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Beslutande
Ledamöter
Olof Pettersson (C) (kl. 15.50-17.15, §§ 80Björn Jansson (S), ordförande
85, för Karl-Johan Boberg)
Conny Kristensen Gahnström (S)
Rolf
Öström (M)
Hans Klintbom (C)
Lilian
Edwards (M)
Eva Nypelius (C)
Claes-Göran Nilsson (S)
Lars Thomsson (C)
Majvor Östergren (S)
Lena Celion (M)
Adriaan van Tour (S)
Gustaf Hoffstedt (M)
Gerty Holmstedt (S)
Åke Svensson (S)
Torgny Ammunet (S) (för Hanna Westerén) Annamaria Bauer (V)
Eva Room (V)
Eric Martell (S)
Stefaan De Maecker (MP)
Bertil Eneqvist (S) (för Meit Fohlin)
Cecilia Nygren (MP)
Stefan Nypelius (C)
Inger Olofsson (C)
Anna Hrdlicka (M)
Alexander Jansson (C)
Inger Harlevi (M)
Anders Skantz (M)
Christer Engelhardt (S)
Lena Simonson (M)
Per-Erik Andh (S) (för Lisa Kalström)
Peter Wigren (M)
Leif Dahlby (S)
Janica Sörestedt (S) (kl. 13.00-16.10,§§ 70-80) Jan Lundgren (S)
Lena Eneqvist (S)
Maj Jonsson (S) (kl. 16.10-18.15, §§ 81-85,
Mikael Nilsson (S) (kl. 13.00-15.35, §§ 70-78)
för Janica Sörestedt)
Mats Sundin (S) (kl. 15.35-17.15, §§ 79-85,
Kerstin Kalström (C)
för Mikael Nilsson)
Eva Gahnström (C)
Hanna Lenholm (S) (för Mona Magnusson)
Stefan Wramner (M)
Daniel Bergvall (MP)
Rune Fröling (M) (för Jenny Guteäng)
Viveca Bornold (MP) (kl. 13.00-15.50,
Andreas Persson (S)
§§ 70-78)
Anette Medbom (S)
Robert Hall (MP) (kl. 15.50-17.50, §§79-85,
Tommy Gardell (S)
för Viveca Bornold)
Per Edman (V) (för Brittis Benzler)
Matias Lundström (MP)
Jennie Jarve (V)
Kerstin Löfgren-Dahlström (C)
Ola Lindvall (C)
Anders Larsson (C)
Anna Andersson (C)
Eva Engström (C)
Håkan Onsjö (M)
Margareta Persson (M)
Simon Härenstam (M)
Mats Hedström (M)
Bo Björkman (S)
Mats-Ola Rödén, (FP)
Anna Enström (S)
Amy Öberg (FP)
Linda Gardell (S)
Johan Malmros (FP)
Kenneth Lindblad (V) (för Bodil Rosengren) Lotta Jakobson (FP)
Therese Mangard (V) (för Lars Åkerlund)
Nina Hallberg (MP)
Pär Stenegärd (C)
Joachim Höggren (MP)
Karl-Johan Boberg (C) (kl. 13.00-15.50,
§§ 70-79)

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Icke tjänstgörande ersättare
Birgitta Eriksson (S)
Isabel Enström (MP)
Ingemar Lundqvist (M)
Jacob Dygeus (M)
Magnus Jönsson (M)
Marie Wärn (M)
Bror Lindahl (FP)
Sara Mingert (FP)
Börje Bendelin (C)

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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2011-03-21

Rf § 70
Ändringar i bolagsordning och ägardirektiv för AB GotlandsHem
KS 2011/189-10

- Ledningskontoret 2011-02-09 med förslag till bolagsordning och ägardirektiv
- Regionstyrelsen 2011-02-17, § 75

Ledningskontoret har föreslagit ändringar i bolagsordning och ägardirektivet för AB
GotlandsHem med anledning av ny lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala
bostadsaktiebolag.
Förutsättning för den nya lagen är att bostadsbolagets verksamhet ska bedrivas
enligt affärsmässiga principer. Ärendet har kommunicerats med AB GotlandsHem.
Regionstyrelsen hade efter flera yrkanden gällande ägardirektiven under punkten
1. Bolagets ändamål, föreslagit regionfullmäktige ett nytt förslag till ägandedirektiv.
En bakgrund till ärendet gavs av Hans Klintbom (C) ordförande i AB GotlandsHem.
Yrkande:
• Ola Lindvall (C) tillstyrkte regionstyrelsens förslag till ägardirektiv med ett
tilläggsyrkande om att lägga till följande mening under 1. Bolagets ändamål:
”Bolaget ska bidra till utveckling av nya boendeformer som exempelvis
trygghetsbostäder”. I detta instämde Lena Celion (M), Anna Andersson (C) och
Anna Hrdlicka (M).
•

Anna Andersson (C) tillstyrkte regionstyrelsens förslag till ägardirektiv med ett
tilläggsyrkande om att i punkt 1 Bolagets ändamål, 1:a meningen, efter att
främja bostadsförsörjningen skriva in: ”över hela ön”.

•

Stefaan De Maecker (MP) tillstyrkte regionstyrelsens förslag till ägardirektiv
med ett tilläggsyrkande om att följande skulle strykas i punkt 1 Bolagets
ändamål: ”ha ambitionen att”. Fullständig mening ska istället lyda: ”Bolaget ska
miljömässigt ligga i framkant i alla beslut”.

•

Anna Hrdlicka (M) tillstyrkte regionstyrelsens förslag till ägardirektiv med ett
tilläggsyrkande om att i Ola Lindvalls tilläggsyrkande även skriva in ”och
ungdomsboende”.

•

Åke Svensson (S) tillstyrkte regionstyrelsens förslag med de lagda
tilläggsyrkandena.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 70 forts.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på de lagda tilläggsyrkandena i tur och ordning och
förklarade att de hade bifallits. Ordföranden ställde därefter proposition på regionstyrelsens
förslag i övriga delar och fann att det hade antagits. Regionfullmäktige hade således bifallit
regionstyrelsens förslag med lagda tilläggsyrkanden.

Regionfullmäktiges beslut
•

Regionstyrelsens förslag till bolagsordning och ägardirektiv antas med lagda
tilläggsyrkanden.

•

Ledamöterna i styrelsen för AB GotlandsHem får i uppdrag att dels se till att
ärenden om bolagsordning och om ägardirektiv finns med i föredragningslistan i
kallelsen till närmast följande bolagsstämma, dels skriftligen rapportera till
regionfullmäktige när föreslagen bolagsordning och ägardirektiv antagits av
bolagsstämman.

