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Beslutande
Ledamöter
Björn Jansson (S), ordförande
Conny Kristensen Gahnström
Hans Klintbom (C) (kl. 13.00-17.55,

Ledamöter forts.
Marie Wärn (M) (kl. 17.45 -19.05, §§
103-117, för Simon Härenstam)

Bo Björkman (S)
Anna Enström (S) (kl. 16.55-19.05, §§ 90-

§§ 86-105)

Eva Nypelius (C) (kl. 13.00-17.03, §§ 86-95)
Olof Pettersson (C) (kl. 17.03-19.05,
§§ 96-117, för Eva Nypelius)

117)

Birgitta Eriksson (S) (kl. 13.00-16.55,
§§ 86- 89, för Anna Enström)

Maj Jonsson (S) (för Linda Gardell)
Bodil Rosengren (V) (kl. 13.00-16.55,

Lars Thomsson (C)
Lena Celion (M)
Gustaf Hoffstedt (M)
Åke Svensson (S)
Hanna Westerén (S)
Torgny Ammuret (S) (för Eric Martell)
Meit Fohlin (S) (kl. 13.00-17.55, §§ 86-105)
Stefan Nypelius (C)
Anna Hrdlicka (M)
Inger Harlevi (M) (kl. 13.00- §§ 86-94)
Christer Engelhardt (S) (13.00-16.55,

§§ 86-89)

Therese Mangard (V) (kl. 16.55-19.05,
§§ 90-117, för Bodil Rosengren)

Lars Åkerlund (V)
Pär Stenegärd (C)
Karl-Johan Boberg (C)
Rolf Öström (M)
Lilian Edwards (M)
Claes-Göran Nilsson (S) (kl. 15.35-19.05,

§§ 89-117)

§§ 86-89)

Mats Sundin (S) (kl. 16.55-19:05, §§ 90-117,
för Christer Engelhardt)
Lisa Kalström (S) (13.00-16.55, §§ 86-89)
Birgitta Eriksson (S) (kl. 16.55-19.05,
§§ 90-117, för Lisa Kalström)

Leif Dahlby (S)
Janica Sörestedt (S)
Kerstin Kalström (C)
Eva Gahnström (C)
Stefan Wramner (M)
Jenny Guteäng (M)
Anders Johansson (S)
(för Andreas Persson)
Anette Medbom (S)
Tommy Gardell (S)
Brittis Benzler (V) (kl. 13.00-17.55,

Mats Sundin (S) (kl. 13.00-15.35, §§ 86-88)
Majvor Östergren (S)
Adriaan van Tour (S)
Gerty Holmstedt (S) (kl. 13.00-17.30, §§ 86-105)
Annamaria Bauer (V)
Eva Room (V)
Stefaan De Maecker (MP) (kl. 13.00-17.00, §§

86-91)

Robert Hall (MP) (kl. 17.00-19.05, §§ 92-117 )
Cecilia Nygren (MP) (kl. 13.00-15.35, §§ 86-88)
Isabel Enström (MP) (kl. 15.35- 19.05,
§§ 89-117 för Cecilia Nygren)

Inger Olofsson (C)
Alexander Jansson (C)
Anders Skantz (M)
Lena Simonson (M) (kl. 13.00-16.55, §§ 86-89)
Magnus Jönsson (kl.16.55-19.07, §§ 90-117,

§§ 86-105)

Per Edman (V) (för Jennie Jarve)
Ola Lindvall (C)
Anna Andersson (C)
Robin Storm (M) (för Håkan Onsjö)
Simon Härenstam (M) (kl. 13.00-17.45,

för Lena Simonson)

§§ 86-102)

för Mona Magnusson)

Justerande:

Peter Wigren (M)
Per-Erik Andh (S) (för Jan Lundgren)
Lena Eneqvist (S)
Mikael Nilsson (S)
Hanna Lenholm (S) (kl. 13.00-17.55, §§ 86-105,

Utdragsbestyrkande:
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Ledamöter forts
Daniel Bergvall (MP)
Viveca Bornold (MP)
Matias Lundström (MP)
Kerstin Löfgren-Dahlström (C) (kl. 13.0017.55, §§ 86-105)
Kjell Genitz (C) (kl.17.5519:05, §§ 106-117,
för Kerstin Löfgren-Dahlström)
Bibbi Olsson (C) (för Anders Larsson)

Icke tjänstgörande ersättare
Karl-Allan Nordblom (MP)
Kenneth Lindblad (V)
Per-Anders Croon (M)
Ingemar Lundqvist (M)
Jacob Dygeus (M)
Rune Fröling (M)
Christopher Stålhandske (M)

Eva Engström (C)
Margareta Persson (M)
Mats Hedström (M)
Sara Mingert (FP) (för Mats-Ola Röden)
Amy Öberg (FP)
Johan Malmros (FP) (kl.13.00-17.55,

§§ 86-90)

Bror Lindahl (FP) (för Lotta Jakobson)
Nina Hallberg (MP)
Joachim Höggren (MP)

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 86
Bokslut för 2010. Årsredovisning
KS 2011/59-04

- Årsredovisning 2010
- Regionstyrelsen 2011-03-24, § 97
- Revisionsberättelse 2011-03-31
- Revisionsrapport: Granskning av årsredovisning 2010
- Revisionsrapport: Revisorernas redogörelse för 2010
- Revisionsrapport: Övergripande ansvarsutövande 2010
- Kommunstyrelsens kommentarer över revisionsanmärkning 2011-04-14
- Hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande över revisionsanmärkning 2011-04-15, § 3
- Regionstyrelsen 2011-04-14, § 129
- Kommunstyrelsen 2011-04-14, förklaring
- Regionfullmäktiges presidium 2011-04-20 Motivering
- Jävslista

Allmänheten har möjlighet att ställa frågor om årsredovisningen under det
sammanträde som fullmäktige behandlar årsredovisningen (enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 39). Annons om allmänhetens frågestund har varit införd
och årsredovisning har hållits tillgänglig, dels under kontorstid i kommunens
reception, dels på kommunens hemsida på Internet: www.gotland.se. Ingen fråga
ställdes av allmänheten.
De av kommunfullmäktige (numera regionfullmäktige) valda revisorerna har i sin
revisionsberättelse för 2010 föreslagit regionfullmäktige att anmärkning ska riktas
mot hälso- och sjukvårdsnämnden och kommunstyrelsen men att ansvarsfrihet ska
beviljas. Kommunens årsredovisning föreslås bli godkänd och den anses upprättad i
enlighet med den kommunala redovisningslagen och enligt god redovisningssed.
Revisionsberättelsen föredrogs av Staffan Bergwall, vice ordförande för revisorerna.
Regionfullmäktiges presidium har inhämtat förklaring från hälso- och sjukvårdsnämnden och kommunstyrelsen för 2010 års förvaltning. Fullmäktiges presidium
har tagit ställning till lämnade förklaringar samt i skriftlig motivering föreslagit att
ansvarsfrihet beviljas för hälso- och sjukvårdsnämnden och kommunstyrelsen.
Ekonomin är i balans och har så varit i 6 år i rad. Resultatet för 2010 blev +20
miljoner kronor (mkr) och översteg det budgeterade med 1 mkr. Det redovisade
resultatet för nämnderna blev ett totalt underskott på -41 mkr. Det största underskottet uppstod hos hälso- och sjukvårdsnämnden med 51,4 mkr som balanserades
av överskott hos bl.a. ledningskontoret (+8,3 mkr) och fastighetsförsäljning som
uppgick till ca 26 mkr.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 86 forts.
Samtidigt har omställningskostnader uppstått motsvarande 39 mkr.
Nettokostnadsökningen var förra året på 2,9 %, vilket ligger under det satta målet på
3,7 % för hela mandatperioden. Låneskulden har minskat med 50 mkr och är nu
nere på 647 mkr, från att år 2004 ha varit 910 mkr.
Anföranden:
Anföranden hölls av Åke Svensson (S), Eva Nypelius (C), Lars Thomsson (C),
Stefaan De Maecker (MP), Lena Celion (M) och Inger Harlevi (M).
Regionfullmäktiges beslut
•

Årsredovisningen godkänns.

•

Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

•

Ansvarsfrihet beviljas för nämnder och styrelse.

Expedieras:
Kommunens revisorer
Regionstyrelsen och samtliga nämnder
Ledningskontoret KLS/ekonomi

Justerande:

Anmärkning:
Presidiets motivering bifogas det tryckta protokollet
Jävslistan bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 87
Koncernstyrkort 2011-2015; antagande
KS 2011/54-1

- Regionstyrelsen 2011-03-24, § 96
- Förslag styrkort

Ledningskontoret har med deltagande från regionstyrelsen och koncernledningsgruppen samt kontorets egna nätverk tagit fram förslag till styrkort för koncernen.
Balanserat styrkort är en metod för att få alla i koncernen att arbeta mot samma mål.
Det bygger på ett helhetstänkande med gemensamma värderingar, vision, strategier
och mål för fem perspektiv: brukare/kunder, ekonomi, medarbetare och ledare,
samhällhällsutveckling och processer. Övergripande för styrkortet är Vision Gotland
2025.
Anföranden:
Anföranden hölls av Anders Skantz (M), Stefaan De Maecker (MP), Annamaria
Bauer (V), Amy Öberg (FP) och Lars Åkerlund (V).
Yrkanden:
• Åke Svensson (S) yrkade på en redaktionell ändring på så sätt att under
Samhällsutvecklingens Framgångsfaktorer ska punkt 9 från mätning för
måluppfyllelse läggas till vid ”Bredda besöksnäringen…”.
• Inger Harlevi (M) yrkade, med instämmande av Lars Thomsson (C), Åke
Svensson (S) och Hanna Westerén (S), att under Samhällsutvecklingens
Framgångsfaktorer ska hänvisningen till dokumentet ”Gotland 365 dagar om
året” tas bort vid ”Bredda besöksnäringen…”. Meningens lydelse ska i stället
vara: Bredda besöksnäringen så att det omfattar hela året.
•

Nina Hallberg (MP) yrkade, med instämmande av Åke Svensson (S) och Hanna
Westerén (S), att tillgänglighet införs som en framgångsfaktor i styrkortet.

•

Åke Svensson (S) biföll, med instämmande av Brittis Benzler (V),
regionstyrelsens förslag.

Anmärkning: Flera ändringsförslag av redaktionell karaktär framfördes och

sekreteraren fick i uppdrag att överlämnas dessa till arbetsgruppen för styrkortet.

forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Propositioner
Ordföranden ställde proposition på Åke Svenssons redaktionella ändringsförslag och
förklarade sig anse att detta hade vunnit majoritet. Ordföranden ställde sedan i tur och
ordning proposition på Inger Harlevis och Nina Hallbergs ändringsyrkanden och förklarade
sig anse att dessa hade vunnit majoritet. Därefter ställde ordföranden proposition på
regionstyrelsens förslag och förklarade sig anse att regionstyrelsens förslag vunnit
majoritet med de antagna ändringsyrkandena.

Regionfullmäktiges beslut
•

Regionstyrelsens förslag till koncernstyrkort antas med följande
ändringsyrkanden:
− Under Samhällsutvecklingens Framgångsfaktorer ska punkt 9 från mätning
för måluppfyllelse läggas till vid ”Bredda besöksnäringen…”.
− Under Samhällsutvecklingens Framgångsfaktorer ska hänvisningen till
dokumentet Gotland 365 dagar om året” tas bort vid ”Bredda
besöksnäringen…”. Meningens lydelse ska i stället vara: Bredda
besöksnäringen så att det omfattar hela året.
− Tillgänglighet införs som en framgångsfaktor i styrkortet.

Expedieras: Ledningskontoret, Arbetsgruppen för styrkortet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 88
IT-strategiskt program 2011-2015; antagande
KS 2011/142

- Ledningskontoret 2011-03-24 med förslag
- Regionstyrelsen 2011-03-24, § 95

Förslag till IT-strategiskt program har i brett samråd, med IT-strategigruppen under
ledning av ledningskontoret, utarbetats för perioden 2011-2015.
Programmet som är ett övergripande styrdokument för IT (inklusive telefoni)
innehåller IT-policy, övergripande mål, strategier samt roller och ansvar. Syftet med
programmet är att säkerställa att Region Gotland erhåller största möjliga nytta av IT
för kommuninnevånarna och för verksamheten och dess utveckling. Ett flertal
dokument och riktlinjer kompletterar det IT-strategiska programmet:
•
•
•
•
•
•
•
•

Teknisk plattform
Netikett
IT-systemförvaltningsmodell
Riktlinje för systeminförande
Riktlinje för systemförändring
Riktlinje för informationssäkerhet
Instruktion för molntjänster
Definitioner av begrepp i Gotlands kommun

Anföranden:
Anföranden hölls av Lars Thomsson (C), Stefan Wramner (M), Anna Andersson (C),
Brittis Benzler (V), Per Edman (V) och Meit Fohlin (S).
Yrkanden:
• Åke Svensson (S) biföll, regionstyrelsens förslag.
•

Matias Lundström (MP) och Johan Malmros (FP) yrkade att meningen om att
”Pröva öppen källkod…” skulle återinföras.

•

Lars Thomsson (C) yrkade, med instämmande av Åke Svensson (S) avslag på
Matias Lundström (MP) förslag om att återinföra meningen om öppen källkod.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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•

Anna Hrdlicka (M) yrkade, med instämmande av Jenny Guteäng (M) och Åke
Svensson (S), att mening om oetisk information under ”Strategier för att
tillgodose medarbetarnas och elevernas behov av IT-stöd” skulle ändras till:
”Möjliggöra införandet av IT-lösningar som hindrar att bland annat oetisk
information (pornografi, våld, förtal, rasism, kränkning m.m.) visas i de fall
verksamheten finner det lämpligt”.

Propositioner
Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag och Matias Lundströms
yrkande om öppen källkod och förklarade sig anse att regionstyrelsens förslag hade vunnit
majoritet. Ordföranden ställde därefter proposition på Anna Hrdlickas ändringsyrkande och
förklarade sig anse att detta förslag vunnit majoritet. Slutligen ställde ordföranden
proposition på regionstyrelsens förslag i övrigt och fann att detta hade vunnit majoritet.
Regionfullmäktige hade således bifallit regionstyrelsens förslag med ändringsyrkande om
oetisk information.

Regionfullmäktiges beslut
•

Regionstyrelsens förslag till IT-strategiskt program antas med ändringsyrkande
om oetisk information enligt följande: Möjliggöra införandet av IT-lösningar
som hindrar att bland annat oetisk information (pornografi, våld, förtal, rasism,
kränkning m.m.) visas i de fall verksamheten finner det lämpligt.

Expedieras:
Ledningskontoret Adm. utv.
Serviceförvaltningen IT och telefoni

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 89
Ny taxa för byggnadsnämndens verksamhet
KS 2011/145

- Byggnadsnämnden 2011-04-06, § 74
- Ledningskontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen 2011-03-31
- Regionstyrelsen 2011-03-24, § 102
- Regionstyrelsen 2011-04-14, § 123

Med anledning av ändringar i Plan- och bygglagen, PBL, har byggnadsnämnden lagt
fram förslag till ny taxa för byggnadsnämndens verksamhet. Den nya lagen träder i
kraft 2 maj 2011. Taxan bygger på rekommendation ifrån Sveriges kommuner och
landsting, SKL, med avsikt att kommunernas kostnader ska ha en täckningsgrad på
ca 70 % . Avgifterna är avsedda att täcka kostnaderna för den myndighetsutövning
och de tjänster som regleras enligt lag. Täckningen av de egna kostnaderna har
hittills uppgått till ca 55 %. Med den nu föreslagna taxan nås inte det av SKL
föreslagna målet om 70 %-ig täckningsgrad.
Anföranden:
Anföranden hölls av Eva Gahnström (C) och Kerstin Kalström (C).
Yrkanden:
•

Lena Celion (M) yrkade, med instämmande av Johan Malmros (FP), Anna
Hrdlicka (M), Gustaf Hoffstedt (M) och Stefan Wramner (M), avslag på
regionstyrelsens förslag.