•

Regionfullmäktiges utsedda stämmoombud får i uppdrag att på sagda
bolagsstämma rösta i enlighet med vad fullmäktige antagit.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
Expedieras:
AB GotlandsHem
Författningssamlingen

Justerande:

Anmärkning:
Ägardirektivet i enlighet med regionfullmäktiges beslut bifogas det tryckta
protokollet

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 71
Motion. Sälja aktier i Gotlands Energi AB och bygga badhus
KS2010/333-04

- Motion 2010-08-31
- Ledningskontoret 2011-01-21
- Regionstyrelsen 2011-02-17, § 50

I en motion från Mats-Ola Rödén m.fl. (FP) föreslås att ett nytt badhus ska byggas
med medel från försäljning av 80 % av Region Gotlands aktieinnehav i Gotlands
Energi AB, GEAB. I motionen påpekas att behovet av ett nytt badhus är akut och de
vill att projektering ska inledas skyndsamt. Aktierna har ett uppskattat värde på 200250 miljoner kronor och 80 % skulle motsvara 160-200 miljoner kronor. Ett nytt
badhus skulle kosta ca 150 miljoner kronor.
Ledningskontoret har föreslagit att motionen ska avslås och att behovet av ett nytt
badhus får behandlas i ordinarie investeringsprocess. Kontoret har konstaterat att
alternativa placeringar av aktieinnehavet i GEAB skulle ge sämre avkastning än
nuvarande, som årligen är på ca 25 % på investerat kapital. Det är i nuläget
fördelaktigare att låna.
Regionstyrelsen har föreslagit att motionen bifalls på så sätt att regionstyrelsen
(ledningskontoret) får i uppdrag att göra en förstudie för uppförande av badhus i
Visby. Förstudien ska vara klar till vårens budgetberedning. Vad avser förslaget om
försäljning av aktier i GEAB föreslås att detta avslås.
Anföranden:
Anföranden hölls av Åke Svensson (S), Mats-Ola Rödén (FP), Johan Malmros (FP,
Inger Harlevi (M) och Margareta Persson (M).
Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen bifalls på så sätt att regionstyrelsen får i uppdrag att göra en förstudie
för uppförande av badhus i Visby som ska föreligga vid vårens budgetbehandling. Förslaget om försäljning av aktier i GEAB avslås.

Expedieras:
Ledningskontoret KLS/Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 72
Medborgarförslag; anmälan av beslutade
•

Stefan Anderssons medborgarförslag om att anordna en videokonferenslokal inom
den nya serviceförvaltningen på Visborg. KS 2009/340
•

•

Folke Anséns medborgarförslag om att flagga på ringmuren vid skolavslutningar
och studentfirande. KS 2010/282
•

•

Tekniska nämndens beslut 2011-02-10, § 23

Lena Häglunds och Ulf Westins medborgarförslag om bättre skyltning vid entrén på
Visborg. KS 2010/312
•

•

Tekniska nämndens beslut 2011-02-10, § 13

Maria Ringboms medborgarförslag om att anordna ett grönområde för rastning av
hundar. (Inkom 2010-07-20) KS 2010/317
•

•

Regionstyrelsens beslut 2011-02-17, § 53

André van der Kaays medborgarförslag om att anordna en välkomstskylt vid
kommunens entré. KS 2010/309
•

•

Regionstyrelsens beslut 2011-02-17, § 52

André van der Kaays medborgarförslag om att Gotlands kommun finns
representerat under Almedalsveckan med reklam och kampanjer. KS 2010/310
•

•

Regionstyrelsens beslut 2011-02-17, § 51

Regionstyrelsens beslut 2011-02-17, § 54

Håkan Olssons medborgarförslag om att bygga en temalekplats liknande de som
finns i Oskarshamn. KS 2010/319
•

Tekniska nämndens beslut 2011-02-10, § 24

Anförande:
Anförande hölls av Johan Malmros (FP).
Regionfullmäktiges beslut
• Anmälda och beslutade medborgarförslag i enlighet med förteckningen läggs till
handlingarna.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 73
Medborgarförslag; nya
Följande medborgarförslag har inkommit:

Ärendenummer/
Ankomstdatum

Lars Ellebrings medborgarförslag om att åtgärder vidtas innan
årets högsäsong för att förbättra trafiksituationen vid
hamnterminalen i Visby.

KS 2011/772011-02-09

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden
Jan Calderons medborgarförslag om att Region Gotlands bussar
namnges efter kända eller prominenta gotlänningar.

KS 2011/902011-02-16

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden
Inger Dohlwitz Ahlbergs medborgarförslag om att satsa på grön
upphandling enligt ”Gröna listan.

KS 2011/1292011-02-25

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till regionstyrelsen
Ove Johanssons medborgarförslag om att parkeringsavgift skall
gälla för icke folkbokförda på Gotland året runt och för samtliga
15 juni-15 augusti.

KS 2011/1302011-02-25

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden
Stina Packaléns medborgarförslag om att anlägga två
övergångsställen på Kneippbynvägen och förlänga gång- och
cykelbanan förbi Kneippbyn samt där anordna belysning.
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden
Regionfullmäktiges beslut
• I enlighet med presidiets förslag.
Expedieras:
Berörda nämnder
Förslagsställarna

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

107

KS 2011/1412011-03-02

PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-03-21

Rf § 74
Interpellation. Finansiering av bussiga kortet
KS 2011/118)

Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S) besvarade interpellation av
Inger Harlevi (M) om finansiering av bussiga kortet. Inger Harlevi tackade för
svaret och kommenterade ytterligare frågan. Anföranden hölls också av Eva
Nypelius (C), Adriaan van Tour (S), Karl-Johan Boberg (C), Gustaf Hoffstedt (M),
Stefan Nypelius (C), Lars Thomsson (C), Per Edman (V), Kerstin Kalström (C) och
Håkan Onsjö (M).
Interpellation 2011-02-21

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 75
Interpellation. Jämställda löner inom barn- och
utbildningsnämndens verksamhetsområde
KS 2011/532-02

Interpellationen utgår och besvaras vid nästa sammanträde.
Interpellation 2010-12-13

Rf § 76
Interpellation. Beredskapsplan vid eventuellt utbrott av
cryptosporidium (bakterier)
KS 2011/120-

Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S) besvarade interpellation av Mats
Hedström (M) om beredskapsplan vid eventuellt utbrott av cryptosporidium
(bakterier). Mats Hedström tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Anföranden hölls också av Therese Mangard (V).
Interpellation 2011-02-21

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 77
Interpellation. Verka för färre avbrutna graviditeter och färre
klamydiafall
KS 2011/117

Stefaan De Maecker (MP) besvarade interpellation av Lilian Edwards (M) om att
verka för färre avbrutna graviditeter och färre klamydiafall. Lilian Edwards tackade
för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Anföranden hölls också av
Margareta Persson (M) och Per Edman (V).
Interpellation 2011- 02-21

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 78
Interpellation. Offentlig upphandling av närproducerade livsmedel
KS 2011/121

Åke Svensson (S) besvarade interpellation av Eva Engström (C) om offentlig
upphandling av närproducerade livsmedel. Eva Engström tackade för svaret och
kommenterade ytterligare frågan. Anföranden hölls också av Lars Thomsson (C),
Lena Celion (M), Johan Malmros (FP), Stefan Nypelius (C), Ola Lindvall (C) och
Eva Nypelius (C).
Interpellation 2011-02-21

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 79
Interpellation. Komposteringsanläggningen i Roma
KS 2011/116

Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S) besvarade interpellation av Mats
Hedström (M) om problem med avfall vid komposteringsanläggningen i Roma.
Mats Hedström tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Anföranden
hölls också av Therese Mangard (V), Lena Celion (M) och Anna Hrdlicka (M).
Interpellation 2011-02-21

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 80
Interpellation. Förorening i Burgsviken
KS 2011/119

Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S) besvarade interpellation av
Rune Fröling (M) om förorening i Burgsviken. Rune Fröling tackade för svaret och
kommenterade ytterligare frågan. Anföranden hölls också av Robert Hall (MP), Pär
Stenegärd (C), Håkan Onsjö (M) och Lars Thomsson (C).
Interpellation 2011- 02-21

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 81
Motioner; nya
Följande motioner har inkommit:

Ärendenummer

Mikael Nilsson (S) och Andreas Persson (S)
Marknadsföring för etablering av nya jobb

KS 2011/188-10

Gustaf Hoffstedt (M) och Håkan Onsjö (M)
Screening av stora kroppspulsådern

KS 2011/191-92

Anders Skantz (M)
Rutiner för konsultcheckar

KS 2011/192-00

Anna Hrdlicka (M) och Stefan Wramner (M)
Gemensam projektmodell

KS 2011/189-10

Anna Hrdlicka m.fl. (M)
Central upphandlingsfunktion och upphandlingspolicy

KS 2011/190-05

Anmärkning:
De nya motionerna bifogas det tryckta protokollet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 82
Interpellationer; nya
Mats Hedström (M) fick tillstånd att till tekniska nämndens ordförande Tommy
Gardell (S) ställa interpellation om upphandling av entreprenörer inom VAområdet. KS 2011/178-34
Anders Skantz (M) fick tillstånd att till socialnämndens ordförande Hanna
Westerén (S) ställa interpellation om att främja inflyttning av invandrare till
Gotland. KS 2011/179-13
Lena Celion (M) fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Åke Svensson (S)
ställa interpellation om värdering av egna fastigheter vid försäljning. KS 2011/180-29
Anna Hrdlicka (M) fick tillstånd att till kultur- och fritidsnämndens ordförande
Janica Sörestedt (S) ställa interpellation om driften av den kommande idrottshallen.
KS 2011/181-72

Kerstin Kalström (C) fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Åke
Svensson (S) ställa interpellation om åtaganden av turismverksamheten efter
Gotlands turistförenings likvidation. KS 2011/182-74
Stefan Nypelius (C) fick tillstånd att till miljö- och hälsoskyddsnämndens
ordförande Harriet Lihnell (MP) ställa interpellation om vattenskyddsområde kring
Visby. KS 2011/183-34
Stefan Nypelius (C) fick tillstånd att till tekniska nämndens ordförande Tommy
Gardell (S) ställa interpellation om vattenskyddsområde kring Visby.
KS 2011/185-34

Lars Thomsson (C) fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Åke
Svensson (S) ställa interpellation om lokalerna i f.d. Klostergården i Roma.
KS 2011/186-29

Anna Andersson (C) fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Åke
Svensson (S) ställa interpellation om beredskap vid ett eventuellt radioaktivt
utsläpp. KS 2011/187-17
Regionfullmäktiges beslut
•

Interpellationerna besvaras vid nästa sammanträde.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 83
Information
Till handlingarna lades:
•

Rapport om behovet av trygghetsbostäder:
− Regionstyrelsens beslut 2011-02-17, § 66
− Ledningskontoret 2011-01-31 PM
− Socialnämnden 2010-06-09, § 66
− Bakgrund: Kommunfullmäktiges beslut 2009-09-14, § 120

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 84
Överförmyndarnämnden. Ny ersättare
- Emil Flodin (S) 2011-02-23

Emil Flodin (S) hade avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i överförmyndarnämnden
p.g.a. att hans arbete i nämnden var svårt att kombinera med hans ordinarie arbete
som lärare.
Regionfullmäktiges beslut
•

Emil Flodin (S) befrias från sitt uppdrag som ersättare i överförmyndarnämnden.

•

Som ny ersättare i överförmyndarnämnden t.o.m. 2014-12-31 utses:
S Eric Martell, Mårtens Kviar 7, 623 35 Burgsvik.
att inträda vid förhinder för ordinarie i S-gruppen efter Marianne
Emanuelsson.

Expedieras:
Emil Flodin
Överförmyndarnämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

114

PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-03-21

Rf § 85
Information om fullmäktiges ansvar för årsredovisning och
ansvarsprövning
Efter avslutat sammanträde kom sakkunniga biträden för de valda revisorerna: LarsÅke Claesson och Anders Haglund från PWC (tidigare Pricewaterhouse Coopers).
De informerade regionfullmäktiges ledamöter och ersättare om det ansvar och den
roll som fullmäktige har i samband med årsredovisningen och den ansvarsprövning
som skall göras.
Från 2007 har kraven på ansvarsprövningen skärpts.
En av fullmäktiges uppgifter är att utifrån revisorernas granskning göra en
ansvarsprövning. Fullmäktige måste vara tydliga i sina ställningstaganden och
motivera sina beslut.
Aktuella förändringar i korthet:
• Fullmäktige ska motivera sina beslut i ansvarsfrågan.
• Fullmäktige ska ta egen ställning till eventuella anmärkningar som
revisorerna riktat.
• Fullmäktige kan också rikta egna anmärkningar.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Bilaga § 74
INTERPELLATIONSSVAR

Interpellation ang Bussiga kortet
Ledamoten Inger Harlevi (M) har i en interpellation till mig riktat nedanstående frågor:
”På senaste Tekniska nämnden den 10 februari fattades beslut om inköp av en ny gasbuss och
om införande av bussiga kortet även sommartid.
Bussiga kortet har tidigare fått ett tilläggsanslag på 500 000 kr. Det visar sig dock att
kostnaderna för införandet av kortet terminstid kommer att kosta mellan 700 000 – 900 000 kr
och att införa det även sommartid kommer att kosta skattebetalarna minst 600 000 kr till.
Notan för reformen är således tre gånger så hög som tidigare givet anslag.
Trots detta har majoriteten valt att inte begära tilläggsanslag. Ett argument är att
kollektivtrafiken går med vinst. Dock är det rimligt att anta att denna vinst ska återinvesteras i
verksamheten.
Jag undrar var i Samhällsbyggarförvaltningens redan ansträngda budget dessa pengar skall
tas?
Vilken verksamhet ska få skjuta till medel för att vi ska lära ungdomarna att ”buss är gratis”.

SVAR:
År 2004 införde dåvarande majoriteten Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet
Bussiga kortet för ungdomar. Alla partier var överens om att det var en mycket bra reform och
Eva Nypelius sa som talesman för oppositionen att man var stolta över reformen. Det var då
det.
År 2010 var plötsligt Bussiga kortet inte bra längre utan då skulle reformen tas bort. Det var
för dyrt, ungdomars resor var inte behovsrelaterade, ungdomar var stökiga, lata. Alliansen
ville ta bort Bussiga kortet på hela Gotland, men vågade inte ta steget fullt ut så nära valet, så
det blev bara i Visby.
Tänk vad allting kan förändras på några år. Någonting som var så fantastiskt bra var plötsligt
något mycket dåligt, eländigt och för dyrt.
Från den rödgröna majoriteten lovade vi i valrörelsen att Bussiga kortet skulle återinföras så
fort som möjligt och den 1 mars 2011 så kan återigen alla ungdomar på Gotland åka buss med
Bussiga kortet.
Vi gör det för att vill att ungdomar tidigt skall vänja sig vid att åka kollektivt.
Kollektivtrafiken skall upplevas så enkel och smidig att barn och ungdomar senare i livet
väljer bussen före bilen.