•

Daniel Bergvall (MP) biföll regionstyrelsens förslag med tilläggsyrkande om att
föreslagen utvärdering även ska redovisa förslag på reviderade taxor för att
uppnå optimal miljöstyrning”. I detta instämde Bo Björkman (S) och Johan
Malmros (FP).

•

Bror Lindahl (FP) yrkade på återremiss för att ärendet ska kunna kompletteras.

•

Bo Björkman (S) biföll, med instämmande av Lars Thomsson (C), Brittis
Benzler (V) regionstyrelsens förslag.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 89 forts.
Proposition och omröstning
Ordföranden ställde proposition på Bror Lindahls yrkande om återremiss eller att ärendet
skulle avgöras på dagens sammanträde och förklarade sig anse att ärendet skulle avgöras på
dagens sammanträde. Ordföranden ställde därefter proposition på Lena Celions avslagsyrkande och bifall till regionstyrelsens förslag och förklarade sig anse att regionstyrelsens
förslag vunnit majoritet. Omröstning begärdes. JA för regionstyrelsens förslag och NEJ för
avslagsyrkandet. 52 ledamöter röstade ja. 16 ledamöter röstade nej, 3 ledamöter avstod.
Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstade. Slutligen ställde ordföranden
proposition på Daniel Bergvalls tilläggsyrkande om utvärdering för optimal miljöstyrning
och förklarade sig anse att yrkandet hade vunnit majoritet. Regionfullmäktige hade således
bifallit regionstyrelsens förslag med tilläggsyrkande om utvärdering för optimal
miljöstyrning.

Regionfullmäktiges beslut
•

Med den av regionstyrelsen föreslagna förändringen av faktor N antas
byggnadsnämndens förslag (april 2011) till taxa för byggnadsnämndens
verksamhet att gälla fr.o.m. 2 maj 2011.

•

Taxan ska utvärderas och resultatet av utvärderingen redovisas före utgången av
2012. Utvärderingen ska även redovisa förslag på reviderade taxor för att uppnå
optimal miljöstyrning.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
Reservation
Mot beslutet reserverade sig Lena Celion (M), Gustaf Hoffstedt (M), Anna
Hrdlicka (M), Inger Harlevi (M), Stefan Wramner (M), Jenny Guteäng (M), Robin
Storm (M), Simon Härenstam (M), Rolf Öström (M), Lilian Edwards (M), Anders
Skantz (M), Lena Simonsson (M), Peter Wigren (M), Margareta Persson (M) och
Mats Hedström (M).
Expedieras:
Byggnadsnämnden
Ledningskontoret ARU/Samhällsbyggnadsenheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 90
Begäran om tilläggsanslag för utbyggnad av VA-ledningar för
Bunge Biskops 1:23 (Bungenäs) och Västerhejde Bjärs 2:1
KS 2011/47 och KS 2011/50

- Tekniska nämndens arbetsutskott 2011-01-21, § 9 och § 10
- Ledningskontoret 2011-02-21

- Regionstyrelsen 2011-03-24, § 80

Tekniska nämnden har begärt tilläggsanslag för utbyggnad av vatten- och avloppsledningar (VA) för Bunge Biskops 1:23 (Bungenäs) och Västerhejde Bjärs 2:1.
Området i Bungenäs ska anslutas till det kommunala avloppsledningsnätet så snart
plan för området vunnit laga kraft. Tilläggsanslag begärs med 5,4 miljoner kronor
för att anlägga en ca 2 km lång ledning för vatten och spillvatten samt ett
vattenverk. Exploatören har förbundit sig att betala 2,5 miljoner kronor i
förskottsavgift som ska indexuppräknas i 2006 års kostnadsläge. Denna ska även, så
snart förbindelsepunkt är upprättad, betala ytterligare 2,5 miljoner kronor.
I Västerhejde Bjärs ska vatten- och spillanläggningar samt en pumpstation byggas
för att möjliggöra bildandet av 26 småhusfastigheter. För detta begärs 2 mkr i
tilläggsanslag och dessa ska täckas genom i förskott erlagda anläggningsavgifter för
16 fastigheter.
Ledningskontoret har tillstyrkt de två förslagen om tilläggsanslag.
Regionstyrelsen har även den föreslagit att tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag. Styrelsens arbetsutskott har, under förutsättning av regionfullmäktiges
beslut, beviljat finansiellt igångsättningstillstånd.
Regionfullmäktiges beslut
• Tekniska nämnden beviljas 5,4 miljoner kronor för utbyggnad av vatten och
avlopp i samband med exploatering av Bungenäs. Medel anvisas genom
engångsavgifter enligt ramavtal med exploatören.
•

Tekniska nämnden beviljas 2 miljoner kronor för utbyggnad av vatten och
avlopp i samband med exploatering av Västerhejde Bjärs 2:1. Medel anvisas
genom i förskott erlagda anläggningsavgifter.

Expedieras: Tekniska nämnden, Ledningskontoret Ekonomi
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-04-26

Rf § 91
Slutredovisning för Bingeby vattenverk, käkkirurgen och dialysavdelningen på Visby lasarett, Högbyskolan, ”Löneflytt” till Slite
och Almedalsbiblioteket
KS2009/332, KS2010/335-339 och 502-503

-Tekniska nämnden 2009-08-26, § 174, 2010-08-25, §§ 155-159, 2010-11-24, §§ 243-244
-Ledningskontoret 2010-05-28 och 2011-02-18

- Regionstyrelsen 2011-03-24, § 101

TN har överlämnat slutredovisningar för flera projekt. Slutredovisningarna för
Bingeby vattenverk avser år 2009. Resterande härrör sig ifrån 2010. Över- och
underskott har reglerats i respektive bokslut (Beloppen nedan är i kronor).
Benämning
Produktionskalkyl
Bingeby vattenverk
38 000 000
Käkkirurgen Visby Lasarett
9 500 000
Dialysen Visby Lasarett
51 498 000
Högbyskolan
11 060 504
Löneflytt till Slite
18 000 000
Almedalsbiblioteket
114 300 000

Budget/anslag Produktionskostnad Över/underskott
38 000 000
42 741 949
-4 741 949
10 535 000
- 10 415 332
119 668
55 230 000
- 54 902 705
327 295
11 349 143
- 10 899 230
449 913
18 000 000
- 17 588 275
411 725
118 808 994
-119 403 067
-594 073

Det stora underskottet för Bingeby vattenverk med vattenledning förklaras med
vissa felaktigheter i kostnadsberäkningen, högkonjunktur på byggmarknaden samt
ändring av ett kemikalietankrum.
Regionfullmäktiges beslut
•

Slutredovisningarna för Bingeby vattenverk, käkkirurgen och dialysavdelningen
Visby lasarett, Högbyskolan, ”Löneflytt” till Slite och Almedalsbiblioteket
godkänns.

Expedieras:
Tekniska nämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-04-26

Rf § 92
Borgen AB GotlandsHem
KS 2011/175

- (Kommunfullmäktige 2008-06-18, § 71)
- Ledningskontoret 2011-03-18
- Regionstyrelsen 2011-03-24 , § 111

Kommunfullmäktige har tidigare, år 2008, fattat beslut om att kommunstyrelsen ska
få rätt att teckna borgen såsom för egen skuld för de långfristiga lån som
GotlandsHem AB upptar inom en total låneram på 1,5 miljarder kronor.
Ledningskontoret har föreslagit att det tidigare borgensbeslutet ska få ändrad lydelse
i enlighet med bankernas nya krav på proprieborgen ”såsom för egen skuld, jämte
därpå löpande ränta och kostnader”.
Regionstyrelsen har bifallit förslaget.
Regionfullmäktiges beslut
•

Region Gotland ingår borgen såsom för egen skuld för AB GotlandsHems
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 1 500 000 000 kr, jämte
därpå löpande ränta och kostnader.

•

Skuldebrev och borgensåtaganden, som är beslutade av regionfullmäktige eller
regionstyrelsen skall undertecknas av regionstyrelsens ordförande, eller vid
förfall för denne, av vice ordföranden och kontrasigneras av regiondirektören,
eller vid förfall för denne, av ekonomidirektören.

Expedieras:
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-04-26

Rf § 93
Borgen för AB Gotlands Industrihus
KS 2011/175

- (Kommunfullmäktige 2007-10-15, § 2301)
- Ledningskontoret 2011-03-18
- Regionstyrelsen 2011-03-24 , § 112

Kommunfullmäktige har tidigare, år 2007, fattat beslut om att kommunstyrelsen ska
få rätt att teckna borgen såsom för egen skuld för de långfristiga lån som AB
Gotlands Industrihus upptar inom en total låneram på 50 miljoner kronor.
Ledningskontoret har föreslagit att det tidigare borgensbeslutet ska få ändrad lydelse
i enlighet med bankernas nya krav på proprieborgen ”såsom för egen skuld, jämte
därpå löpande ränta och kostnader”.
Regionstyrelsen har bifallit förslaget.
Regionfullmäktiges beslut
•

Region Gotland ingår borgen såsom för egen skuld för AB Gotlands Industrihus
AB låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 50 miljoner kronor,
jämte därpå löpande ränta och kostnader.

•

Skuldebrev och borgensåtaganden, som är beslutade av regionfullmäktige eller
regionstyrelsen skall undertecknas av regionstyrelsens ordförande, eller vid
förfall för denne, av vice ordföranden och kontrasigneras av regiondirektören,
eller vid förfall för denne, av ekonomidirektören.

Expedieras:
Ledningskontoret ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-04-26

Rf § 94
Borgen för Wisby Strand Congress & Event Gotland AB
KS 2011/175

- (Kommunfullmäktige 2009-02-23, § 10)
- Ledningskontoret 2011-03-18
- Regionstyrelsen 2011-03-24, § 114

Kommunfullmäktige har tidigare, år 2009, fattat beslut om att kommunstyrelsen ska
få rätt att teckna borgen såsom för egen skuld för de långfristiga lån som Wisby
Strand Congress & Event Gotland AB upptar inom en total låneram på 130 miljoner
kronor.
Ledningskontoret har föreslagit att det tidigare borgensbeslutet ska få ändrad lydelse
i enlighet med bankernas nya krav på proprieborgen ”såsom för egen skuld, jämte
därpå löpande ränta och kostnader”.
Regionstyrelsen har bifallit förslaget.
Regionfullmäktiges beslut
•

Region Gotland ingår borgen såsom för egen skuld för Wisby Strand
Congress & Events låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om
130 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

•

Skuldebrev och borgensåtaganden, som är beslutade av regionfullmäktige eller
regionstyrelsen skall undertecknas av regionstyrelsens ordförande, eller vid
förfall för denne, av vice ordföranden och kontrasigneras av regiondirektören,
eller vid förfall för denne, av ekonomidirektören.

Expedieras:
Ledningskontoret ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

131

PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-04-26

Rf § 95
Borgen för Åkermanska stiftelsen
KS 2011/175

- (Kommunfullmäktige 2004-06-23, § 89)
- Ledningskontoret 2011-03-18
- Regionstyrelsen 2011-03-24, § 113

Kommunfullmäktige har tidigare, år 2004, fattat beslut om att kommunstyrelsen ska
få rätt att teckna borgen såsom för egen skuld för de långfristiga lån som
Åkermanska stiftelsen upptar inom en total låneram på 28,5 miljoner kronor.
Ledningskontoret har föreslagit att det tidigare borgensbeslutet ska få ändrad lydelse
i enlighet med bankernas nya krav på proprieborgen ”såsom för egen skuld, jämte
därpå löpande ränta och kostnader”.
Regionstyrelsen har bifallit förslaget.
Regionfullmäktiges beslut
•

Region Gotland ingår borgen såsom för egen skuld för Stiftelsen
Konsul Otto Åkermans hem:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp
om 28 500 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

•

Skuldebrev och borgensåtaganden, som är beslutade av regionfullmäktige eller
regionstyrelsen skall undertecknas av regionstyrelsens ordförande, eller vid
förfall för denne, av vice ordföranden och kontrasigneras av regiondirektören,
eller vid förfall för denne, av ekonomidirektören.

Expedieras:
Ledningskontoret ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-04-26

Rf § 96
Motion. Parboende i äldreboende
KS2009/509-83

- Motion 2009-12-08
- Socialnämnden 2010-09-15
- Ledningskontoret 2011-03-04
- Regionstyrelsen 2011-03-24, § 91

Bror Lindahl (FP) har i en motion föreslagit ändrade riktlinjer för i äldreomsorgen
innebärande en parboendegaranti på så sätt att äldre får möjlighet att bo tillsammans
även om endast ena parten har ett omsorgsbehov. Bror vill även att en inventering
görs för att utröna vilka lägenheter inom äldreomsorgen som kan vara lämpliga för
parboende. I den långsiktiga planeringen för äldreboende ska behovet beaktas av
parboende. I motionen ges exempel på hur man har gått tillväga i Göteborg.
I socialtjänstförordningen från 2006 ges möjlighet till makar som har beviljats
särskilt boende att få bo tillsammans. Denna förordning gäller dock inte när bara
ena parten beviljats rätt till omsorg.
Socialnämnden har tillstyrkt motionen.
Ledningskontoret har föreslagit att motionen bifalls och att socialnämnden får i
uppdrag att utarbeta riktlinjer som möjliggör parboende även då endast ena parten
har omfattande omsorgsbehov.
Regionstyrelsen har tillstyrkt ledningskontorets förslag.
Anförande:
Anförande hölls av Bror Lindahl (FP).
Regionfullmäktiges beslut
•

Motion bifalls på så sätt att socialnämnden får i uppdrag att utarbeta riktlinjer
som möjliggör parboende även då bara en av parterna har omfattande omsorgsbehov.

Expedieras:
Socialnämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-04-26

Rf § 97
Motion. Dator, e-post m.m. till förtroendevalda
KS2011/114

- Motion 2011-02-06
- Ledningskontoret 2011-03-02
- Regionstyrelsens arbetsutskott 2011-03-11, 59
- Regionstyrelsen 2011-03-24, § 93

I en motion från Alexander Jansson (C) och Andreas Nypelius (C) yrkas att ”alla
representanter i regionfullmäktige och i Regionens samtliga nämnder ska få en
gotland.se mail-adress och behörighet till Regionens intranät”.
De har även yrkat att möjligheten utreds att alla förtroendevalda i regionen kan få en
bärbar dator alternativt en läsplatta.
Ledningskontoret har tillstyrkt att förtroendevalda får tillgång till e-postsystem och
intranät. Kontoret har föreslagit att en mindre grupp utses för att definiera
ledamöternas behov av digitalt verktyg samt tillse att såväl behövliga processer
definieras som nödvändig infrastruktur installeras (trådlöst nät och
nedladdningsplats för handlingar m.m.). Fullmäktige ska sedan under hösten utse
vilka ledamöter som ska ingå i försöket. Försöket föreslås pågå under begränsad tid
för att därefter utvärderas. Motionen anses besvarad med kontorets utlåtande.
Regionstyrelsen har föreslagit att motionen bifalls med hänvisning till tidigare
beslut om erbjudande av tillgång till IT-konto m.m. och det försök som
ledningskontoret föreslagit.
Styrelsens arbetsutskott, § 59, antog bestämmelser om erbjudande av dator- och ITkonto till alla ledamöter. Ordföranden i regionfullmäktige, regionråden och
ordföranden i nämnder skulle erbjudas bärbar dator.
Kommunfullmäktiges presidium tillsammans med regiondirektör och
stadssekreterare gör för närvarande en översyn av kommunfullmäktiges
arbetsformer. Där har dessa frågor diskuterats.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-04-26

Rf § 97 forts.
Anföranden:
Anförande hölls av Alexander Jansson (C), Åke Svensson (S), Matias
Lundström (MP), Amy Öberg (FP) och Stefan Nypelius (C).
Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen bifalls med hänvisning till regionstyrelsens beslut om erbjudande om
tillgång till IT-konto m.m. och det försök som ledningskontoret förslagit.

Expedieras:
Ledningskontoret Administrativt stöd

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

135

PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-04-26

Rf § 98
Motion. Elektronisk läsplatta som läsverktyg
KS2010/523-10

- Motion 2010-11-23
- Ledningskontoret 2011-02-07
- Regionstyrelsens arbetsutskott 2011-03-11, 59
- Regionstyrelsen 2011-03-24, § 92

Anna Hrdlicka (M) har i en motion yrkat att läsplatta ska erbjudas fullmäktiges
ledamöter så att de på elektronisk väg ska kunna ta del av handlingar. Målet bör
vara en kostnadsneutral lösning på så sätt att kostnaden för läsplattan ska uppvägas
av dagens kostnader för att förse fullmäktige med tryckt material. Hon har även
föreslagit att utvärdering ska ske inför nästa mandatperiod.
Ledningskontoret har föreslagit att motionen anses besvarad med kontorets
utlåtande. Kontoret har föreslagit att en mindre grupp utses för att definiera
ledamöternas behov av digitalt verktyg samt tillse att såväl behövliga processer
definieras som nödvändig infrastruktur installeras (trådlöst nät och
nedladdningsplats för handlingar m.m.) Fullmäktige ska sedan under hösten utse
vilka ledamöter som ska ingå i försöket. Försöket föreslås pågå under begränsad tid
för att därefter utvärderas. Att kostnaden för en digital lösning skulle kunna vara
kostnadsneutral genom att ta bort arbetet motsvarande de fysiska handlingarna
bedöms inte vara möjligt.
Regionstyrelsen har föreslagit att motionen bifalls på så sätt att ett försök genomförs
i enlighet med ledningskontoret förslag.
Anmärkning: Styrelsens arbetsutskott, § 59, antog bestämmelser om erbjudande av datoroch IT-konto till alla ledamöter. Ordföranden i regionfullmäktige, regionråden och
ordförande n i nämnder skulle erbjudas bärbar dator.

Kommunfullmäktiges presidium tillsammans med regiondirektör och
stadssekreterare gör för närvarande en översyn av kommunfullmäktiges
arbetsformer. Där har dessa frågor diskuterats.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-04-26

Rf § 98 forts.
Anförande:
Anförande hölls av Anna Hrdlicka (M).
Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen bifalls på så sätt att ett försök genomförs på det sätt ledningskontoret
föreslagit.

Expedieras:
Ledningskontoret Administrativt stöd

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-04-26

Rf § 99
Styrelsen för Gotlands Musikstiftelse. Ersättare

Regionfullmäktige skall utse en ny ersättare i styrelsen för Gotlands Musikstiftelse
efter avlidne Göte Janzén (S).
Regionfullmäktiges beslut
•

Till ny ersättare i styrelsen för Gotlands Musikstiftelse t.o.m. 2014-12-31 utses:
S Peter van Tour, Väskinde Nors 630, 622 75 Visby
att i första hand inträda vid förhinder för ordinarie i S-gruppen i ordningen efter
Gunilla Öberg.

Expedieras:
Peter van Tour
Styrelsen för Gotlands Musikstiftelse

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-04-26

Rf § 100
Styrelsen för Visby Internationella Tonsättarcentrum. Ledamot

Regionfullmäktige skall utse en ny ledamot i styrelsen för Visby Internationella
Tonsättarcentrum efter Lars Danielson som avgår med pension från Region
Gotlands verksamhet.
Regionfullmäktiges beslut
•

Lars Danielson befrias från uppdraget som ledamot i Visby Internationella
Tonsättarcentrum.
• Till ny ledamot i styrelsen för Visby Internationella Tonsättarcentrum t.o.m.
2012-12-31 utses:
Kultur- och fritidschef Maria Modig, Kultur- och fritidsförvaltningen,
621 81 Visby

Expedieras:
Lars Danielson
Maria Modig
Styrelsen för Visby Internationella Tonsättarcentrum

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-04-26

Rf § 101
Medborgarförslag; anmälan av beslutade
•

Björn Carlssons medborgarförslag om att göra Södra Hällarna till strövområde för
rekreation vid havet. KS 2007/245
•
•

•

Birgitta Alamos och Barbro Stenbergs medborgarförslag om Hällarna i Visby ska
skyddas som ströv- och naturområde. KS 2008/16
•
•

•

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2011-03-22, § 39
Medborgarförslag (Inkom 2009-08-18)

Sten Sandbergs medborgarförslag om ändring av detaljplanen för Snäckgärsbaden
1, 2, 3 m.fl. KS 2010/41
•
•

•

Socialnämndens beslut 2009-10-28, § 115
Medborgarförslag (Inkom 2009-06-01)

Per Österbergs medborgarförslag om att anordna ett bokinkast vid Almedalsbiblioteket. KS 2009/325
•
•

•

Socialnämndens beslut 2009-02-11, § 17
Medborgarförslag (Inkom 2008-08-14)

Birgitta Thomassons medborgarförslag om daglig verksamhet i Hemse. KS 2009/223
•
•

•

Socialnämndens beslut 2008-10-29, § 122
Medborgarförslag (Inkom 2008-04-24)

Hans Svenssons medborgarförslag om att systembolaget i Visby skall stängas under
Stockholmsveckan. KS 2008/341
•
•

•

Byggnadsnämnden 2008-08-03, § 318
Medborgarförslag (Inkom 2008-01-18)

Susanne Ringboms och Eva Edfeldts medborgarförslag om att öppna ett anpassat
boende för psykiskt funktionshindrade ungdomar. KS 2008/189
•
•

•

Byggnadsnämnden 2008-08-03, § 317
Medborgarförslag (Inkom 2007-05-25)

Byggnadsnämnden 2010-10-25, § 200
Medborgarförslag (Inkom 2010-02-05)

Peter Kolbergs medborgarförslag om ändring av 1934 års stadsplan för Solberga-/
Havderlundsområdet. KS 2010/165
•
•

Byggnadsnämndens beslut 2011-03-09, § 69
Medborgarförslag (Inkom 2010-04-15).
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-04-26

Rf § 101 forts.
•

Leif Wictoréns medborgarförslag om att sätta ut en bänk med minnesplatta för att
hedra eller minnas någon. KS 2010/256
•
•

•

Kärstin Rosenqvists medborgarförslag om att förnya busstationen med ny väntsal,
kiosk och toaletter. KS 2010/269
•
•

•

Lina Nilssons medborgarförslag om att utse den starkaste gotlänningen.
Kultur- och fritidsnämndens beslut 2011-03-22, § 40
Medborgarförslag (Inkom 2010-08-23).

Kerstin Köningslehners medborgarförslag om att anordna bussförbindelse mellan
Visby och Kneippbyn-Ygne. KS 2010/328
•
•

•

Tekniska nämndens beslut 2011-03-10, § 55
Medborgarförslag (Inkom 2010-08-09)

KS 2010/325

•
•
•

Tekniska nämndens beslut 2011-03-10, § 52
Medborgarförslag (Inkom 2010-08-09).

Urban Bokéns och Per Borgmans medborgarförslag om att återuppta busstrafik till
Högklint/Ygneområdet. KS 2010/424
•
•

•

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2011-03-22, § 41
Medborgarförslag (Inkom 2010-07-27).

Per Borgmans medborgarförslag om att anordna busstrafik mellan Ygne-HögklintAxelsro, Tullebo-Vibble-Visby. KS 2010/320
•
•

•

Tekniska nämndens beslut 2011-03-10, § 51
Medborgarförslag (Inkom 2010-06-15)

Karin O. Myhrgrens medborgarförslag om att anordna dusch för handikappade i
Hemsebadet. KS 2010/314
•
•

•

Tekniska nämndens beslut 2011-03-10, § 50
Medborgarförslag (2010-06-04)

Tekniska nämndens beslut 2011-03-10, § 53
Medborgarförslag (Inkom 2010-08-26)

Tina Westbergs medborgarförslag om att se över och förbättra cyklisternas
trafikvillkor på Gotland och framförallt i Visby. KS 2010/366
•
•

Tekniska nämndens beslut 2011-03-10, § 58
Medborgarförslag (Inkom 2010-09-10)
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-04-26

Rf § 101 forts.
•

Erik Kärrbrink medborgarförslag om anläggande av ”utomhusgym” utplacerade
med jämna mellanrum. KS 2010/426
•
•

•

Lena Hallbergs och Erland de Flons medborgarförslag om anläggande av gångbana
över Gothemsån vid Asbron. KS 2010/424
•
•

•

Tekniska nämndens beslut 2011-03-10, § 56
Medborgarförslag (Inkom 2010-11-02)

Jacob Appelbloms medborgarförslag om att inkludera Vibble i stadstrafiken.

KS 2010/489

•
•
•

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2011-03-22, § 38
Medborgarförslag (Inkom 2010-11-02)

Tekniska nämndens beslut 2011-03-10, § 54
Medborgarförslag (Inkom 2010-11-29)

Eva Amlinger Öbergs medborgarförslag om att anlägga pulkabacke och grillplats på
gamla soptippen i Hemse. KS 2011/15
•
•

Kultur- och fritidsnämndens beslut 2011-03-22, § 42
Medborgarförslag (Inkom 2011-01-10)

Regionfullmäktiges beslut
• Anmälda och beslutade medborgarförslag i enlighet med förteckningen läggs till
handlingarna.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-04-26

Rf § 102
Medborgarförslag; nya
Följande medborgarförslag har inkommit:

Ärendenummer/
Ankomstdatum

Walter Ekdahls medborgarförslag om att bygga en skateboardramp i Visby.

KS 2011/156
2011-03-11

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till kultur- och
fritidsnämnden
Anne Askengrens medborgarförslag om upprustning av
badplatsen Tors i Kappelshamnsviken.

KS 2011/162
2011-03-15

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden
Ann-Christine Schandls medborgarförslag om att bygga
farthinder på vägen mellan Rävhagen ridskola och ishallen samt
sänka hastigheten till 30 km/tim.

KS 2011/203
2011-03-29

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden
Katja Eneqvists medborgarförslag om att bygga nya
idrottsanläggningen på ödetomten i kvarteret Melonen.

KS 2011/206
2011-03-31

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till regionstyrelsen
Christer Carlssons medborgarförslag om att bygga om skyttevärn KS 2011/207
2011-03-31
(bunkrar) längs cykelvägen vid Tofta södra till verandor.
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden
Staffan Söderbergs medborgarförslag om att sätta upp bollplank
på kommunens tennisbanor.

KS 2011/212
2011-04-04

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till kultur- och
fritidsnämnden
Conny Engströms medborgarförslag om att man skall få avsäga
sig sophämtning.

KS 2011/222
2011-04-06

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden
Anna Samuelssons medborgarförslag om upphandling av mat
som är producerad efter svenska miljö- och djurskyddskrav.

KS 2011/221
2011-04-07

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till regionstyrelsen
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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2011-04-26

Rf § 102 forts.
Regionfullmäktiges beslut
• I enlighet med presidiets förslag.
Expedieras:
Berörda nämnder
Förslagsställarna

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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2011-04-26

Rf § 103
Medborgarförslag; inte avgjorda
- Förteckning över inte avgjorda medborgarförslag t.o.m. 2011-03-31

Regionfullmäktiges sekretariat (ledningskontoret) har upprättat förteckning över
samtliga medborgarförslag som ännu inte var avklarade fram till och med
sista mars 2011.
Anförande:
Anförande hölls av Inger Harlevi (M).
Fullmäktiges ordförande uppmanade styrelse och nämnder att svaren på
medborgarförslagen bör lämnas i snabbare takt än hittills.
Regionfullmäktiges beslut
•

Förteckningen läggs till handlingarna.

Expedieras:
Regionfullmäktiges sekretariat
Alla nämnder

Justerande:

Anmärkning:
Förteckningen bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:
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2011-04-26

Rf § 104
Motioner och medborgarförslag under beredning hos
regionstyrelsen
- Förteckning per februari 2011

Ledningskontoret har upprättat förteckning över motioner och medborgarförslag
under beredning inom regionstyrelsen per februari månad 2011.
Enligt fullmäktiges arbetsordning ska rapporteringen ske två gånger per år.
Enligt kommunallagen bör en motion eller ett medborgarförslag beredas så, att fullmäktige
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om
beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid
beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva
motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning (5 kap. 33 §).

Regionfullmäktiges beslut
•

Förteckningen läggs till handlingarna.
Anmärkning:
Förteckningen bifogas det tryckta protokollet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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2011-04-26

Rf § 105
Interpellation. Jämställda löner inom barn- och
utbildningsnämnden
KS 2010/532-02

Brittis Benzler (V) besvarade interpellation av Anna Andersson (C) om jämställda
löner inom barn- och utbildningsnämnden. Anna Andersson tackade för svaret och
kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2010-12-16

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 106
Interpellation. Upphandling av entreprenörer inom VA-området
KS 2011/178-34

Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S) besvarade interpellation av
Mats Hedström (M) om upphandling av entreprenörer inom VA-området. Mats
Hedström tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2011-03-21

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 107
Interpellation. Värdering av egna fastigheter vid försäljning
KS 2011/180-29

Åke Svensson (S) besvarade interpellation av Lena Celion (M) om värdering av
egna fastigheter vid försäljning. Lena Celion tackade för svaret och kommenterade
ytterligare frågan.
Interpellation 2011-03-21

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:

147

PROTOKOLL
Regionfullmäktige
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Rf § 108
Interpellation. Främja inflyttning av invandrare till Gotland
KS 2011/170-13

Hanna Westerén (S) besvarade interpellation av Anders Skantz (M) om att främja
inflyttning av invandrare till Gotland. Anders Skantz tackade för svaret och
kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2011- 03-21

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 109
Interpellation. Åtaganden av turistverksamheten efter Gotlands
turistförenings likvidation
KS 2011/182-74

Åke Svensson (S) besvarade interpellation av Kerstin Kalström (C) om åtaganden
av turistverksamheten efter Gotlands turistförenings likvidation. Kerstin Kalström
tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Anföranden hölls också av
Inger Harlevi (M).
Interpellation 2011-03-21

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 110
Interpellation. Driften av den kommande idrottshallen
KS 2011/181-72

Janica Sörestedt (S) besvarade interpellation av Anna Hrdlicka (M) om driften av
den kommande idrottshallen. Anna Hrdlicka tackade för svaret och kommenterade
ytterligare frågan.
Interpellation 2011-03-21

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 111
Interpellation. Lokalerna i f.d. Klostergården i Roma
KS 2011/186-29

Åke Svensson (S) besvarade interpellation av Lars Thomsson (C) om användande
av lokalerna i f.d. äldreboendet Klostergården i Roma. Lars Thomsson (C) tackade
för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Anföranden hölls också av Gustaf
Hoffstedt (M).
Interpellation 2011-03-21

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 112
Interpellation. Vattenskyddsområde kring Visby
KS 2011/183-34

Harriet Lihnell (MP) besvarade interpellation av Stefan Nypelius (C) om
vattenskyddsområde kring Visby. Stefan Nypelius (C) tackade för svaret och
kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2011-03-21

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 113
Interpellation. Vattenskyddsområde kring Visby
KS 2011/185-34

Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S) besvarade interpellation av
Stefan Nypelius (C) om vattenskyddsområde kring Visby. Stefan Nypelius (C)
tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Anföranden hölls också av
Lena Celion (M) och Pär Stenegärd (C).
Interpellation 2011-03-21

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:
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2011-04-26

Rf § 114
Interpellation. Beredskap vid ett eventuellt radioaktivt utsläpp
KS 2011/187-17

Åke Svensson (S) besvarade interpellation av Anna Andersson (C) om beredskap
vid ett eventuellt radioaktivt utsläpp. Anna Andersson (C) tackade för svaret och
kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2011-03-21

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:

150

PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-04-26

Rf § 115
Frågor
•

Olof Pettersson (C) fick tillstånd att ställa en fråga om det kommer att göras
något under sommaren åt det damm som bildas på Stora Torget i samband med
ombyggnadsarbeten. Frågan besvarades av tekniska nämndens ordförande
Tommy Gardell (S).