Vi vill att föräldrar skall slippa skjutsa sina barn till skolor och fritidsaktiviteter när det finns
buss. Föräldrar vågar inte släppa ut sina barn i den intensiva Visbytrafiken.
Vi vill minska bilåkandet och därmed även minska koldioxidutsläppen.
Vi vill öka ungdomars frihet att kunna röra sig.
Självklart kostar Bussiga kortet pengar. Men vi i den rödgröna majoriteten väljer att satsa på
barn och ungdomar och det måste få kosta pengar.
Alliansen valde under sin mandatperiod att satsa på andra saker som ni ansåg viktiga och då
fick annat stå åt sidan. Vi gör likadant, skillnaden är bara att vi satsar på framtiden, långsiktigt
på barn och ungdomar.
Tekniska Nämndens ansträngda ekonomi beror till en viss del på vädrets makter, men även på
synder vi dras med från Alliansstyret förra mandatperioden. Drygt 13 miljoner skickar ni med
som underskott från 2010 och nu börjar arbetet med att vända den trenden till en budget i
balans igen. Det gör vi bl.a. på att satsa mer på att bygga ut kollektivtrafiken på hela ön och
att se till att vi får vettiga och rimliga linjer och restider i Visby så man väljer bussen istället
för bilen.
Visby den 2011-03-16

Tommy Gardell
TN:s ordförande

Bilaga § 76

INTERPELLATIONSSVAR

Interpellation ang beredskap vid eventuell cryptosporidium-olycka
Ledamoten Mats Hedström (M) har i en interpellation till mig riktat nedanstående fråga
ang beredskasplan vid ev cryptosporidium- (bakterier) olycka:
”Region Gotland genomför ett omfattande arbete med att förbättra regionens VAanläggningar och det läggs nya ledningar runt om på ön, ett arbete som kommer att pågå
under lång tid framöver.
Olyckan med VA anläggningarna i Östersund (cryptosporidium-bakterier) föranleder
frågeställaren om det i samband med ovan har gjorts någon sårbarhetsanalys vad som kan
inträffa om en avloppsledning börjar läcka avloppsvatten.
Alla regionens reningsverk har inte faciliteter för skydd mot cryptosporidium som eliminerar
att orent vatten kan sprida bakterier. Det finns ju också ett stort antal hushåll med egna
brunnar som kan drabbas då grundvattnet kan infekteras när en ledning börjar att läcka.
Även ytvattentäkter som Tingstäde träsk, Hau m.fl. kan smittas och det vattnet går sedan ut i
VA nätet.
Vilken beredskap finns i sådant fall för att förhindra smittspridning genom förorenat vatten”?

SVAR:
Allmänt

Alla vattenverk med dricksvattenproduktion på Gotland har någon form av säkerhetsbarriär
för att förhindra smittspridning genom dricksvattnet.
Beroende på råvattnets beskaffenhet ser barriärerna olika ut för olika råvatten och bestäms
enligt Livsmedelsverkets föreskrifter.
Principer för barriärverkan
Barriärverkan hos ett beredningssteg bygger på:
• avskiljning
• inaktivering
Exempel på avskiljning kan vara kemisk fällning med filtrering, långsamfilter eller membran.
Exempel på inaktivering kan vara desinfektion med ozon, klordioxid, klor eller UV-ljus.

Val av barriärer
Olika smittämnen/mikroorganismer ställer olika krav på barriärens utformning.
Livsmedelsverket har bestämt rekommendationer utifrån bestämda ”indikatororganismer”.
Parasiter såsom Cryptosoridium och Giardia är relativt ”nya” problem i
dricksvattenproduktionen i Sverige. Traditionellt har man i princip enbart valt barriärer efter
antalet koliforma/e-coli bakterier i råvattnet.
Cryptosoridium infektionen i Östersund visar allvaret av att välja rätt barriär utefter rådande
situation i täkten.
Vissa barriärer har mycket god verkan mot både bakterier, virus och parasiter. Medan en del
har ”bara” god verkan mot några av organismerna och ringa eller ingen verkan mot andra
organismer. Regionens vattenverk är utrustade med utrustning för att möta hot som t ex bakterier
utifrån respektive täkts egenskaper. Detta utesluter dock inte att investeringar behövs för att möta
”nya” hot.
Cryptosoridium planering
VA-driftenheten planerar att ta prov i Tingstäde, Hau, Bäste träsk samt i Valleviken för att se om
cryptosporidium finns. På dessa ställen är det ytvatten som utgör täkterna. Möjlighet att lämna in prov
har inte funnits beroende på att laboratoriet varit överbelastat i samband med händelserna i Östersund.
Regler för provtagning av nu aktuella organismer finns inte. Rekommendationer om åtgärder
framtagna av Livsmedelsverket, Smittskyddsinstitutet samt Svenskt Vatten har dock kommit till
förvaltningen 2011-03-01. Svenskt Vatten Utveckling har genomfört en studie där 200 analyser av
vatten från ytvattentäkter granskats under perioden 2003 – 2008. Viss förekomst av Cryptosporidium
samt Giardia har påvisats.
Provtagning på de nämnda gotländska täkterna kommer att genomföras så snart det enda laboratoriet
som kan utföra analyserna kan ta emot proverna.
Även om cryptosporidium inte återfinns vid provtagningarna skall UV-ljus installeras i
ytvattenanläggningarna enligt de nya rekommendationerna.
Kostnaden för detta är mycket ringa jämfört med vad en infektion skulle kosta det gotländska
samhället. Vattenverken i Fårösund och Valleviken är relativt små anläggningar och enkla att åtgärda
för en mindre kostnad. En anläggning med UV-ljus för Tingstäde vattenverk bedöms dock kosta
2 – 4 miljoner kronor.
Visby 2011-03-16

Tommy Gardell
TN:s ordförande

Handlingstyp Interpellationssvar
Datum 2011-03-21
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Bilaga § 77