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 116
Motioner; nya
Följande motioner har inkommit:

Ärendenummer

Conny Kristensen-Gahnström m.fl. (S)
Spelregler på den svenska arbetsmarknaden

KS 2011/279-10
2011-04-26

Matias Lundström m.fl. (MP)
Ökat cyklande på Gotland

KS 2011/250-53
2011-04-26

Magnus Jönsson (M)
Solen som energikälla i Region Gotlands byggnader

KS 2011/251-37
2011-04-26

Gustaf Hoffstedt (M)
Resultatuppföljning i hälso- och sjukvårdsförvaltningen

KS 2011/252-04
2011-04-26

Simon Härenstam (M)
Konkurrensutsättning av fastighetsförvaltningen

KS 2011/253-28
2011-04-26

Robin Storm (M)
Trafiksäkerhetsprojekt för ungdomar – upplåtande av vägsträcka

KS 2011/254-31
2011-04-26

Ola Lindvall (C), Stefan Wramner (M) och Bror Lindahl (FP)
Riktlinjer för byggande av trygghetsbostäder

KS 2011/255-01
2011-04-26

Anna Andersson (C)
Upphandling av fastighetsservice och IT-tjänster

KS 2011/280-05
2011-04-26

Anna Andersson (C)
Klarspråk – vårdat, enkelt och begripligt språk i myndighetstexter

KS 2011/281-00
2011-04-26

Anna Andersson (C)
Jämställda löner

KS 2011/282-02
2011-04-26

Eva Gahnström (C)
Minskad användning av plast

KS 2011/256-45
2011-04-26

Eva Gahnström (C)
Möjlighet att välja hämtningsintervall för avfall

KS 2011/257-40
2011-04-26

Anmärkning:
De nya motionerna bifogas det tryckta protokollet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 117
Interpellationer; nya
Mats Hedström (M) fick tillstånd att till tekniska nämndens ordförande Tommy
Gardell (S) ställa interpellation om tomträttsfråga gällande fastigheten
Snäckgärdsbaden 2 i Visby. KS 2011/ 258-25
Anna Andersson (C) fick tillstånd att till tekniska nämndens ordförande Tommy
Gardell (S) ställa interpellation om parkeringsavgifter för lasarettets personal.
KS 2011/259-31

Mats Hedström (M) fick tillstånd att till tekniska nämndens ordförande Tommy
Gardell (S) ställa interpellation om tillgång till parkeringsplatser på Stationsgatan i
Slite. KS 2011/260-31
Inger Harlevi (M) fick tillstånd att till tekniska nämndens ordförande Tommy
Gardell (S) ställa interpellation om konsekvensanalys av återinförande av
parkeringsavgifter. KS 2011/261-31

Regionfullmäktiges beslut
•

Interpellationerna besvaras vid nästa sammanträde.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

153

PROTOKOLL
Regionfullmäktige
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Rf § 118
Information
Till handlingarna lades: Information om övertagande av turistverksamhet från Gotlands
Turistförening

•

Regionstyrelsens beslut 2011-04-14, § 135

•

Inkråmsöverlåtelse 2011-03-31

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Omröstning § 89

Ärende: Ny taxa för byggnadsnämndens verksamhet
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
Kommunstyrelsens förslag
NEJ: Avslagyrkande

Följande röstade ja:
Conny Kristensen Gahnström (S)
Hans Klintbom (C)
Eva Nypelius (C)
Lars Thomsson (C)
Åke Svensson (S)
Hanna Westerén (S)
Torgny Ammunet (S)
Meit Fohlin (S)
Stefan Nypelius (C)
Christer Engelhardt (S)
Lisa Kalström (S)
Leif Dahlby (S)
Janica Sörestedt (S)
Kerstin Kalström (C)
Eva Gahnström (C)
Anders Johansson (S)
Anette Medbom (S)
Tommy Gardell(S)
Brittis Benzler (V)
Per Edman (V)
Ola Lindvall (C)
Anna Andersson (C)
Bo Björkman (S)
Birgitta Eriksson (S)
Maj Jonsson (S)
Bodil Rosengren (V)
Lars Åkerlund (V)
Pär Stenegärd (C)
Karl-Johan Boberg (C)
Claes-Göran Nilsson (S)
Majvor Östergren (S)
Adriaan van Tour (S)
Gerty Holmstedt (S)
Annamaria Bauer (V)
Eva Room (V)
Stefaan De Maecker (MP)
Isabel Enström (MP)
Inger Olofsson (C)

Följande röstade ja: forts.
Alexander Jansson (C)
Per-Erik Andh (S)
Lena Eneqvist (S)
Mikael Nilsson (S)
Hanna Lenholm (S)
Daniel Bergvall (MP)
Viveca Bornold (MP)
Matias Lundström (MP)
Kerstin Löfgren-Dahlström (C)
Bibbi Olsson (C)
Eva Engström (C)
Nina Hallberg (MP)
Joachim Höggren (MP)
Björn Jansson (S) ordförande
Följande röstade nej:
Lena Celion (M)
Gustaf Hoffstedt (M)
Anna Hrdlicka (M)
Inger Harlevi (M)
Stefan Wramner (M)
Jenny Guteäng (M)
Robin Storm (M)
Simon Härenstam (M)
Rolf Öström (M)
Lilian Edwards (M)
Anders Skantz (M)
Lena Simonson (M)
Peter Wigren (M)
Margareta Persson (M)
Mats Hedström (M)
Johan Malmros (FP)
Avstår
Sara Mingert (FP)
Amy Öberg (FP)
Bror Lindahl (FP)

Medborgarförslag ännu inte beslutade t.o.m. sista mars 2011 (75 av totalt ca 470 beslutade)

Bilaga § 103

Medborgarförslag

Registreringsdatum

Medborgarförslag om att skateboardåkarna på Gotland vill att en skateboardpark och en
skateboardlokal ska anordnas
Medborgarförslag om parkeringshus på Coop parkering och utökning av parkeringshuset vid
Solbergaskolan
Medborgarförslag om en skateboardramp och en skateboardlokal

2007-04-25

Ärendenr.
KS 2007/200

Nämnd
KFN

2007-05-11

KS 2007/225

BN

2007-08-29

KS 2007/329

KFN

Medborgarförslag om att genomföra ett framträdande med Luciatåg och
marknadsdeltagande vid julmarknaden i Soest alternativt Lübeck
Medborgarförslag om att införa ett länskort i kollektivtrafiken för på Gotland folkbokförda
pensionärer helt gratis eller till en årlig kostnad av 500 kr
Medborgarförslag om att införa ett länskort i kollektivtrafiken för på Gotland folkbokförda
pensionärer helt gratis eller till en årlig kostnad av 500 kr
Medborgarförslag om galleria med kupoltak på öster

2008-08-26

KS 2008/357

KFN

2008-10-13

KS 2008/436

TN

2008-10-13

KS 2008/437

TN

2008-11-19

KS 2008/519

BN

Medborgarförslag om en galleria i Flextronics lokaler med gotländska produkter från olika
gårdsverksamheter
Medborgarförslag om gatlyktor vid busshållplatsen vid Levidekorset

2008-12-29

KS 2008/612

BN

2009-02-17

KS 2009/72

TN

Medborgarförslag om att sätta upp skyltar vid flygplatsen och i hamnen som hälsar
ankommande resenärer välkomna till Gotland på Gutamål
Medborgarförslag. Kallbadhusets öppethållandetider för allmänheten

2009-03-03

KS 2009/98

TN

2009-03-18

KS 2009/121

TN

Medborgarförslag om vägbulor på Bogegatan i höjd med Tjelvarskolan
Medborgarförslag om att göra Östertorg till en bra marknadsplats för torghandel med
gotländska produkter
Medborgarförslag om säkerhet i skolbussarna

2009-09-17
2009-10-07

KS 2009/364
KS 2009/395

2010-01-13

KS 2010/8

TN

Medborgarförslag om att utöka innerstadslinjen för att minska biltrafiken
Medborgarförslag om nya bostadsrätter på Visborgsområdet

2010-01-13
2010-01-14

KS 2010/11
KS 2010/14

BN

Medborgarförslag om anläggande av trottoarer mellan Överskottsbolaget - Östra
Hansegatan. Avser Järnvägsgatans båda sidor
Medborgarförslag om att inrätta en anordning för att smälta snö och is i Smittens backe i
Visby, liknande den som gjorts i Trumpetarbacken
Medborgarförslag Insamlingsstation för bruksbara saker på återvinningscentralen
Medborgarförslag om att skapa en egen p-skiva för Visby som kan gälla 1 år
Medborgarförslag om att bygga en gång/cykelväg i anslutning till befintlig väg från Nya
Visborg till Kungsladugården, för att där ansluta till cykelvägen längs Toftavägen

2010-02-10

KS 2010/49

2010-02-10

KS 2010/50

2010-02-10
2010-02-16
2010-02-16

KS 2010/51
KS 2010/64
KS 2010/65

2010-02-16

KS 2010/66

Medborgarförslag om Ljusreglerat övergångsställe Kung Magnus väg-Österväg

1 (4)

Medborgarförslag ännu inte beslutade t.o.m. sista mars 2011 (75 av totalt ca 470 beslutade)
Medborgarförslag om att Trafikera busslinje 1 i Visby på juldagen
2010-02-16
Medborgarförslag Behåll Grönsiskans matsal
2010-02-17
Medborgarförslag om att införa temporär servicedag -natt i Visby för städning och snöröjning 2010-02-25

KS 2010/67
KS 2010/69
KS 2010/81

Medborgarförslag Avskriv hyra för Röda Korsets lokaler på hamnen under Almedalsvecka
2010
Medborgarförslag Sophämtningen frikopplas från hyran i kommunägda fastigheter
Medborgarförslag om att ställplatser för husbilar iordningsställs
Medborgarförslag Boendeparkeringsavgift
Medborgarförslag Parkeringsautomater tas bort, årskort införs
Medborgarförslag: Höga läkemedelskostnader del av vårdens budgetöverskridande

2010-03-03

KS 2010/87

2010-03-10
2010-03-23
2010-03-23
2010-03-24
2010-04-22

KS 2010/98
KS 2010/115
KS 2010/116
KS 2010/120
KS 2010/178

HSN

Medborgarförslag
Medborgarförslag
Medborgarförslag
Medborgarförslag

2010-04-27
2010-04-29
2010-05-10
2010-05-26

KS 2010/187
KS 2010/196
KS 2010/213
KS 2010/245

HSN

Medborgarförslag Trafiksituationen på Visby Öster bör ordnas enligt bifogat förslag

2010-06-30

KS 2010/284

TN

Medborgarförslag om att arenahall bör byggas i norra Visby

2010-06-30

KS 2010/286

KS/RS

Medborgarförslag om att endast elbilar får finnas innanför ringmuren

2010-07-09

KS 2010/311

TN

Medborgarförslag om att anlägga järnväg på Gotland

2010-07-27

KS 2017/313

KS/RS

Medborgarförslag om att upplåta parkeringsutrymmen i anslutning till Christopher
Polhemgymnasiet för bilar
Medborgarförlag om att reglera antalet totalt besökare till Gotland

2010-07-27

KS 2010/315

TN

2010-06-29

KS 2010/316

KS/RS

Medborgarförslag om att Visby kallbadhus måste skötas och vara till främst för boende på
2010-08-16
Gotland
Medborgarförslag om att bygga ett bastu- och kallbadhus i anslutning till Strandpromenaden 2010-08-18
ex.vis vid Snäck eller Norderstrand
Medborgarförslag om att låta allmänheten få tillträde till f.d. tippen i Visby
2010-09-13

KS 2010/323

KS/RS

KS 2010/324

KS/RS

KS 2010/367

TN

Medborgarförslag Ett sätt att få in parkeringspengar utan förfulande automater överallt.

2010-09-06

KS 2010/353

TN

Medborgarförslag om att bygga ett ordentligt kallbadhus i centrala Visby

2010-09-16

KS 2010/374

KS/RS

Medborgarförslag om att rusta upp stadsdelen Gråbo i Visby

2010-09-21

KS 2010/377

BN

om
om
om
om

att omgående åtgärda Finntrappan och Kyrktrappan
fri parkering för anställda inom hälso- och sjukvården
Hundrastgård i Hemse
elsanering av vissa bostads- och sjukvårdsområden

2 (4)

Medborgarförslag ännu inte beslutade t.o.m. sista mars 2011 (75 av totalt ca 470 beslutade)
2010-10-04

KS 2017/384

KFN

2010-10-04

KS 2010/385

TN

2010-10-20

KS 2010/407

KS/RS

2010-10-22

KS 2010/415

SON

Medborgarförslag om att vattenprov från enskilda vattentäkter skall kunna hanteras lokalt
t.ex. på vårdcentraler
Medborgarförslag om överflyttning av inte utnyttjade kvoter för fotvård

2010-10-29

KS 2010/419

HSN

2010-10-29

KS 2010/420

HSN

Medborgarförslag om att resenärer med rullator får resa gratis på bussarna eller köpa ett
årskort
Medborgarförslag om uppsättande av skylt "Krookska dungen" vid Allégatan

2010-11-02

KS 2010/425

TN

2010-11-02

KS 2010/423

BN

Medborgarförslag om att återinrätta distriktssköterskemottagningen i Burgsvik

2010-11-11

KS 2010/468

HSN

Medborgarförslag om att inkludera Vibble i stadstrafiken

2010-11-30

KS 2010/489

TN

Medborgarförslag om att vårdcentral och apotek åter anordas på Gråbo

2010-12-08

KS 2010/506

HSN

Medborgarförslag om att anlägga två farthinder på vägen genom Gustafsvik

2010-12-09

KS 2010/512

TN

Medborgarförslag om att införa operativsystemet Windows 7 på kommunens datorer

2010-12-09

KS 2010/507

RS

Medborgarförslag om att införa datumparkering i tätorterna för att underlätta snöröjningen

2010-12-21

KS 2010/541

TN

Medborgarförslag om att anordna frizoner från nyårsraketer och smällare, t.ex. Sundre och
Fårö
Medborgarförslag om att en varningsskylt sätts upp vid infarten till Fårösund om att vägarna
i Fårösund ine sandas vintertid
Medborgarförslag om att kommunen skall ordna med och delvis bekosta snöröjningen till
vårdtagare i hemtjänsten
Medborgarförslag om att återinföra grindhämtningen av plast, metall och papper

2011-01-10

KS 2011/14

RS

2011-01-20

KS 2011/25

TN

2011-01-17

KS 2011/23

TN

2011-01-21

KS 2011/27

TN

Medborgarförslag om att obelagda grusvägar i När skall förses med permanent beläggning

2011-01-25

KS 2011/29

TN

Medborgarförslag om att anlägga vägbulor framför husen vid Snäckgärdsbaden 45-64

2011-01-31

KS 2011/40

TN

Medborgarförslag om att bygga en stor lekplats/lekrum inomhus med tillhörande restaurang,
kiosk- och glassförsäljning. Överlåts till kultur- och fritidsnämnden
Medborgarförslag om att förlänga cykel- och gångbanan från Lännaplan till Stenkumlaväg
samt att anordna övergångsställe på Lännavägen
Medborgarförslag om att överförmyndarverksamheten på Gotland skall förstärkas med jurisk
kompetens
Medborgarförslag om att trygghetsboende ordnas på Silvergatan i Hemse
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Medborgarförslag ännu inte beslutade t.o.m. sista mars 2011 (75 av totalt ca 470 beslutade)
Medborgarförslag om att tidpunkten för slamtömning av trekammarbrunn preciseras till
hämtningsdag i stället för som nu inom en 4-veckorsperiod
Medborgarförslag om att göra om seniorboendet Kråkan i Hemse till trygghetsboende

2011-01-31

KS 2011/41

TN

2011-02-02

KS 2011/52

SON

Medborgarförslag om att göra Silvergatan 12 i Hemse till ett boende för palliativ vård

2011-02-02

KS 2011/33

SON

Medborgarförslag om att åtgärder vidtas innan årets högsäsong för att förbättra
trafiksituationen vid hamnterminalen i Visby
Medborgarförslag om att Region Gotlands bussar namnges efter kända eller prominenta
gotlänningar
Medborgarförslag om att satsa på grön upphandling enligt "Gröna listan"

2011-02-09

KS 2011/77

TN

2011-02-16

KS 2011/90

TN

2011-02-25

KS 2011/129

RS

Medborgarförslag om att parkeringsavgift skall gälla för icke folkbokförda på Gotland året
runt och för samtliga 15 juni - 15 augusti
Medborgarförslag om att anlägga två övergångsställen på Kneippbynvägen och förlänga
gång- och cykelbanan och belysning längs Kneippbyngatan

2011-02-25

KS 2011/130

TN

2011-03-02

KS 2011/141

TN

Nämndförkortningar
BN = Byggnadsnämnden
HSN = Hälso- och sjukvårdsnämnden
KFN = Kultur- och fritidsnämnden
KF = Kommunfullmäktige
KS = Kommunstyrelsen
SON = Socialnämnden
TN = Tekniska nämnden
ABG = AB GotlandsHem
RS = Regionstyrelsen
RF = Regionfullmäktige
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Förteckning över motioner och medborgarförslag under beredning per mars 2011
Diarienr

Reg. datum

Motion

Motionär

Remiss

KS 2009/476

2009-11-25

Satsning på lärardriven forskning

Janica Sörestedt (S)

BUN, GyVux

KS 2010/136

2010-04-06

Jämställdhetsmärk förskolorna

Hanna Westerén (S)

BUN

KS 2010/204

2010-05-04

Kommunal vindkraft

Eva Gahnström m.fl. (C)

Återremitterad fr AU

KS 2010/276

2010-06-17

Initiativ för att stärka den inomregionala balansen

Åke Svensson (S)

KS 2010/409

2010-11-10

Handlingsprogram för kontroll av läkemedelsbehandling

Ola Lindvall (C)

HSN, SON

KS 2010/410

2010-10-22

Ompröving av avtal om kallbadhuset

Yngve Andersson Rut Smeds (KD)

TN

KS 2010/411

2010-10-27

Värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Amy Öberg FP

SON*

KS 2010/414

2010-11-18

Ledsagning av missbrukare

Inger Harlevi (M)

SON

KS 2010/495

2010-12-17

Jämställdhetsmärkning av skolor och förskolor

Johan Malmros (FP)

BUN, GVN

KS 2010/521

2010-12-14

Överenskommelse för samarbete med idéburna organisationer

Lena Celion (M)

KS 2010/522

2010-12-14

Utredning om rehabiliteringsbassäng

Margareta Persson (M)

HSN, TN

KS 2010/524

2010-12-14

Utredning om varslingssystem vid busshållplatser

Anna Hrdlicka (M)

TN

KS 2010/525

2010-12-14

Återinförande av utmaningsrätten

Lilian Edwards m.fl. (M)

KS 2010/526

2010-12-14

Inrättande av "istappstelefon"

Anna Hrdlicka (M)

KS 2011/96

2011-02-17

Upphandling av lokala råvaror

Mats Hedström Lena Celion(M)

KS 2011/109

2011-02-23

Datasurfning under skoltid

Anna Hrdlicka (M)

BUN, GVN

KS 2011/110

2011-02-23

Temporära handikapparkeringstillstånd

Mats Hedström (M)

TN

KS 2011/111

2011-02-23

Anpassning Roma- och Solbergabaden för funktionshindrade

Anders Skantz (M)

KFN

KS 2011/112

2011-02-23

Publicering av handlingar m.m. på internet

Johan Malmros (FP)

KS 2011/113

2011-02-23

Beläggning av samtliga enskilda vägar

Eva Nypelius C

TN

KS 2011/115

2011-02-23

Inför "Design Med Omtanke"

Torgny Ammunet (S)

TN

KS 2011/131

2011-02-25

Habiliteringsersättning

Jennie Jarve m.fl. (V)

SON

KS2008/299

TN

* Yttrande inkommet
Motion om tidsbegränsade anföranden i kommunfullmäktige (KS2008/299) har inte ansetts kräva kommunstyrelsens yttrande och överlämnats till KF (presidium)

Diarienr

Medborgarförslag

Förslagsställare

KS 2010/313

2010-07-29

Återanlägg järnväg på Gotland

TB

Överl KS

KS 2010/316

2010-07-29

Reglera antalet besökare till Gotland

Tenny Larsson

Överl KS

KS 2010/323

2010-08-18

Skötseln av kallbadhuset i Visby

Marianne Danfjorden

Överl KS

KS 2010/324

2010-08-18

Bygg kallbadhus och bastu vid Strandpromenaden

Marita Holgersson

Överl KS

KS 2010/374

2010-09-16

Bygg ett kallbadhus centralt i Visby; öppethållande Kallis

Anna Johansson

Överl KS
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Interpellation om jämställda löner m.m. inom barn- och
utbildningsförvaltningen.
Ledamoten Anna Andersson (C) har i en interpellation ställt frågor till mig
kring lönestruktur och lönesättning inom barn- och utbildningsförvaltningen.
Hennes utgångspunkt för frågan är siffror som redovisades i samband med en
översyn av förvaltningens jämställdhetspolicy. Den statistiken är lite svår att
använda för att hitta löneskillnader för lika eller likvärdigtarbete då den inte
avser yrkesgrupper utan verksamhetsformer. Samtidigt är det självklart bra
att denna viktiga fråga lyfts och debatteras.
Fråga 1.

”Vilka beaktande gjordes i senaste löneöversynen för att minska klyftorna?”
Svar: Sedan arbetsvärderingssystemet BAS infördes i Region Gotland har alla
typer av yrkeskategorier värderats. Regionens lönestruktur stämmer i många
fall inte överens med resultatet från arbetsvärderingen – lönenivåerna ligger
inte i fas med de olika befattningarnas poängnivåer. Utifrån tidigare analyser
krävs det att arbetsgivaren avsätter åtskilliga miljoner kronor för att rätta till
lönenivåerna för flera yrkesgrupper. Nuvarande system med att regionledningen fördelar medel för löneökningar till förvaltningarna i samband med
löneöversyner, utan att prioriteringar görs mellan förvaltningarna, bidrar till
att konservera en ojämställd lönestruktur i regionen.

För barn- och utbildningsförvaltningens del är det omöjligt att inom ramen för
tilldelat löneutrymme ändra lönestrukturen mer än marginellt.
Frågorna 2 och 3.

”Har en analys gjorts av varför lönerna skiljer så mycket mellan män och
kvinnor?”
”Om en sådan är gjord, vad kom den fram till?”
Svar: Inför varje löneöversyn görs en analys av lönestatistiken. Under de senaste åren har förvaltningen konstaterat, tillsammans med lärarfacken respektive Kommunal, att det inte förekommer osakliga löneskillnader mellan könen
inom yrkesgrupperna. För cirka fem år sedan eliminerade förvaltningen osakliga löneskillnader bland 4-9 lärarna genom särskild satsning på kvinnorna.
Förvaltningen har stora yrkesgrupper som är kvinnodominerande och totala
andelen kvinnor inom förvaltningen är 83 %. För några år sedan fick förvaltningen extra medel för att satsa bl.a. på förskollärare och fritidspedagoger i
samband med löneöversyner, dels utifrån lönenivån jämfört med arbetsvärderingen och dels utifrån att de var bristyrken. De särskilda satsningarna som
gjordes var inte tillräckliga för att få en större förändring i lönestrukturen.
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Barnskötarna, som är en stor och kvinnodominerad grupp, påverkar till stor
del förvaltningens totala löneskillnad mellan kvinnor och män.
Fråga 4.

”Vad planerar man för åtgärder för att göra lönerna inom barn- och
utbildningsförvaltningen mer jämställda?”
Svar: Förvaltningen följer regionens lönepolicy och riktlinjer vid lönesättning,
gör analyser av lönestatistik inför varje löneöversyn samt uppmärksammar
regionledningen på att det måste tillskjutas extra medel för att få en mer jämställd lönestruktur i förvaltningen.
Frågorna 5 och 6.

”Varför har man inga män att jämföra med inom förskoleklass och familjedaghem?”
”Vad avser man vidta för åtgärder att få fler män att jobba inom familjedaghem och förskoleklass?”
Svar: Det går inte att göra någon lönejämförelse mellan könen inom förskoleklass och familjedaghem eftersom det inte finns några män som arbetar inom
dessa verksamheter.
Antalet familjedaghem har minskat med några hundratal under den senaste
10-årsperioden och numera finns endast ett 20-tal kvar. Några riktade satsningar på att få manliga dagbarnvårdare har inte gjorts, utan aktuella anställningar har gjorts utifrån lokala behov och intresse.

Förutom att det inte arbetar några män inom förskoleklass är det ytterst få
män som arbetar inom förskola och de lägre åldrarna i grundskolan. Tidigare
har förvaltningen arbetat med olika projekt för att få fler män till förskolan
utan att det har fått något egentligt genomslag. Anställningar inom de aktuella
verksamheterna görs utifrån behörighet och intresse.

Orsaken till att det är få män som utbildar sig till att arbeta med barn och elever i de lägre åldrarna handlar säkert till stor del om yrkesstatus och lönenivå.
Enligt förvaltningens jämställdhetsplan 2010-2012, antagen av BUN 2010-1124, är målet att uppnå en jämn könsfördelning genom att i rekryteringsprocessen särskilt beakta kravspecifikation, annonsutformning och urvalsförfarande. Förvaltningen har också regelbundna möten med representanter för
lärarutbildningen vid Högskolan Gotland för att bl. a. diskutera frågor kring
hur man rekryterar fler män till lärarutbildningarna.
Brittis Benzler

Barn– och utbildningsnämndens ordförande
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Interpellation ang upphandling av entreprenörer inom VA
Ledamoten Mats Hedström (M) har i en interpellation till mig riktat nedanstående fråga:
”Region Gotland genomför ett antal arbeten inom VA området, ett arbete som kommer att pågå
under en lång tid framöver.
Vid anbudsintagning skall anbudsgivaren uppfylla ett antal administrativa föreskrifter och krav
ställda av Tekniska förvaltningen som upphandlare.
Vissa av dessa krav eliminerar ett antal entreprenörer och gynnar ett fåtal andra vilket kan leda
till att konkurrensen kan sättas ur spel och i sin tur leda till kostnadsfördyringar och ytterst
drabba skattebetalarna.
Anbud skall lämnas i två Kuvert 1 och 2. Om anbudsgivaren inte uppfyller ställda krav i Kuvert
1 öppnas inte heller själva anbudet kuvert 2.
Ett företag som inte har ett långt ”track record” och kanske inte uppfyller kreditrating hos
Creditsafe på minst 40 som baserar sig på årsredovisningar långt bak i tiden. Dessutom vet få
vad Creditsafe är och hur värdetalet har tillkommit. Den som kan uppvisa bankgaranti vilket
säger mer än kreditvärdighet är automatiskt utesluten i anbudsgivningen i och med att kuvert 2
ej öppnas.
Här bör man i anbudsgivarens kapacitet kunna villkoras så att Kuvert 2 skall öppnas och gälla
om ställda krav på bankgaranti kan uppfyllas.
Vidare så krävs en årsomsättningssumma vars storlek sätts i förhållande till anbudssumman.
Omsättning säger inget om kreditvärdighet och ett relativt nystartat företag har som regel lägre
omsättning än ett mångårigt etablerat företag vilket gör att omsättningstaket kanske inte kan
innehållas.
Återigen den bästa säkerheten är bankgaranti vilket visar på anbudsgivarens kreditvärdighet
och kapacitet.
För att inte missa anbud som kan ge beställaren lägre kostnader bör AFB 514 Prövning av
anbudsgivarens kapacitet o.s.v. kompletteras.
Jag vill nu veta hur AFB 514 kan ändras så att fler entreprenörer ges möjlighet att vara med
vid upphandlingar d v s få sina anbud i kuvert 2 granskade?”
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SVAR:
Kontroll av leverantörers lämplighet
Förfrågningsunderlaget som utarbetas baseras på en individuell värdering av vad som upphandlas (ex.
komplexitet, värde, omfattning, tidsperspektiv för genomförande mm) och som medför att kraven
(nivån) i en upphandling kan variera. Region Gotlands upphandlingspolicy (antagen upphandlingspolicy
för Gotlands kommun med tillämpningsanvisningar daterad 2009-09-14) är den samma för alla
upphandlingar.
Anbudsgivarens lämplighet granskas utifrån de krav som ställts i förfrågningsunderlaget eller
annonsen/kvalifikationsunderlaget avseende t.ex. leverantörens ekonomiska ställning och tekniska och
yrkesmässiga kapacitet. Att kvalificera leverantörer innebär att Region Gotland (SBF) prövar vilka
anbudsgivare som uppfyller de kvalifikationskrav som har ställts i upphandlingen. För att vara förenliga
med proportionalitetsprincipen måste kraven ha ett naturligt samband med det som upphandlas och
dessutom stå i rimligt förhållande till det som upphandlas.
Tilldelning av kontrakt sker enligt den utvärderingsgrund som har angetts i annonsen och
förfrågningsunderlaget.
Det kan antingen vara att anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet utifrån de
utvärderingskriterier som SBF har angett, eller det anbud som har lägst pris.
I SBFs upphandling av entreprenörer inom VA har man ställt följande krav relaterad till AFB.514 Prövning av anbudsgivares kapacitet och lämplighet enligt LOU 11 kap. Exempel nedan är hämtat
från upphandling av VA Lickershamn etapp 1.
Anbudsgivande företag skall för att få anbudet prövat kunna redovisa
1.

Minst ett referensobjekt som utförts med tillfredsställande referenser avseende vad gäller
storlek och teknisk komplexitet likvärdiga projekt, utförda under de fem senaste åren. Ange
kontaktperson och telefonnummer. Ange även vilken roll nyckelpersoner i offererad
projektorganisation hade i referensprojektet.

2.

Årsbokslut som visar att företagets årsomsättning det senaste räkenskapsåret, eller i
genomsnitt för de två senaste räkenskapsåren, uppgår till minst 12 miljoner kronor.

3.

Anbudsgivaren skall lämna in underlag där det framgår att de har ett kvalitets- och
miljöledningssystem som är uppbyggt enligt ISO 9001 och ISO 14001 eller motsvarande i
enlighet med AFC.221 och AFC.222.

4.

En kreditvärdighet på minst 40 enligt kreditrating hos Creditsafe.

Interpellationen från M. Edström berör primärt punkterna 2 och 4 ovan.
Punkt 2 – Krav på företagets storlek/omsättning
Inför varje upphandling görs en beräkning av värdet för den upphandlade vara/tjänst eller entreprenad.
I exemplet ovan var det beräknade värdet av entreprenaden mellan 8 – 10 miljoner med en beräknad
tid för genomförande på 6 månader.
Kravet ”Årsbokslut som visar att företagets årsomsättning det senaste räkenskapsåret, eller i
genomsnitt för de två senaste räkenskapsåren, uppgår till minst 12 miljoner kronor.”
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Detta är mycket lågt relaterat till krav som andra upphandlande myndigheter ställer i likvärdiga
entreprenadupphandlingar. Kravet är ställt så lågt för att på bästa möjliga sätt öppna upp för en bättre
konkurrens och att även små och medelstora företag har möjlighet att konkurrera.