Interpellation om att verka för färre avbrutna
graviditeter och färre klamydiafall
Ledamoten Lilian Edwards (M) har i en interpellation till mig ställt frågan
hur jag som ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden avser att samla och
stärka våra resurser för att unga och ungdomar på Gotland ska få en bättre
framtid vad gäller färre avbrutna graviditeter och även färre klamydiafall.
Detta utifrån nyligen publicerad statistik i Dagens Samhälle som visar att
Gotland toppar den svenska statistiken över avbrutna graviditeter 2009.
Sverige ligger i sin tur högst i denna statistik i västvärlden.
Min inställning till problembilden
Klamydia är den vanligast rapporterade sexuellt överförbara sjukdomen i
Sverige och man kan bära på smittan utan att få några symptom. Om sjukdomen inte behandlas kan den leda till allvarliga skador samtidigt som
smittan förs vidare till andra individer. Dessutom finns det ett alltid närvarande hot om att HIV-viruset får fäste hos gotlänningarna. Den ökande
förekomsten av könssjukdomar så som klamydia är därför mycket bekymmersamt. Mot bakgrund av den dystra klamydiastatistiken de senaste åren så
behövs det kraftfullare åtgärder.
Det finns idag ett sexuellt beteende som innebär att alltför många unga utsätter sig för risker att få en sexuellt överförd infektion. Riskbeteende i
sexuella kontakter då inga preventivmedel används kan också leda till
oönskade graviditeter som slutar med abort. När det gäller avbrutna graviditeter anser jag dock att det är viktigt att fokusera på att minska antalet
oönskade graviditeter snarare än att minska antalet avbrutna graviditeter.
Abort är en viktig rättighet för kvinnan eller tjejen som befinner sig i en svår
situation då hon ofrivilligt har blivit gravid. Åtgärder behöver sättas in i
syfte att förhindra dessa oönskade situationer.
Utöver fokus på att få ner siffrorna i klamydia- och abortstatistiken, så är det
också ytterst relevant att titta på och arbeta med psykiskt välbefinnande generellt. Min bedömning är att åtgärder för att stärka den sexuella hälsan hos
ungdomar på Gotland inte kan ses separat från deras allmänna psykiska välbefinnande.
Hur kan resurser stärkas?
För att lyckas med en attitydförändring och ett minskat riskbeteende i den
unga befolkningen krävs att många aktörer samverkar för att stärka individer att göra hälsosamma val i sina sexuella kontakter. Var och en av dessa
aktörer behöver öka intensiteten i sitt arbete för att vi med gemensamma
krafter ska kunna lyckas med detta uppdrag. Som ordförande i hälso- och
sjukvårdsnämnden kan inte jag svara för hur andra nämnder, organisationer
eller personer konkret ska ta sig an denna utmaning och hur deras resurser
ska stärkas (se dock nedan under samordning).
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Hälso- och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvården har ett särskilt ansvar att svara för en effektiv bekämpning av själva smittspridningen av könssjukdomar. Förbättrade möjligheter
till testning - inte minst för att i större utsträckning nå killar och män - är
därför prioriterade. Efter sommaren ska förvaltningen därför införa möjligheten att använda sig av ett klamydiatest över internet om hälso- och sjukvårdsnämnden så beslutar. Vidare är det väldigt viktigt med en bra fungerande smittspårning.
Jag ser det också som prioriterat att stärka ungdomsmottagningen så att den
dimensioneras mer enligt FSUM:s riktlinjer av bemanning. Den utåtriktade
verksamheten bör kunna utvecklas. I samband med denna förstärkning bör
man tänka på att rekrytera en manlig medarbetare då detta skulle förbättra
könsbalansen i en verksamhet där detta är extraviktigt. Även denna förstärkning är något som nämnden inom kort ska ta ställning till.
Att preventivmedelsrådgivning och samtal kring sexualitet håller hög kvalité är viktigt för att kvinnor och/eller deras partners ska hitta ett preventivmedel de är nöjda med. Även samtalet med kvinnan och/eller partner efter
genomförd abort kan vara betydelsefullt. Därför behöver hälso- och sjukvårdspersonal få återkommande fortbildning när det gäller samtalsmetodik
och preventivmetoder.
Samordning/samverkan
Arbetet med sexuell hälsa bör vara samordnat och förvaltnings- och verksamhetsöverskridande. Detta omfattar verksamheter inom skolan, hälso- och
sjukvården, på fritidsgårdar, i ideella organisationer m.m. Det finns idag ett
antal strukturer som behöver fortsatt stöd och utveckling.
En samverkansgrupp som startade runt projektet ”Det Gemensamma Budskapet om sex och samlevnad” arbetar för samverkan mellan barn- och utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, hälso- och sjukvårdsförvaltningen och folkhälsoenheten. Här bör gymnasieförvaltningen
också ingå men de har ännu inte kommit med. Gruppen uppdaterar och ansvarar bland annat för en hemsida med material, metodtips och vägledning
för pedagoger, fritidsledare och andra som arbetar med ungdomar och frågor
om sexuell hälsa. Folkhälsoenheten är sammankallande.
Två länskontaktpersoner (en på ungdomsmottagningen och en på folkhälsoenheten) arbetar för samverkan och viss samordning samt kontakt med
nationella myndigheter. Ökad samverkan med Stockholms Läns Landsting i
dessa frågor utvecklas under året. Kontaktpersonerna bjuder årligen in till
breda gemensamma arbetskonferenser för berörda funktioner inom regionen
och intresseorganisationer inom området sexuell hälsa.
En STI-grupp (sexually transmitted infections/sexuellt överförbara infektioner) samverkar inom hälso- och sjukvårdsområdet på Gotland. Smittskyddsenheten (sammankallande) och personal från ungdomsmottagningen,
primärvården, studenthälsan, skolhälsovården och gynmottagningen deltar
regelbundet. Folkhälsoenheten adjungeras i vissa möten.
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Ett nätverk för lärare, fritidsledare, skolhälsovård samt ungdomsmottagningen har nu drivits i några år (kunskapsnätverket). Nätverket har arbetat
med att utveckla hemsidan med stöd till pedagoger, tagit fram lektionshandledning för gymnasieskolans sex- och
samlevnadsundervisning/livskunskap och får i samverkan med gruppen för
Det Gemensamma Budskapet gemensam kompetensutveckling. Barn- och
utbildningsförvaltningen är sammankallande.
Samverkan för Livslust är ett projekt vars syfte är att öka medvetenheten om
värdet av att skydda sig mot sexuellt överförbara infektioner vid sex samt att
underlätta testning bland dem som har haft oskyddat sex. Detta görs bland
annat genom att via gratiskondomer sprida kännedom om var och hur man
kan testa sig på Gotland. Arbetet prövades i liten skala sommaren 2010 och
kommer att fortsätta 2011 och 2012. Projektet leds av en styrgrupp från
hälso- och sjukvårdsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen samt
folkhälsoenheten. Samverkan sker med restauranger och arbetsgivare med
många säsongsanställda under sommaren. Under vår och höst söks samarbete med föreningsliv, högskola och studentföreningen.
Under 2011 vidareutvecklas samverkan som rör barns och ungdomars hälsa
genom BARNSAM. En operativ inriktad samverkansform med fokus på
riskgrupper och förebyggande arbete för att motverka psykisk ohälsa kommer att startas. Socialförvaltningen är sammankallande och en preciserad
verksamhetsplan med budget kommer att lämnas till budgetberedningen i
vår.
Slutsats
Det behövs insatser på bred front för att kunna komma tillrätta med utmaningarna kring oönskade graviditeter och spridning av könssjukdomar.
Hälso- och sjukvården behöver öka ansträngningarna inom sina verksamheter samt fortsätta bidra i nätverksarbetet med andra aktörer. Det är viktigt
att även andra aktörer tar sitt ansvar och att många ser att samtal om sexuell
hälsa hör hemma i sin verksamhet. Där har inte minst också skolan och fritidsgårdarna en viktig roll att spela.
När det gäller samordning så finns det ett antal samordnings- och nätverksinitiativ där "Det Gemensamma Budskapet om sex och samlevnad" kan sägas utgöra den centrala samordningen när det gäller det utåtriktade arbetet
gentemot ungdomar och behöver kunna göra så även i framtiden. Övriga
initiativ behövs för att kompetenser ska kunna utnyttjas över förvaltningsoch verksamhetsgränserna. Särskilt det nya samverkansinitiativet inom
BARNSAM kring barn och ungdomar med psykisk ohälsa bedömer jag som
extra viktigt att följa upp utifrån min övertygelse att arbetet för en bättre
psykisk hälsa är en förutsättning för att öka den sexuella hälsan.