För att ytterligare stimulera till ökad konkurrens och bättre priser kan följande ”ny”
skrivning tas som kravnivå under AFB.514, i framtida upphandlingar inom SBF:

Anbudssökandens nettoomsättning för det till Bolagsverket redovisade senaste ingivna räkenskapsåret
ska minst uppgå till xx Mkr. (Storlek beräknas/värderas på basis av det enskilda objektets upphandlingsvärde).
Region Gotland erinrar om att 11 kap 12 § LOU medger anbudssökande att åberopa annat företags
ekonomiska, tekniska och yrkesmässiga kapacitet jämte sin egen för att uppfylla ställda krav på
ekonomi och kapacitet, genom ett skriftligt åtagande från det företag detta åberopas, där det tydligt
framgår vad som åberopas och tiden för detta åtagande.
Om Anbudsgivaren kommer att åberopa annat företags ekonomiska eller tekniska och yrkesmässiga
kapacitet för genomförande av uppdraget ska dessa fullgöra sina skyldigheter gällande registrerings-,
skatte- och avgiftsskyldigheter. Anbudssökande ska ansvara för att kontrollera detta.

Punkt 4 – Kav på kreditvärdighet
Den centrala upphandlingsfunktionen inom Region Gotland, enheten Ekonomi och Upphandling inom
Serviceförvaltningen (Sf), har etablerat avtal med kreditbevakningsföretaget Creditsafe AB, för på ett
enkelt sett och med hög kvalitet kunna kreditbedöma anbudssökande och bevaka befintliga
leverantörers ekonomi.
Creditsafe levererar kreditinformation direkt anpassad för webben eller via integrerade kundanpassade
lösningar. Creditsafe i Sverige ingår i Creditsafe Group, en av Europas största leverantörer av
affärsinformation med över 50 000 kunder och cirka 500 anställda. Förutom Sverige har koncernen
verksamhet i Storbritannien, Tyskland, Irland, Frankrike, Belgien och Nederländerna, samt via
samarbetsavtal i Norge, Finland och Danmark. Detta gör det möjligt att kreditbevaka och bedöma
utländska anbudsgivare. Det svenska huvudkontoret ligger i Göteborg.
I samarbete med SF enheten Ekonomi och Upphandling, rekommendationer från Creditsafe samt från
olika upphandlingsnätverk Region Gotland deltar i, har man inom Region Gotland valt att kravet när
det gäller anbudsgivarens finansiella och ekonomiska ställning, i befintliga och nya upphandlingar,
skall lägst vara ”kreditvärdig” som motsvarar rating 40 eller högre.
För att ytterligare stimulera till ökad konkurrens och bättre priser kan följande ”ny”
skrivning tas som kravnivå under AFB.514, i framtidiga upphandlingar inom SBF:

Anbudssökande ska ha en stabil ekonomisk bas och tillgång till resurser som svarar mot projektets
omfattning.
Uppgifter om företagets riskklass kommer beställaren att begära från Creditsafe. Har anbudsgivare
lägre ratingpoäng än 40 "kreditvärdig", eller motsvarande, kommer beställaren att förkasta anbudet.
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I det fall lägre kreditvärdering redovisas ska anbudsgivare ändå anses uppfylla detta krav om
anbudsgivare i anbudet lämnat en sådan förklaring att det kan anses klarlagt att anbudsgivare, själv
eller genom åberopande av annans kapacitet, innehar motsvarande ekonomiska stabilitet.
I det fall anbudsgivare åberopar annans kapacitet ska anbudsgivaren till anbudet bifoga en handling
som utvisar hur denne förfogar över de åberopade resurserna. Beställaren ska ha möjlighet att
kontrollera anbudsgivares uppgifter.
Anbudslämnande - kuvert 1 och 2:
Serviceförvaltningen vid Ekonomi och Upphandling (Det vill säga. regionens centrala
upphandlingsenhet) har under hösten 2010 börjat implementeringen av det elektroniska
upphandlingsverktyget TendSign.
SBF har tagit del av detta och planerar att gradvis implementera TS under 2011/2012. Systemet är per
dato inte 100 % anpassat för entreprenadupphandlingar, men planen är att en anpassad modul för detta
ska komma under 2011.
SBF har gemensamt med SF Ekonomi och Upphandling, påbörjat två olika upphandlingar i det
elektroniska upphandlingssystemet TendSign. Upphandlingarna avser ramavtal för VVS-konsulter och
upphandling av energitjänster för Region Gotlands fastighetsbestånd (EPC). Per dato fungerar detta
samarbete bra och planen är att detta ytterligare ska utökas under 2011 för att anbudsgivarna ska få ”en
dörr in” och Region Gotland ska få ”en bild ut” när det gäller framtida upphandlingar.
Det vill säga att dagens system med att lämna anbud i två enskilda kuvert, kommer att ”fasas ut/tas bort”
under 2011.
Visby den 18 april 2011

Tommy Gardell
Tekniska nämndens ordförande
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Interpellation om värdering av egna fastigheter vid försäljning
Ledamoten Lena Celion (M) har i en interpellation till mig ställt följande fråga om
värdering av egna fastigheter vid försäljning:
”Varför man inte följer de riktlinjer för värdering och försäljning som arbetades
fram under förra mandatperioden?”
Svar:

Vad avser mark så angavs i riktlinjerna prisnivåer för olika kategorier och olika lägen
(t.ex. attraktiva tomter i Visby som möjliggör handel, perifera lägen i Visby för
industri m.m. m.m.) Där görs en tolkning av tjänstemän i vilken kategori en viss tomt
hör hemma. Ibland har det gjorts en annan tolkning i den politiska beslutsprocessen.
Men det handlar inte om att inte riktlinjerna följts i ärendeberedningen/förhandlingen.
Vad avser bebyggda fastigheter görs alltid en oberoende värdering som ligger till
grund för kommande förhandling. Det finns något fall där prisbedömningen istället
skedde av mäklare. Detta var ett undantag och där det fanns starka skäl till detta.
I den mån det har uppfattats att riktlinjerna inte följts finns det tre orsaker:
-

-

Försäljningsprocessen och dit hörande förhandling inleddes innan de nya
riktlinjerna fanns och det var svårt att ändra på bud som redan givits från
kommunens sida.
I politiska beslutsprocessen har gjorts en annan tolkning av riktlinjerna än
tjänstemännen gjort.
Den med regionen förhandlande parten har haft en annan åsikt om värdet och
agerat utifrån detta offentligt och/eller mot beslutsfattare.

Men som sagt: Riktlinjerna har följts om så varit rimligt och möjligt.

Åke Svensson (s)
Regionstyrelsens ordförande
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Interpellation om att främja inflyttning av invandrare till Gotland
Ledamoten Anders Skantz (M) har i en interpellation till mig ställt ett antal frågor rörande
Region Gotlands flyktingmottagande. Här nedan besvaras frågorna i turordning:
1. ”Den nya ordningen är ett helhetspaket och kräver ett mycket nära samarbete mellan
Migrationsverket, Länsstyrelsen, Region Gotland, Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan. Hur fungerar detta samarbete i just detta avseende idag?”
Svar:
Under försommaren 2010 förberedde sig representanter för Region Gotland
(flyktingmottagningen) tillsammans med en representant från länsstyrelsen genom ett
tvådagars seminarium i Stockholm. I övrigt träffades representanter från Region Gotland
(socialtjänsten – flyktingmottagningen), arbetsförmedlingen och länsstyrelsen vid ett flertal
tillfällen för att gemensamt diskutera och förbereda sig inför att den nya lagen skulle träda i
kraft. Vid ett av mötena deltog också representant från Migrationsverket samt arbetsförmedlingens huvudkontor. Fram till slutet av mars har endast 4 personer anvisats till
Gotland, varför det varit svårt att upparbeta rutiner, men god samverkan på så väl
handläggar- som myndighetsnivå föreligger emellertid. Tilläggas bör att flyktingmottagningen har en god beredskap för det åtagande Region Gotland har.
2. ”De senaste två åren har bara ett fåtal flyktingar anvisats till Gotland av
Migrationsverket. Vad gör Region Gotland för att Migrationsverkets ”bosättare” i
mycket större utsträckning anvisar till Gotlands 60 avtalade platser?”
Svar:
Erfarenheter från tidigare år har visat att det alltid varit svårt för Migrationsverket att
kommunplacera flyktingar på Gotland. Den enda period som det varit ”lätt” var i samband
med och efter det att Migrationsverket hade tre förläggningar för asylsökande här på
Gotland. Med undantag för de åren så har de flesta kommunplacerade på Gotland varit kvotflyktingar (som vi tog emot på nittiotalet) samt familjeåterföreningar. Orsaken till att de
flesta nyanlända inte väljer Gotland kan vara många. Det geografiska läget, svårig-heterna
och kostnaderna för att kunna ta sig till fastlandet och att kunna ha tät och nära kontakt med
sina vänner och bekanta. Många kommer ursprungligen från storstäder, varför Gotland
upplevs som en väldigt liten plats. Självfallet gör Region Gotland så mycket det går för att
berika ön med nya invånare, t.ex. har regionen anmält sig som s.k. sekundärkommun, där
Region Gotland således erbjuder sig att bli hem för nya svenskar (trots låg eller ingen
ersättning från staten). Därtill har ett nytt informationsmaterial tagits fram på ett flertal
språk; genom materialet hoppas Region Gotland marknadsföra Gotlands fördelar som plats
att bo och leva på, samt underlätta integrationsarbetet i övrigt.

3.

”Vad finns det för planer inför kravet på minst 60 timmars omfattande
samhällsorientering på ett antal andra språk än svenska?”
Svar:
Hur samhällsorienteringen ska organiseras är ännu under utredning, ett utredningsarbete
som pågår runt om i hela landet. Uppdragets komplexitet understryks av Länsstyrelsen. Då
Region Gotland är en i sammanhanget liten aktör, undersöks möjligheterna att ta efter annan
kommun/regions koncept i det här avseendet. Planen är att starta upp samhällsorientering
under hösten 2010, den sena tidpunkten beroende på det låga antalet nyanlända.

4. ”Hur fortskrider arbetet med att rekrytera en eller fler etableringslotsar?”
Svar:
Arbetet med att rekrytera etableringslotsar är Arbetsförmedlingens ansvar. Någon lots har
till dags dato ej rekryterats. Om rekrytering inte lyckas, kommer Arbetsförmedlingens
handläggare agera lotsar.
5. ”Kan Region Gotland uppfylla sina lagstadgade åtaganden gentemot invandrarna om
alla 60 avtalade platser skulle utnyttjas som det är tänkt?”
Svar:
På grund av den goda samverkan som är fallet, är det svaret på den här frågan glädjande
nog: JA! Flyktingmottagningen har sedan tidigare ett mycket gott samarbete med
Gotlandshem, som hittills har kunnat tillfredsställa Region Gotlands behov av bostäder till
flyktingar. Bostadsbrist föreligger ifråga om mindre lägenheter, varför
Flyktingmottagningen har som policy att endast ta emot familjer, detta då 3:or och 4:or är
de lägenhetstyper som oftast står till buds. Bristen på små lägenheter försvårar för de
ensamkommande flyktingbarnen när de ska flytta ut i det gotländska samhället, men på det
hela taget är prognosen även vid stor inflyttning mycket god. Ej heller ifråga om
Svenskundervisning för invandrare finns anledning till oro, samarbetet med så väl ledning
som lärare på Komvux är gott.
6.

”Begreppet invandring omfattar självklart fler kategorier än bara flyktingar – medborgare
från andra EU/EES-länder, kärleksinvandrare som gifter sig/bor ihop med svenskar och
flyttar hit, arbetskraftsinvandrare, osv. Etableringssatsningarna ska givetvis komma även
dessa personer tillgodo. Har Region Gotland beredskap för att snabbt kunna utöka de
befintliga resurserna om invandringen till ön skulle öka i takt med det som avtalet med
Migrationsverket avser? ”

Svar:
Invandring av andra än flyktingar regleras inte genom avtal mellan regionen och Migrationsverket. De personer som söker sig till Gotland för arbete, äktenskap eller av andra skäl än
flyktingskäl omfattas av bestämmelserna i utlänningslagen. Det finns särskilda bestämmelser för EES-medborgares uppehållsrätt i Sverige. Dessa bestämmelser handlar om att
EES-medborgaren bland annat ska ha arbete, studier och tillgångar som täcker behovet av
försörjning. Övriga invandrare måste i regel ha uppehålls- och arbetstillstånd för längre
vistelsetid i Sverige än tre månader. Andra regler gäller för medborgare i Danmark, Finland,
Island och Norge. Skulle inflyttningen av andra invandrare än flyktingar öka kraftigt kan det
finnas större behov av svenskundervisning. Som nämnts tidigare bedöms det vara möjligt
att tillgodose detta behov tack vare gott samarbete med ledningen och lärarna på KomVux.
Hanna Westerén
Socialnämndens ordförande
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Datum 2011-04-26

Interpellation om åtaganden av turistverksamheten efter Gotlands
Turistförenings (GTF) likvidation
Ledamoten Kerstin Kalström (C) har i en interpellation till mig ställt fyra frågor om
turistverksamheten efter GTF:s likvidation.
Fråga 1: ”Vilka åtaganden, kostnader och risker tar Region Gotland ansvar för?
Under hur lång tid gäller åtagandet?”
Svar: Via ett avtal som beslutades om i regionstyrelsen 2011-04-14 har regionen
tagit över samtliga tillgångar och rättigheter. Övertagandet innebär också övertagande av leverantörsskulder och övriga skulder exkl. låne- och kreditskulder.
Köpeskillingen för övertagandet uppgår till 1,26 mkr som har definierats via en
balansräkning. Betalningen sker med en avräkning av GTF:s skuld till regionen som
därmed minskar från 3,2 mkr till 1,94 mkr. De kostnader som detta övertagande för
med sig 2011 bedöms kunna täckas av det belopp som i budget 2011 utgör anslaget
till GTF.
Fråga 2. ”Innebär det att kommunen tar på sig personalansvar för samtliga
medarbetare vid GTF?”
Svar: Regionen tar i och med detta avtal över personalansvaret för 6 medarbetare.
Fråga 3: ”I verksamheten med Convention byrå har kostnaderna fördelats krona för
krona med näringslivet, hur säkerställer man det upplägget om Regionen nu helt tar
över ansvaret?”
Svar: De avtal som GTF i Gotland Convention Byrås (GCB) namn ingått med företag
tas också över. Kostnadstäckning för detta finns i förut nämnt anslag.
Fråga 4: ”Hur säkrar Regionen att man får tillbaka så mycket som möjligt av de lån
som GTF har hos Regionen?”
Svar: Beror på vad som händer med ”gamla GTF”. Skulden finns kvar. Vid en
konkurs är vi den enda fordringsägare hos en förening som saknar tillgångar.

Åke Svensson (S)
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga § 110

2011-04-26

Interpellationssvar
Anna Hrdlicka (M) har i en interpellation ställt frågan till mig ”var och när har beslut om driftsform
fattats beträffande den kommande idrottshallen på Visborg?”
Svaret på den frågan är att det naturligtvis ännu inte fattats något sådant beslut. Vi är inte där i
processen ännu.
Samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen kommer under sommaren och
hösten att fortsätta utredningen om slutlig utformning och lämpliga former för drift, både när det
gäller fastighetsdrift och verksamhetsdrift. Detta arbete kommer att ske i samråd med andra
internregionala förvaltningar/verksamheter samt även externa referensgrupper (t ex Gotlands
idrottsförbund). Arbetet skall synkas med detaljplaneprocessen för idrottsområdet på Visborg. När
det gäller fastighetsdriften är det samhällsbyggnadsförvaltningens uppfattning att denna ska skötas
av förvaltningen.
Redovisning planeras komma att ske under senare delen av hösten 2011. När det gäller delar som
behandlar driftformer och innehåll är det lämpligt att de först behandlas i TN och KFN innan de går
upp i RS för beslut.
Med detta hopps jag att vi har röjt alla frågetecken kring beslutsprocessen ur vägen.

Janica Sörestedt (S)
Ordförande
Kultur- och fritidsnämnden

Handlingstyp
Interpellationssvar
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Datum 2011-04-26

Interpellation om lokalerna i f.d. Klostergården i Roma
Ledamoten Lars Thomsson (C) har i en interpellation till mig ställt två frågor om
Klostergården i Roma.
Svar:
Efter det att jag blev vald till regionstyrelsens ordförande 1 november 2010 fick jag
kontakt med företrädare för interimsstyrelsen för Gamla Klostergården. Vi
bestämde att träffas efter nyåret med företrädare för samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) och tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell. Vid möte
den 8 februari i Gamla Klostergården kunde jag redogöra för förutsättningarna för
värdering, ev. köp/övertagande och drift. De förutsättningar som är gällande i
liknande sammanhang ex. Loggen/Gråbo. Interimsstyrelsen fick i uppgift att noga
överväga möjligheterna att köpa och driva Gamla Klostergården. Jag redogjorde
även för tidigare fattade beslut i socialnämnden (SON) beträffande hyresbidrag.
Styrelsen skulle återkomma före den 15 mars.
I mail per 16/3 meddelades att de fortfarande kompletterade sina uppgifter via SBF
och skulle återkomma därefter. Dessa uppgifter vet jag har inkommit senast 4 april.
Jag har själv hållit mig a jour med händelseutvecklingen kring förfrågningarna och
ämnar träffa styrelsen så snart de anser sig färdiga för ev. fortsättning/beslut.
Alltsedan SON lade ärendet till handlingarna (§ 74/2010) och hyresbidrag därmed
inte längre var aktuellt har SBF helt och hållet handlagt frågan utifrån att en
försäljning av fastigheten skall ske. Som jag ser det har samhällsbyggnadsförvaltningen och socialförvaltningen agerat utifrån de politiska beslut som fattats
och under lång tid avvaktat beslut hos interimsstyrelsen för Gamla Klostergården.

Åke Svensson (S)
Regionstyrelsens ordförande
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INTERPELLATIONSSVAR

Angående vattenskyddsområde kring Visby
Stefan Nypelius har i en interpellation till mig ställt följande fråga:
Hur hanterar miljö-och hälsoskyddsnämnden anmälnings- och tillståndpliktiga ärenden för
verksamheter med hänsyn till arbetet med förändrade reviderade skyddsföreskrifter för
vattentäktszoner kring Visby?
Svar:
Den långdragna utredningen om vattenskyddsområdets utbredning och föreskrifter gör att
nämnden får fatta beslut som innefattar förbehåll om eventuella ändringar när fullmäktige har
fastställt vattenskyddsområde och regelverk. Det är inte tillfredsställande varken för nämnden
eller den sökande och det är därför önskvärt att beslut snart kan komma till stånd. Här följer
en redovisning av hur vi i dagsläget hanterar frågor rörande olika miljöfarliga verksamheter.
Prövning av tillstånd att använda bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde

Miljö och hälsoskyddsnämnden kommer efter ansökan att pröva frågan om tillstånd att använda
bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde. Beviljade tillstånd kommer att villkoras. Krav
kommer bland annat att ställas på att sprututrustning är funktionstestad och att skyddsavstånd
hålls mot vattentäkter, sjöar och vattendrag.
Tillstånd kommer inte att lämnas för kemikalieintensiv odling. Med kemikalieintensiv odling
avses odling som i genomsnitt behandlas med kemiska bekämpningsmedel sex gånger eller mer
per år. Tillstånd kommer inte heller att lämnas på marker där risken för genomsläppligheten av
bekämpningsmedel till grundvatten är stor. Som exempel kan nämnas marker med liten
jordmånsprofil, mull- och lerfattiga jordar med ett dominerande inslag av grus, sand och mo.
Efter komplett ansökan lämnas beslut om tillstånd som gäller i högst tre år men får upphävas
eller ändras om regionfullmäktige genom beslut som vunnit laga kraft fastställt föreskrifter inom
aktuellt vattenskyddsområde som inte är förenliga med beviljat tillstånd.
Miljöfarliga verksamheter

Vid nya anmälningsärenden, remisser på bygglov, remisser på tillståndsärenden m m så arbetar
MHN för att miljöfarliga verksamheter inte nyetableras i kommande primär skyddszon. Inom
sekundär skyddszon tillses att lämpliga skyddsåtgärder kommer till stånd som skydd för att
minimera risk för spridning av kemikalier, föroreningar m m till mark och grundvatten.
Vid befintliga verksamheter där MHN bedriver tillsyn tillses att lämpliga skyddsåtgärder finns för
verksamheten. Utvidgning av befintliga miljöfarliga verksamheter i primärt skyddsområde medges
inte.

2

I österby (öster om slakteriet), i huvudsak Visby Österby 1:4, finns en av Visbys få detaljplaner
för industrier där plats finns för nyetableringar. Hela detta område ligger enligt dagens VSO i
sekundär (yttre) skyddszon. Enligt förslag till nytt vattenskyddsområde kommer detta område att
hamna i primär skyddszon. Det är angeläget att denna detaljplan upphävs med avseende på
industriändamålet så snart som möjligt och att ny detaljplan för industrier tillskapas på annan
lämplig plats utanför vattenskyddsområde.
Enskilda avlopp

Förslag till föreskrift för enskilda avlopp skiljer sig inte från befintliga föreskrifter. I primär
skyddszon är det förbjudet att släppa ut spillvatten och i sekundär skyddszon krävs tillstånd. I
tillstånd som meddelas krävs enligt MHN:s anvisningar bland annat 2 m djup infiltrerbar mark. I
bygglovsremisser och vid prövning av ansökan ställs krav utifrån även det planerade
skyddsområdet i Visby.

Eksta den 2011 04 26

Harriet Lihnell
Mhn:s ordförande

Bilaga § 113
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Interpellation ang vattenskyddsområde kring Visby
Ledamoten Stefan Nypelius (C) har i en interpellation till mig riktat nedanstående frågor:
”Vattenskyddsområdet för vattentäkten kring Visby är under förändring och har så varit under en tid.
Ett förslag till skyddsföreskrifter gick ut på remiss januari 2010 med sista svar till mars 2010, sedan
har berörda verksamheter inte hört något mer.
Förslaget innebär bland annat att
-

-

det efter tillstånd är tillåtet att driva bensinmackar och sprida bekämpningsmedel. Det är dock
inte möjligt att få tillstånd för ensilagehantering eller stallgödsel. Det gör att delar av
verksamheten vid Skrubbs travbana måste flyttas eller upphöra samt att lantbruksverksamheter
begränsas.
Det är inte tillåtet att anlägga upplag för snö. Vilket gör att hela upplaget vid Oskarsstenen
skulle omfattas av föreslagna regler

Föreslagna regler har skapat en oro och osäkerhet inför framtiden.
Med anledning av ovan undrar jag
-

När beräknas arbetet med skyddsföreskrifter och indelning i vattentäktszon för Visby
grundvattentäkter vara klart?

-

Vilka konsekvenser ser Tekniska nämndens ordförande föreslagna skyddsföreskrifter ger”
SVAR:
Förslaget till föreskrifter håller f n på att ses över av en jurist samt en vattenkemist för att ta
ställning till bland annat om föreslagna restriktioner är motiverade dels med hänsyn till
vattenskyddet dels med hänsyn till de förbud och restriktioner som föreskrifterna kan föra med
sig mot en enskild verksamhetsutövare eller fastighetsägare.
Studien beräknas vara klar i slutet av maj och förslaget kommer därefter att behandlas av
tekniska nämnden för slutligt beslut om antagande i regionfullmäktige.
Den politiska behandlingen beräknas kunna genomföras under kommande höst.
Visby den 18 april 2011

Tommy Gardell
TN:s ordförande

Handlingstyp Interpellationssvar
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Interpellation om beredskap vid ett eventuellt radioaktivt utsläpp
Ledamoten Anna Andersson (C) har i en interpellation till mig ställt två frågor om
beredskap vid ett eventuellt radioaktivt utsläpp.
Svar:
När det gäller ansvaret för räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen från
kärnteknisk anläggning samt sanering efter desamma så är det ett ansvar som alla
länsstyrelser har utifrån lagen om skydd mot olyckor (2003:778). Det innebär att planerings-, lednings-, informations- och saneringsansvar är ett statligt ansvar vid den
här typen av olyckor. Kommunerna (regionen) är skyldiga att delta i planering och
övning i sådan räddningstjänst.
Lagen om skydd mot olyckor reglerar även andra statliga myndigheters ansvar inom
räddningstjänstområdet t ex Kustbevakningen - miljöräddningstjänst till sjöss, Polisen – eftersökning av försvunna personer samt fjällräddningstjänst, Sjöfartverket –
sjö- och flygräddningstjänst.
Kommunerna (regionen) har, i stort sett, ansvaret för allt annat och samverkar givetvis i en händelse med de statliga myndigheter som har ansvaret, och tvärt om, eftersom det ytterst handlar om att hindra och begränsa skador på människor, egendom
eller miljö.
Alla kommuner (regioner) har dessutom, utifrån ”lagen om kommuners och landstings åtgärder vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap” (2006:544),
en skyldighet att ha en planering och förmåga att hantera olika typer av händelser
som är/kan bli allvarliga eller extraordinära.
Inom Region Gotland finns en plan för allvarliga eller extraordinära händelser som är
fastställd av fullmäktige (2008-04-21, § 50).
I den planen regleras bland annat olika beredskapsnivåer utifrån inträffad händelse.
TiB-funktionen (tjänsteman i beredskap) som dygnet runt har mandat att fatta erforderliga beslut utifrån det som har inträffat och informera/aktivera olika verksamheter
och funktioner inom regionen, exempelvis regiondirektören, regionstyrelsens ordförande (tillika krisledningsnämndens ordförande) med flera.
Kris-/katastrofledningsstabens uppgifter
Kris- och katastrofledningsstaben (tjänstemannastab) är regiondirektörens stab och
innehåller bl.a. de förvaltningschefer som är berörda av händelsen
Krisledningsnämnden
Krisledningsnämnden kan besluta om prioriteringar, omfördelningar av regionens
verksamheter utifrån den inträffade händelsen.
Regionstyrelsens arbetsutskott är krisledningsnämnd inom Region Gotland.

Till planen finns även en kriskommunikationsplan som beskriver hur informationsorganisationen byggs upp och etableras. Ett eventuellt utsläpp från en kärnteknisk
anläggning skulle sannolikt, beroende på omfattning, beröra regionens medborgare
och verksamheter på olika sätt och generera att planen aktiverades till del eller helt.
Detta sker då i nära samarbete med Länsstyrelsen på Gotland som, enligt ovan, har
det direkta lednings- och informationsansvaret.
Åke Svensson (S)
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga § 116

SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND
2011-04-26

MOTION TILL REGIONFULLMÄKTIGE

Spelregler på den svenska arbetsmarknaden
Det är viktigt att region Gotland uppträder som en seriös offentlig upphandlare och ser till
att alla som arbetar för regionen har trygga jobb och en god arbetsmiljö. Likväl som alla
anställda i regionen har ett försäkringsskydd om något skulle hända, så skall region
Gotland kräva av de företag som utför arbete för regionen att de skall ha försäkringar för
sina anställda. Det skall heller inte vara en konkurrensfördel vid en upphandling att inte
följa svenska spelregler och avtal och strunta i att teckna försäkringar och betala
pensionspremier för sina anställda.
Mot bakgrund av ovanstående yrkar vi
att
Region Gotland vid tjänste- och entreprenadupphandlingar alltid skall ställa sådana krav att
entreprenören vid varje tidpunkt bedriver sin verksamhet så att den inte innebär
åsidosättande av lag eller annat som strider mot vad som är allmänt godtaget inom
kollektivavtalsområdet.

Conny Kristensen Gahnström (S)

Andreas Persson (S)

Lisa Kalström (S)

Mikael Nilsson (S)

Tommy Gardell (S)

ARBETARRÖRELSENS HUS, 621 65 VISBY TEL 0498-20 37 11 BANKGIRO 5757-4790 E-POST: expedition@gotland.sap.se
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MOTION TILL REGIONFULLMÄKTIGE
Matias Lundström m. fl.
2011-04-26

ÖKAT CYKLANDE PÅ GOTLAND
Klimatet är vår generations absolut största utmaning. Samtidigt vet vi att den lättåtkomliga
oljan kommer att minska, vilket kommer att leda till att de fossila bränslena får ett pris som är
betydligt högre än dagens. Vi har ungefär 8-10 år på oss att ställa om samhället, så vi behöver
börja omställningen av transporterna här och nu!
I Sverige är ca 30 procent av antalet bilresor kortare än 3 km och hälften är kortare än 5 km. Där finns
det en gigantisk potential att ställa om våra resvanor, så även på Gotland och då främst i våra tätorter.
Genom att lämna bilen hemma och i stället ta cykeln kan en omställning ske över en natt. Varje satsad
krona på cykling ger cirka 11 kronor tillbaka i förbättrad hälsa och mindre sjukvårdskostnader.
Från politiskt håll behöver vi arbeta för att förbättra villkoren så att det blir lättare att förflytta sig med
cykeln. Ibland innebär det också att bilister får anpassa sig och avstå en del av gatuutrymmet till de
som cyklar. Miljöpartiet de Gröna anser att Region Gotland måste ta krafttag för att få ett trafiksystem
där cyklister gynnas. Vi lämnar här antal förslag på åtgärder som vi tycker är viktiga att ta i beaktande.
•
•

•
•

•
•

Det handlar både om investeringar i cykelvägar och att uppmuntra medarbetarna att
använda cykeln. Ett sätt är att ge cykelersättning som en del av ny transportpolicy samt att
tillhandahålla och synliggöra cykelpooler på arbetsplatser där det finns många anställda.
Regionen kan jobba med många olika saker; som att få bort hinder mot cyklister. Vidare
föreslår vi att Regionen genomför synliga och påtagliga cykelförbättrande åtgärder med
prioritering av felande cykelvägslänkar samt i samverkan med olika förvaltningar främja
cykelkampanjer.
Synliggöras och tydliggöras cykelvägarna på Gotland, såväl på sommaren som på vintern.
Uppförandet av nya cykelvägar kanske går att påskyndas genom att de ordningsställs efter
byggande av fiber- eller VA-ledningar.
Vi vill även ta bort begränsningar för cykling på enkelriktade gator, främst i innerstaden,
där detta är ett problem för att hitta en optimal cykelväg. Genom att ordna säkra och
centrala cykelparkeringar samt att underlätta att ta med cykeln på bussen kommer fler att
upptäcka cykeln som den optimala transportsättet.
Gotlandsleden bör Region Gotland ta ansvaret för och vi skulle vilja förbättra standarden
på leden.
På statligt håll behövs det också en del positiva beslut. T.ex. kan sommarcykelvägar
byggas med krav på mindre hållfasthet (6 mot 12 ton). Det blir billigare att bygga, men
eftersom staten inte går in och subventionerar byggande av dessa vägar kommer dessa
vägar inte tillstånd. Kan Region Gotland lobba för dessa vore det välkommet.