Stefaan De Maecker
Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande

Handlingstyp Interpellationssvar
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Datum 2011-03-21

Bilaga § 78

Interpellation om upphandling av närproducerade
livsmedel
Ledamoten Eva Engström (C) har i en interpellation till mig ställt två frågor
om upphandling av närproducerade livsmedel.
Fråga:
”Vilka politiska direktiv ställs det nu för att andelen närproducerade
livsmedel i den kommunala upphandlingen ökar så att man därmed når
målen i Mat och måltidspolicyn?”
Svar:
Inga politiska direktiv om specifikt närproducerat annat än att underlätta för
små och medelstora företag att lämna anbud samt att informera leverantörer
på ön.
Något mål är inte satt i Mat och måltidspolicyn angående % närproducerat
förutom att vi aktivt ska arbeta för att öka andelen närproducerade och
ekologiskt producerade livsmedel. Mat och måltidspolicyn hänvisar till
Miljöprogram för Ekokommun Gotland.
” 1.17 Andelen ekologiskt producerade livsmedel ökar varje år vid inköp av
varor till måltider inom Gotlands kommun. År 2008 ska de uppgå till 15 %
av inköpsvärdet och andelen ska ha ökat till 25 procent år 2012. För alla
livsmedel ska inriktningen vara att genmodifierade produkter (GMO)
undviks.”
Fråga:
”Hur ser tidplanen ut?”
Svar:
Ny livsmedelsupphandling är påbörjad och där är andelen ekologiskt inte
fastställt. Skulle kunna ökas men det innebär ökade kostnader. 10 % mer
ekologiskt ger ca 20 % i ökade kostnader (mycket beroende på vilket
livsmedelsområde det handlar om). Den tidigare satsningen från den rödgröna majoriteten innebar en extra satsning på 1 miljon och som innebar att
lokalt producerad ekologisk mjölk inhandlades och där den ekologiska
andelen totalt ökade betydligt.

2 (2)

Vi handlar idag ca 15 % ekologiskt för 5,7 Mkr av ca 35,5 Mkr (KEGES),
25 % skulle bli ca 9 Mkr. Om så mycket finns till rätt kvalitet och om det
blir mycket dyrare är i dagsläget oklart. Avtalen ska vara klara i juli 2012.
Övriga kommentarer
Vi försöker köpa närodlat/närproducerat och upphandlingarna delas upp för
att mindre leverantörer ska kunna lämna anbud. Men vi följer lagstiftningen
inom EU och köper rätt funktion och kvalitet till godtagbar totalkostnad när
hänsyn tas till miljöpåverkan, etiska och sociala hänsyn.
Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier för livsmedel sträcker sig så
långt man kan med dagens lagstiftning.
Upphandlingspolicyns tillämpningsanvisningar hänvisar till Miljöprogram
för Ekokommun Gotland.

Åke Svensson (s)
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga § 79
INTERPELLATIONSSVAR

Interpellation ang avfallsbehandling i Roma-anläggningen
Ledamoten Mats Hedström (M) har i en interpellation till mig riktat nedanstående fråga ang
avfallsbehandling i Roma-anläggningen:
”Region Gotland (Gotlands kommun) har tecknat ett entreprenadavtal med
Ragnsells AB TN2007/1546-45 som reglerar parternas respektive åtaganden, avtalet löper till
2021 och är årligen värt många miljoner.
Vid myndigheten för Miljö och Hälsas inspektion av anläggningen i Roma i oktober 2009
fanns inget att anmärka på.
Vid inspektion I maj 2010 upptäckte Miljö och Hälsa att anläggningen inte uppfyllde de
miljökrav som fanns reglerade i avtalet och gällande miljölagar. Ragnsells ålades förbud att
släppa ut lakvatten från anläggningen i dagvattendammarna och vidare ut i vattendrag och
naturen. Ingen vet idag när Ragnsells började släppa ut förorenat vatten.
Vid inspektion i oktober 2010 gjorde Miljö och Hälsa ett nytt besök på Romaanläggningen
och kunde då konstatera att hanteringen av kompostmaterial var helt oacceptabel.
I avtalet stadgas det att Ragnsells skall leverera månadsrapporter om vad som sker vid
anläggningen och att det därtill finns en avtalsklausul om att uppföljningsmöten skall hållas.
Det är av yttersta vikt att ingångna avtal följs upp och efterlevs.
Jag vill nu veta vad som framkommit vid de möten med Ragnsells som Tekniska
förvaltningen haft under tidsperioden oktober 2009 till december 2010 och vad som
rapporterats månatligen om problem vid anläggningen och de förelägganden som
inspektionerna resulterat i”.

SVAR:
Tekniska Nämnden har tre avtal med Ragnsells.
Insamlingsavtal, Behandlingsavtal och Farligt avfallsavtal.
Det som Mats åberopar är behandlingsavtalet.
Viktigt att påtala är att det är Ragnsells som har det fulla ansvaret för Romaanläggningen och
inte tekniska nämnden/samhällsbyggarförvaltningen. Företaget söker själva alla nödvändiga
tillstånd för verksamheten. Företaget skall upprätta miljö- och kvalitetsplan för anläggningen.
Enligt avtalet ska Ragnsells en gång i månaden i samband med fakturering lämna en
månadsrapport som skall omfatta mottagna mängder och vilket avfallsslag som mottagits och
om några avvikelser skett. Ragnsells har inte lämnat några skriftliga avvikelser i samband
med någon månadsrapportering under perioden oktober 2009 – oktober 2010.

I maj 2010 gjordes en överenskommelse mellan miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
(nuvarande myndighetsavdelningen) och Ragnsells om att inget lakvatten fick släppas ut i
diket eftersom närsalterna i vattnet var för höga. Allt lakvatten skulle hämtas med sugbil och
tas om hand på annan plats. Beroende på ett personalbyte hos Ragnsells har information
missats och utsläpp av lakvatten har fortsatt.
Vid myndighetsavdelningens besök den 23 september 2010 konstaterades stora brister i
hanteringen av både det komposterbara avfallet och lakvattenhanteringen. Det resulterade i att
Ragnsells inte längre fick ta omhand komposterbart avfall och inget lakvatten fick släppas ut.
En handlingsplan upprättades med nio punkter som omedelbart skall genomföras.
Att det var problem med komposteringssystemet AgBag och att anläggningen stoppats och att
det komposterbara avfallet transporterades till fastlandet har Ragnsells informerat
samhällsbyggarförvaltningen om. Information har sedan lämnats till dåvarande presidium
men övriga i tekniska nämnden fick ingen information.
Ragnsells har den 5 oktober 2010 av myndighetsavdelningen ålagts att inkomma med en
åtgärdsplan som beskriver alla åtgärder som kommer att vidtas.
Efter oktober 2010 är det myndighetsavdelningen som hanterat ärendet och
månadsrapporterna och eventuella frågor besvaras av myndighetsavdelningen.
När Ragnsells genomfört alla åtgärder och rättat till alla brister kommer de att på vårkanten
inbjuda till ett öppet möte där anläggningen visas upp för alla som är intresserade. Det som
hänt har med rätta skadat företagets trovärdighet och goodwill. Det är nu upp till företaget
själva att bevisa att de tar ansvar för att Romaanläggningen fungerar på ett bra och
miljövänligt sätt för att återskapa förtroendet för Ragnsells som ett miljöföretag.
Tekniska nämnden kommer även att bjuda in ansvarig från Ragnsells till ett kommande
nämndmöte.
Visby den 16 mars 2011