Vi anser att det behövs ett systematiskt arbete för att driva på en positiv utredning för ökat cyklande.
Miljöpartiet de Gröna föreslår därför Regionfullmäktige att
ta fram och implementera en handlingsplan för ökat cyklande i Region Gotland
Visby den 26 april 2011

Matias Lundström (MP)

Stefaan De Maecker (MP)

Cecilia Nygren (MP)

Nina Hallberg (MP)

Viveca Bornold (MP)

Daniel Bergvall (MP)

Joachim Höggren (MP)
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Motion

DATUM 2011-04-26

ANGÅENDE:

Installera solpaneler på offentliga byggnader

TILL:

Regionfullmäktige Gotland

Bilaga § 116

Dagens teknik för solpaneler är ett bra sätt att utnyttja solen som energikälla. Eftersom Gotland
är ett av de län i Sverige som har flest andel soltimmar vore det därför intressant att som
region installera solpaneler på våra offentliga byggnader, såsom skolor, Gotlandshems
fastigheter, övriga kommunala byggnader och inte minst byggnaderna på Visborgsområdet.
Investeringen är initialt kostnadskrävande men på sikt kommer denna investering att ha intjänat
sitt syfte både ekonomiskt och miljömässigt.
Eftersom Gotland på sikt kommer att öka effektuttagandet från vindkraften ligger förslaget väl i
linje med länets ambition att på sikt bli mer och mer självförsörjande på förnyelsebar energi.
Genom att införa solpaneler för sitt energibehov skulle Region Gotland helt profilera sig som
en miljöregion, i det närmaste, helt oberoende av fossila energikällor. Detta skulle öka
regionens renommé både nationellt och internationellt.
Ett andra delmål är att öka andelen arbetstillfällen på ön då satsningen kommer att kräva en
hel del omläggningar av de befintliga energisystemen som regionen idag utnyttjar. Andra
positiva effekter kan bli ett ökat intresset för solenergi från allmänhetens sida, vilket dessutom
skulle skapa ökad sysselsättning till ön.
Ett tredje delmål är att uppnå ambitionen i Vision 2025 då Gotland vill vara en föregångsö i
klimat- och miljöfrågor.
Jag yrkar:
Att Region Gotland skall verka för att utnyttja solen som energikälla i sina offentliga
byggnader.
Att ett första steg är att ta fram ett prospekt på vad en sådan investering skulle kosta, samt
vilka positiva miljöeffekter en sådan energiomställning skulle kunna göra kostnadsmässigt på
sikt. I kalkylen vore det önskvärt, om andra positiva sidoeffekter kunde tas med till bedömning
som till exempel ökad sysselsättning och regional utveckling.

Magnus Jönsson (M)

MOTION

DATUM 2011-04-26

ANGÅENDE:

Resultatuppföljning i Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen

TILL:

Regionfullmäktige Gotland

Bilaga § 116

Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen (HSF) på Gotland omsätter ca 1 200 MSEK per år
och har ca 1300 medarbetare. Under många år har förvaltningen dragits med stora
budgetöverdrag, vilket avsevärt belastar Region Gotlands totala ekonomi.
I en verksamhet så stor som HSF, som under lång tid brottats med stora
budgetöverdrag, är det en absolut nödvändighet med månatliga resultatuppföljningar
och noggranna analyser om orsakerna till dessa. Det kan inte anses som acceptabelt
att man inte har kontroll över den ekonomiska ställningen förrän efter 3,5 månader in
i det nya verksamhetsåret. När nästan 1/3 av året har gått kan vi varken se eller ta
ställning till nödvändiga åtgärder för att få verksamheten på rätt köl. Inom privat
verksamhet vore det helt orimligt att inte känna till sin ekonomiska ställning månad
för månad. Det är också av stor vikt att månadsrapporterna är rätt periodiserade, dvs.
att utestående ofakturerade tjänster bokförs som interimsposter. Inom HSF står t.ex.
utomlänsvården för 154 MSEK, som tidvis inte bokförs förrän 5-6 månader efter att
kostnaderna uppstått.
Med anledning av vad som anförts ovan yrkar jag att Region Gotland etablerar en
effektivare resultatrapportering innefattande en översyn av rutinerna kring
periodisering av intäkter och kostnader.

Gustaf Hoffstedt (M)
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MOTION

DATUM 2011-04-26

ANGÅENDE:

Konkurrensutsättning - Fastighetsförvaltning

TILL:

Regionfullmäktige Gotland

Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet,
detta innebär bland annat att underhålla kommunens fastigheter. Det måste därför alltid vara
ett tydligt mål för Region Gotland att genom effektiv fastighetsförvaltning med planerat
periodiskt underhåll bibehålla fastighetsinnehavets reala värde och goda funktion.
Kostnaderna för hyror betalas av respektive förvaltning och omfattar såväl drift som
underhåll. Kostnaden belastar varje förvaltnings ekonomi oavsett om ersättningen används för
det avsedda ändamålet eller inte.
Regionens fastigheterna är självklart särskilt betydelsefulla för barn, ungdomar och äldre.
Fastigheternas kvalitet och därav det fastighetsförvaltning har stor betydelse för dessa
gruppers dagliga välbefinnande och är därför en viktig angelägenhet för Region Gotland.
Det finns många skäl till att konkurrensutsätta fastighetsförvaltningen av Regionens
fastigheter. Det ökar förutsättningarna för att de kostnader som betalas från förvaltningarna
verkligen går till drift och underhåll, troligen sänks kostnaderna och det kan bidrar till att
utveckla lokala företag över hela Gotland. Men det tyngsta argumentet är att vi öppnar upp för
fler möjligheter till högre kvalitet på våra fastigheter genom att undersöka om privata aktörer
kan sköta fastighetsförvaltning bättre och billigare.
Jag föreslår att
• förstudie görs för att undersöka hur och på vilka ytterligare områden
konkurrensutsättning kan ske avseende fastighetsförvaltning av Region Gotlands
fastigheter

Simon Härenstam (M)
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MOTION

DATUM 2011-04-26

ANGÅENDE:

Trafiksäkerhetsprojekt för ungdomar

TILL:

Regionfullmäktige Gotland

På Gotland har man haft problem med illegal streetrace sedan 70-talet, man har även på
senare år märkt att buskörningen ökat i tätorterna. Trafiksäkerhetsprojekt är en beprövad
metod att få bukt med dessa problem. I Norrtälje och Eskilstuna har projekten visat mycket
goda resultat. Norrtäljemodellen innebär att Kommunen upplåter en vägsträcka att köra på,
sedan är det upp till arrangören att ordna tillstånd, ekonomi, allt säkerhetsarrangemang,
kontakten med Polis och Räddningstjänst samt även täcka deras kostnader.
Gotlands Kommun ska således inte ta någon ekonomisk risk eller ekonomiskt åtagande.

Syftet med detta projekt är att öka säkerheten, minska miljöpåverkan, minska Polisens
arbetsbelastning samt minska buskörningen. I Norrtälje sa man i inledningen av projektet att
om det inte kunde visas att projektet gav positiva resultat så skulle man lägga ner. Men
eftersom det blivit ett väldigt bra utfall så har man aldrig behövt göra det.
Därför yrkar jag att Regionfullmäktige Gotland beslutar:

att Regionfullmäktige Gotland upplåter lämplig vägsträcka åt motorintresserade ungdomar
en gång i månaden under den varmare delen av året.

Robin Storm (M)
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Ola Lindvall ( C )

2011-04-26

Stefan Wramner (M )
Bror Lindahl (FP )

Motion till regionfullmäktige 2011-04-26
Många äldre efterfrågar i dag möjligheten att flytta till s k trygghetsboende. Boendeformen har fått
sitt namn av en statlig utredning som utgör underlag för regeringens beslut om att det går att söka
statligt stöd för byggande av väl anpassade boenden för äldre människor. För att få samhällsstöd till
byggandet krävs att boendet upplåts till de som är över 70 år samt att det finns gemensamhetslokaler och ett visst serviceutbud. Regelverket kan hämtas från Boverkets hemsida.
Medborgarförslag som nyligen tillställts regionfullmäktige har den politiska majoriteten i
socialnämnden avvisat med motiveringen att det saknas planering för trygghetsbostäder.
Det är angeläget att det finns fastlagda riktlinjer för hur regionen skall medverka till att de starkt
efterfrågade trygghetsbostäderna kan komma till stånd.
Vi föreslår att regionfullmäktige beslutar uppdra åt regionstyrelsen att skyndsamt ta fram förslag
på riktlinjer för insatser/medverkan i samband med byggande av trygghetsbostäder.

Ola Lindvall ( C )

Stefan Wramner ( M )

Bror Lindahl ( FP )
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Motion till Regionfullmäktige på Gotland

Ang. upphandling av fastighetsservice och IT-tjänster
Inom region Gotland finns för närvarande ett centraliserat system för fastighetsservice samt service
av IT tjänster. Det är meningen att kunden/brukaren gör en felanmälan som sedan skall leda till att
felet avhjälps av respektive utförare. Tyvärr är detta något som fungerar mindre bra inom regionen
idag. Det är ett trögt och administrativt system som inte sätter kunden/brukare i centrum. Det finns
många vittnesmål runt om i regionen där kunden/brukaren känner att det hade varit mer ekonomiskt
att ha kortare beslutsväg mellan beställare och utförare. Det handlar om brukare/kunder som gör
felanmälningar men inte får problemen åtgärdade eftersom systemet inte fungerar, och det handlar
om vaktmästare ”på fältet” som är låsta till att agera tills nämnda felanmälningar kommit dem
tillhanda.
Ett sätt att erbjuda bättre och snabbare service kan vara att upphandla tjänsten för fastighets- och ITservice, och lägga ut den på entreprenad. Det kan innebära att kunden får snabbare tillgång till någon
person som kan avhjälpa fel, t.ex. byter lamporna, fixar kranar, sandar när det behövs och hjälper till
när enklare fel uppstår på datorerna. Då slipper man en onödig central administration, som inte bara
fördröjer beställningarna, utan dessutom fördyrar dem. Snabbare besluts- och servicevägar ger
bättre service och nöjdare kunder/brukare.
Med anledning av ovanstående föreslår jag:
•
•

Att en utredning snarast tillsätts för att se över hur man på enklast och bästa sätt kan
upphandla fastighetsservice för att erbjuda kund/brukare snabbare och smidigare service.
Att en utredning snarast tillsätts för att se över hur man på enklast och bästa sätt kan
upphandla valda delar av IT-service för att erbjuda brukare/kunder smidigare service inom
region Gotland.

Levide 2011-04-23

Anna Andersson
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Motion till Regionfullmäktige på Gotland

Ang. klarspråk
Sedan flera år tillbaka arbetar bland annat språkrådet med att främja klarspråk på myndigheter samt
hos landsting och kommuner. Syftet med klarspråk är att ha myndighetstexter skrivna på ett vårdat,
enkelt och begripligt språk. Språkrådet skriver på sin hemsida: ”Klarspråk handlar ytterst om
demokrati: att alla skall ha tillgång till och rätt att förstå vad som står i texter som skrivs av
myndigheter”. Att skriva klart och enkelt om komplicerade frågor kräver både utbildning och
kunskap, detta är något som språkrådet kan bidra med.
Region Gotland har tidigare arbetat utifrån språkrådets rekommendationer, och det är bra. Man har
till exempel en hemsida i lättläst variant. Dock har det i en mängd protokoll och andra dokument från
regionen på senare tid funnits texter som är allt annat än klarspråk, och som man knappt förstår trots
att man läser dokumenten flera gånger och är insatt i ämnet. Följande exempel finns i olika
handlingar från regionen, skrivna 2011:
”..den funktion som hänvisas till fordrar inte bara resurser från den operativa verksamheten utan
även att systemet för funktionen skapas med all dess funktionalitet.”
”Sammantaget är det dock vår bedömning att avrapporteringen av uppfyllelsen av fullmäktiges
fastställda mål avseende verksamheten endast ger indikationer avseende måluppfyllelsen”.
Detta visar att arbetet med att skriva enkelt och tydligt är något som ständigt behöver arbetas med,
och således åter aktualiseras inom regionen.
Med anledning av ovanstående föreslår jag:
•

Att arbetet med klarspråk åter aktualiseras inom region Gotland med målet att alla regionens
handlingar skall omfattas av klarspråk.

Levide 2011-04-23

Anna Andersson
Centerpartiet
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Motion till Regionfullmäktige på Gotland

Ang. Jämställda löner inom regionen.
Efter svar på en interpellation riktad till Barn- och Utbildningsnämndens ordförande angående
ojämställda löner inom Barn- och Utbildningsförvaltningen så har det framkommit uppgifter som gör
att jag anser att regionen behöver jobba vidare för att eliminera eventuella osakliga löneskillnader
mellan förvaltningarna.
Barn- och Utbildningsnämndens ordförande skriver bland annat: ” alla yrkeskategorier inom
Regionen har värderats och att Regionens lönestruktur i många fall inte stämmer överens med
resultatet på arbetsvärderingen – att lönenivåerna inte ligger i fas med de olika befattningarnas
poängnivåer”. Om man nu har infört ett lönevärderingssystem anser jag att det är en
trovärdighetsfråga att sedan också använda det som ett instrument vid lönesättning.
Vidare skriver ordföranden att: ” nuvarande fördelning av medel för löneökningar som görs utan
prioritering mellan förvaltningarna bidrar till att konservera en ojämställd lönestruktur inom
regionen”, samt att det ” utifrån tidigare analyser krävs att arbetsgivaren avsätter åtskilliga miljoner
för att rätta till lönenivåerna för flera yrkesgrupper”.
Region Gotland bör vara föregångare vad gäller jämställdhetsarbete, det gäller även lönesättning
inom och mellan de olika förvaltningarna.
Med anledning av ovanstående yrkar jag:
•

Att Region Gotland omgående gör jämförelser mellan de olika förvaltningarna för att
lokalisera och på sikt eliminera eventuella osakliga löneskillnader beroende på kön.

Levide 2011-04-24

Anna Andersson
Centerpartiet
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MOTION
Till fullmäktige i Region Gotland
ang. onödig plastanvändning
Dagens stora användning av plast, som är tillverkad av mineralolja, är ett slöseri
med ändliga resurser. Det är ofta dubbla förpackningar och mängden
engångsmaterial ökar. Varför använda kaffemuggar av plast när det finns bra
alternativ i papper? Allt fler tillverkare övergår till förpackningar av plast där de
tidigare har använt glas eller papper. Ekologiska bananer är till och med ofta
förpackade i en plastpåse. Plastkassar är ett otyg. Dels är det oftast gjorda av
fossil olja och dels skräpar de ner. I alla hav finns det mikroskopiska
plastpartiklar som kan förgifta organismer. Plastpartiklar med vattenskyende, så
kallade hydrofoba, ytor ansamlar effektivt organiska miljögifter.
Problemet med plastkassar och annat plastskräp har uppmärksammats i flera
länder. Mexico City har infört totalförbud för affärerna att dela ut plastkassar.
Myndigheterna i Irland tar ut en skatt på 1,50 för varje plastkasse. I stora delar
av London blir plastkassar som inte är lättnedbrytbara förbjudna nästa år. Kina,
som annars inte är känt för miljömedvetenhet, har förbjudit affärerna att ge bort
plastkassar utan att ta betalt för dem.
Därför föreslår jag:
att Regionstyrelsen initierar en kampanj på Gotland för minskad
plastanvändning.
Bro 110426

Eva Gahnström
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MOTION
Till fullmäktige i Region Gotland
ang. renhållningstaxa
Det senaste sophanteringssystemet med sortering i brännbart och komposterbart
fungerar förhållandevis bra. De allra flesta sorterar samvetsgrant och kilotaxan
är ett bra sätt att få ner sopmängderna. Att ha en ganska hög grundavgift för att
bekosta återvinningsgårdar och skötsel av gamla deponier känns också rättvist.
Det som däremot saknas i renhållningstaxan är en morot för de hushåll som
lämnar mycket små sopmängder. Hushåll utan blöjbarn behöver inte producera
mer än 5-6 kilo brännbara sopor per person och år.
Det är ganska många hushåll som ställer ut soptunnan vid vägen någon enstaka
gång i kvartalet. Med dagens hämtningsavgift på 666:- (inkl. moms) innebär det
att varje hämtning kostar cirka 166:-. I det tidigare hämtningssystemet kunde
hushållen välja att lämna sopor varannan vecka, var fjärde vecka, en gång per
kvartal eller en gång i halvåret. Renhållningstaxan var knuten till hur ofta man
fick tunnan/säcken hämtad. När sopbilen inte behöver köra ner till varje
fastighet var fjortonde dag sparas både miljö och pengar. Om hämtningsavgiften
ändras så att den debiteras per hämtning skulle de som lämnar lite och sällan
premieras.
Med hänvisning till ovanstående föreslår jag:
att Tekniska Nämnden får i uppdrag att förändra renhållningstaxan på så sätt att
hushållen kan välja hämtningsintervall och att färre stopp av sopbilen
behövs.
Bro 110426

Eva Gahnström