Tommy Gardell
TN:s ordförande

INTERPELLATIONSSVAR
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Interpellation ang förorening av Burgsviken

Ledamoten Rune Fröling (M) har i en interpellation till mig riktat nedanstående frågor:
”Det är med stor sorg man blickar ut över Burgsvikens vatten och ser att denna stora
naturattraktion med bad, fiske och rekreation är på väg att gå förlorad. Det är plågsamt att
behöva konstatera att den en gång så rena vik har blivit så igenväxt och ogästvänlig.
Näringsämnen och allehanda kemiska preparat förvandlar nu viken långsamt till en tickande
miljöbomb.
Länsstyrelsen, som oftast prioriterar bevarandeintressen i strandnära lägen, har det yttersta
ansvaret för kontrollen av våra reningsverk och i det här fallet har man brustit rejält. I
Havdhem leder man avloppsvattnet praktiskt taget direkt ut i ett naturreservat för vidare
transport ut i Burgsviken. Å andra sidan verkar Länsstyrelsen för att återställa våtmarker för
att på detta sätt minska jordbrukets läckage av näringsämnen ut i Östersjön.
Tekniska nämnden har driftsansvaret av reningsverken och har här uppenbarligen misslyckats
med uppgiften. Nämndens verksamhetsidé är bland annat att förvalta och utveckla områdena
vatten, avlopp och avfall med sikte på ett hållbart samhälle. Med styrkort skall alla i Regionen
arbeta åt samma håll, och enligt visionen är Gotland år 2025 en världsledande ö-region i
miljö- och klimatfrågor.
Med Burgsvikens nuvarande status i åtanke så är det svårt att se meningen med återställandet
av våtmarker och det känns omöjligt att ta Regionens vision 2025 på riktigt allvar när det
gäller miljö- och klimatfrågorna.
När kommer Tekniska nämnden att sätta Burgsvikens status och därmed avloppsfrågan i
Havdhem på dagordningen?
Vilka åtgärder avser man att vidta i detta akuta läge och vilka åtgärder avser man att vidta i ett
längre perspektiv för att återställa Burgsviken till att bli den attraktiva plats den en gång varit
för bad, fiske och rekreation”?
SVAR:
Reningsverket i Havdhem består av biodammar från slutet av 80-talet. Kritiken som
framkommit är att reningsverket släpper ut för mycket fosfor till närliggande
naturskyddsområde (fågeldammarna) och Snoderån.
Snoderåns förening har själva tagit ett prov om visar på fosforhalten 1,88mg/l.
Utsläppsgränsen är 0,5 mg/l. Kontroll av utsläppsvärdena tas 8 gånger per år under 2010 har
gränsvärdet överstigits vid några tillfällen.

Medelvärdet har också blivit högre eftersom det vid ett mättillfälle låg ovanligt högt. Varför
ett värde var så högt är svårt att förklara. Hur och var föreningen tagit sitt prov vet vi inte och
det kan vara avgörande för fosfornivån. Från och med vecka 8 har provtagningen ökats på för
att få bättre underlag för en bedömning av vad som måste göras år reningsverket.
Beträffande bräddning så har det skett vid några tillfällen och volymerna mäts elektroniskt via
ett skibord. Alltså inget fusk som media vill påskina. Däremot så finns det ingen riktig rening
via ett galler när det bräddas och då kan papper m m följa med ut i kanalen. Ett mekaniskt
galler skulle kosta ca 1 miljon kronor. En möjlighet att få bort anläggningen är att ansluta
Havdhem till en kommande ledning mellan Burgsvik och Klintehamn eller till Hemse. Det
finns dock inte upptaget i VA-planen som antogs 2010.
Min bedömning är att det nog vore lämpligast med en ledning till Hemse. Arbetet med en
VA-ledning från Burgsvik till Klintehamn har påbörjats och det kommer att innebära att
reningsverket i Burgsvik och i Hagsarve inom några år tas ur bruk.
Det finns ett antal reningsverk på Gotland som är gamla och som nu nått sin maximala
kapacitet. Vi har exempelvis Katthammarsvik och Fårösund som sommartid nyttjas nästan
fullt ut och inte klarar så mycket mer. Dessa reningsverk måste byggas ut eller så måste
avloppsvattnet ledas bort till annat reningsverk.
I den nyligen antagna VA-planen planeras inga åtgärder planerade i dessa reningsverk förrän
2016 – 2017 och Havdhem finns som sagt inte med alls.
Vi i den nya majoriteten har påbörjat diskussionen om att vi måste mycket snabbare börja
åtgärda gamla reningsverk och byta ut gamla ledningar. Det kommer troligtvis att innebära att
vi inom kort måste göra omfattande förändringar i nuvarande VA-plan.
Visby den 16 mars 2011

Tommy Gardell
TN:s ordförande
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Marknadsföring för etablering av nya jobb

Jobb och tillväxt är nödvändigt för framtiden och det regionen behöver göra är att
marknadsföra det som vi anser vara vår attraktionskraft och visa att vi är intresserade av att
det kommer jobb till Gotland.
Vi är en region och måste på ett tydligt sätt ta ansvar och driva näringslivsfrågor.
Regionen behöver se till sina förutsättningar men även se till vilka hinder vi har. Våra
samhällsinstitutioner, god infrastruktur och välfärd är sådant vi kan påverka då
konkurrensen är hård för att få etableringar är det lämpligt att börja med en utredning.
Gotland har många fördelar men behöver göra en del klargöranden. Kan etableringar
erbjudas på Gotland och hur klarar vi de utmaningar som det ställer. I utredningen behöver
det vändas på många stenar för att få helheten belyst.
För en fungerande arbetsmarknad behövs plats för etableringen likaså
finansieringsmöjligheter. Det är nödvändigt att det finns tillgänglig infrastruktur och
utbildad arbetskraft.
För fritiden ska det finnas ett fungerande föreningsliv med idrott och kulturinstitutioner
som gör Gotland attraktivt. Att det finns fritidsresor till solen under vintern är även det en
fördel.
För att uppfylla vår visions olika krav måste vi ta varje tillfälle till nya etableringar att en
nyetablering går oss förbi är allas misslyckanden.
Föreslår att Regionen beslutar
Att Region Gotland tar utvecklingsansvaret
Att utreda förutsättningarna för etableringar i syfte att upprätta en plan över hur
etableringar ska göras med en årlig åtgärds- och investeringsplan och där marknadsföring
görs i syfte att stimulera för fler etableringar på Gotland.

Mikael Nilsson (S)

Andreas Persson (S)

ARBETARRÖRELSENS HUS, 621 65 VISBY TEL 0498-20 37 11 BANKGIRO 5757-4790 E-POST: expedition@gotland.sap.se
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__________________________________________________________________________

Bristning av åderbråck på stora kroppspulsådern är en vanlig dödsorsak hos äldre män.
Förekomst hos kvinnor är mindre vanlig, könsproportionen är 5:1.
Utvecklingen av dessa åderbråck, vanligen lokaliserade i buken, sker smygande. Manligt kön,
ålder, rökning och högt blodtryck är riskfaktorer. Åderbråcken upptäcks sällan i den
vardagliga sjukvården. I en engelsk screeningstudie på drygt 67500 män i ålder 65-74 år
hittades omkring 1350 personer med sjukdomen (4,9 procent), vilket torde svara mot
förekomsten.
Insjuknandet i ett brustet pulsåderbråck är dramatiskt. Behandlingen är akut kirurgisk, en stor,
mycket resurskrävande operation med hög dödlighet. Omkring 40 procent av patienterna
avlider inom en månad.
Till detta skall läggas att ett antal äldre män dör utanför sjukvården i sjukdomen, utan att
korrekt diagnos ställts.
Planerad kirurgi i lugnt skede är förknippad med låg dödlighet; cirka två procent av
patienterna avlider inom 30-dagarsintervallet efter ingreppet. Korrekt kirurgi förlänger livet och
förbättrar livskvaliteten hos de drabbade.
Genom ett enkelt screeningförfarande kan pulsåderbråcken upptäckas. Undersökningen, som
är ofarlig, utförs med ultraljud av en biomedicinsk analytiker och tar 4-5 minuter. Den
undersökte får omedelbart svar. De friska kan gå hem lättade och de sjuka kan omhändertas
för medicinska åtgärder.
Svenska erfarenheter (Uppsala, Linköping) visar att antalet akuta operationer halveras, medan
antalet planerade ingrepp fördubblas.
Allt fler sjukvårdshuvudmän i landet har infört eller står i begrepp att införa screening av män
i åldern 65 eller 70 år, detta särskilt som SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering)
år 2004 och 2008 konstaterat att undersökningen leder till minskad dödlighet samt att
metoden är kostnadseffektiv.
För sjukvårdshuvudmannen bedöms screening vara självfinansierad. De undersökta betalar en
avgift som vid mammografi. Undersökning utförs av personal på mellannivå efter kortare
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utbildning. De undersökta kan även erbjudas att lämna en standardiserad hälsodeklaration,
vilket visat sig vara av stort värde både medicinskt och ur folkhälsosynpunkt. För
sjukvårdshuvudmannen ökar kostnaden för planerad kärlkirurgi i samma takt som utgifterna för
dyra, resurskrävande akuta ingrepp minskar.
Vi föreslår att:
Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att snarast planlägga och införa screening av
förekomsten av pulsåderbråck på stora kroppspulsådern hos gotländska män från 65 års
ålder.

____________________
Gustaf Hoffstedt

___________________
Håkan Onsjö
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Konsultcheckar till ett maximalt belopp av 150 TSEK kan utställas till gotländska företag med
syfte att främja produktutveckling, marknadsföring och kompetensutveckling. Under 2010
fördelades mer än 1,5 MSEK till ett antal företag, däribland ett par fastlandsbaserade
verksamheter, projekt som förhoppningsvis kommer att gynna Region Gotlands utveckling.
Enligt uppgift utförs ingen utvärdering huruvida de beviljade bidragen använts som tänkt. I
ansökningshandlingarna framgår tydligt och klart att uppgifter ska lämnas om förväntat resultat
såsom antal anställda före och efter projektgenomförandet, förändringar i omsättning mm.
Idag nöjer sig Region Gotland med att se en konsultfaktura som verifikation på att de sökta
medlen använts på avsett sätt, alltså ingen kontroll på om de utbetalda pengarna använts till
avsedda ändamål.
Med anledning av vad som anförts ovan yrkar jag
att Region Gotland etablerar rutiner för effektiv och ändamålsenlig revision av alla projekt som
tilldelats Konsultcheckar.

__________________________
Anders Skantz (M)
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__________________________________________________________________________
Inom Region Gotland finns idag ingen projektmodell som används generellt. Det finns en
projektmodell som ITT beskrivit i ett dokument men som inte är spridd i organisationen. Detta
innebär bland annat att det inte finns någon gemensam modell för hur projekt initieras,
värdera, genomförs, analyseras och värderas.
Modellen som ITT tagit fram talar om att ”större projekt” ska drivas enligt denna modell men
”större” definieras inte. Det finns heller inget sagt om vilka projekt som ska drivas enligt den av
ITT framtagna modellen.
I många sammanhang talar vi om att regionen inte ska bygga sin utveckling på
hemmabyggda metoder eller lösningar – något som även bör gälla projektstyrning. Dessutom
finns det på marknaden ett antal projektverktyg som alla syftar till att strukturera projekt från
initiering till utvärdering och som används både inom offentlig och privat verksamhet – bland
annat PROPS, utvecklat av Ericsson och använt av både statliga myndigheter och privata
företag.
Projekt inom regionen bör – av ekonomiska skäl – drivas mer strukturerat. Även små projekt
bör kunna inordnas i en projektmodell. Vanligt är annars att ”småprojekt” blir dyrare (tids- och
kostnadsmässigt) men att detta inte uppmärksammas, att bara de stora projektens
budgetmissar syns. Dock, många bäckar små…
Vi yrkar
att Region Gotland utreder vilken projektmodell som skulle kunna användas inom Region
Gotland och som kan tillämpas på alla typer av projekt

Anna Hrdlicka (M)

Stefan Wramner
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Region Gotland har i och med den nya organisationen fler parallella ”upphandlingsorganisationer”.
Dels Serviceförvaltningens upphandlingsavdelning och dels upphandlingsfunktionen på
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Det synes också saknas en central upphandlingspolicy. Detta
innebär två parallella världar. Samhällsbyggnadsförvaltningen hanterar enbart upphandlingar inom sitt
område (gata, väg, VA, fastighet osv) och Serviceförvaltningen handhar alla andra upphandlingar.
Det är inte långsökt att anta att en central upphandlingsfunktion skulle kunna ge mer till de som
arbetar där i utbyte kring den egna yrkesrollen och en styrka i att var fler. Dessutom kan kompetensen
för hela gruppen upphandlare höjas genom en utökad bredd. Om upphandlingarna samlas på ett
ställe minskar också risken för otillåten påverkan från de marknader man bearbetar.
En central upphandlingsfunktion kan skulle kunna ge regionen att bygga upp en stor kompetens in om
området som kan ställas till förvaltningarnas förfogande.
Vi yrkar
- att Region Gotland samordnar all upphandling till EN central upphandlingsfunktion i syfte att stärka
upphandlingsprocessen i hela region och därmed kvaliteten.

Anna Hrdlicka (M)

Lena Celion (M)

Gustaf Hoffstedt (M )
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