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Rf § 119
Region Gotlands Ungdomsledarpris 2011
KS 2011/

- Kultur- och fritidsnämnden 2011-05-25, § 70

Regionfullmäktige har att utdela Gotlands kommuns ungdomsledarpris för 2011
som är på 10 000 kronor. Pristagaren har utsetts av kultur- och fritidsnämnden och
går i år till Bo Ax, IF Gutakampen.
Kultur- och fritidsnämndens motivering:
Du har varit ledare i över 20 år för funktionsnedsatta och utvecklingsstörda
barn i bowling. Ännu så brinner Du för uppgiften och engagerar på ett sådant
sätt att barnen gladeligen kommer tillbaka lika positiva varje vecka. Trots att
Du är pensionär trappar Du inte ner utan ökar verksamheten.
Du instruerar, motiverar och peppar barnen att känna sig bra efter sina egna
förutsättningar. Bowlingen och Ditt engagemang är stort för varje barn och
oerhört betydelsefullt i deras liv. Du inspirerar både barnen och deras
föräldrar. Tillsammans med din livskamrat tillför Du den här gruppen en
ovärderlig tid och Du blir en förebild värd att uppmärksammas.
Talet till pristagaren hölls av kultur- och fritidsnämndens ordförande Janica
Sörestedt (S). Diplom, prischeck och blommor delades ut av
kommunfullmäktiges ordförande Björn Jansson (S), och 1:e vice ordförande
Conny Kristensen-Gahnström (S).
Gotlands kommuns ungdomsledarpris delas årligen ut till ”en ideellt arbetande
ledare som verkar inom föreningsdriven ungdomsverksamhet på Gotland.” För
att kvalificera sig ska man vara ”ett gott föredöme och ha mycket goda ledaregenskaper”.
Expedieras:
Pristagaren

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 120
Delårsrapport 1:2011, inkl. månadsrapport för april samt
tilläggsanslag för hälso- och sjukvårdsnämnden
KS 2011/174

- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2011-04-18, § 50
- Ledningskontoret 2011-04-27 kompletterad 2011-05-06
- Ledningskontoret 2011-05-18
- Ledningskontoret 2011-05-24
- Regionstyrelsen 2011-05-26, § 163

Enligt delårsrapport 1 som ledningskontoret upprättat för januari till och med mars
2011 är prognosen för årets resultat ett överskott på +26 miljoner kronor, vilket är
en förbättring med 15 miljoner kronor i förhållande till budgeterat resultat på +11
miljoner kronor. Prognosen för nämndernas verksamhet visar ett underskott på
50 miljoner kronor; varav hälso- och sjukvårdsnämnden ett underskott på
36 miljoner kronor. Nämnderna redovisar ett sammanlagt underskott på -50
miljoner kronor, varav hälso- och sjukvårdsnämnden ensamt svarar för -36 miljoner
kronor i årsprognos och barn- och utbildningsnämnden visar ett underskott på -22
miljoner kronor (mnkr).
Läget enligt månadstrapporten för april visar ett förbättrat läge med ca 44 mnkr,
(+35 mnkr), vilket i huvudsak förklaras med ökade skatteintäkter (+35 mnkr) och
nämndernas prognoser (+8 mnkr).
Regionstyrelsen har tidigare fattat beslut om att
• Alla nämnder ska iaktta stor kostnadsmedvetenhet och återhållsamhet vid
inköp och vid beslut med ekonomisk effekt.
• Pensionsavgångar och annan personalrörlighet ska utnyttjas för att nå
ekonomisk balans.
• Nämnder med stor negativ budgetavvikelse ska i majrapporten redovisa
åtgärder för att nå ett resultat i balans.
• Alla nämnder ska arbeta med målet att klara ett överskott på 1 % av budgeten
2011 vilket ska redovisas i delårsrapport 2.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har begärt tilläggsanslag med 36 miljoner kronor.
Begäran grundar sig på 2010 år underskott på 51,4 mkr och att åtgärder vidtagits
som beräknas minska kostnaderna med 24 miljoner kronor.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 120 forts.
Ledningskontoret har föreslagit att tilläggsanslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
finansieras via ombudgetering av skatteintäkterna.
Regionstyrelsen har tillstyrkt ledningskontorets förslag.
Anföranden:
Anföranden hölls av Åke Svensson (S), Lars Thomsson (C), Stefaan De
Maecker (MP), Anders Skantz (M), Mats-Ola Rödén (FP), Gustaf Hoffstedt (M),
Inger Harlevi (M) och Leif Dahlby (S).
Regionfullmäktiges beslut
• 2011 års budget revideras genom att budgeten för skatteintäkterna ökas med
35 miljoner kronor och av det prognostiserade resultatet vidtas följande
dispositioner:
- Hälso- och sjukvårdsnämnden beviljas tilläggsanslag 2011 med 36 miljoner
kronor.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 121
Region Gotlands revisorers budget för 2011-2014
KS 2011/357

- Region Gotlands revisorer 2011-04-14
- Regionfullmäktiges presidium 2011-05-27

Revisorerna har begärt tilläggsbudgetering för innevarande år med 100 000 kronor
och utökat anslag för 2012 med 500 000 kronor. För åren 2013 och 2014 har de
begärt utökad ram med ytterligare 250 000 kronor per år.
Anledningen till begäran om tilläggsbudgetering är att utbildningsbehovet är stort
då hälften består av nya ledamöter med ringa eller ingen tidigare erfarenhet av
uppdraget. Den nya mandatperioden har även inneburit dubbla arvoden, kursavgifter
resor m.m. för slutförande av granskningen av 2010 års verksamhet.
Revisorerna har enats om en utökad revisionsplan som förutom obligatorisk
granskning även omfattar en väsentlighets- och riskanalys och en prioritering av
angelägna projekt. De vill även påpeka att på sex år har anslaget endast ökat med
2,5 % och uppgår nu till 0,72 promille av verksamhetens nettokostnader, att jämföra
med riksgenomsnittets 1,10 promille för kommuner. Med de föreslagna ökningarna
skulle anslaget förmodligen fortfarande ligga långt under riksgenomsnittet och då
har Region Gotland även landstingskommunal verksamhet.
Regionfullmäktiges presidium har föreslagit att revisorernas begäran delvis bifalls
på så sätt att revisorerna beviljas tilläggsanslag med 60 000 kronor för innevarande
år. Ramen för 2012 utökas med 300 000 kronor. Slutligen föreslår de att man ska
avvakta med ramarna för 2013 0ch 2014.
Yrkanden:
• Mats-Ola Rödén (FP) yrkar, med instämmande av Lena Celion (M) och Lars
Thomsson (C) att utökning av ramen för 2012 inte beviljas.
•

Åke Svensson (S) tillstyrker presidiets förslag.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 121 forts.
Proposition och omröstning
Ordföranden ställde proposition på Lena Celions avslagsyrkande om tilläggsanslag och
tillstyrkan till presidiets förslag och förklarade sig anse att presidiets förslag vunnit
majoritet. Omröstning begärdes. JA för presidiets förslag och NEJ för avslagsyrkandet. 37
ledamöter röstade ja. 34 ledamöter röstade nej. Av bilaga till protokollet framgår hur var
och en röstade. Regionfullmäktige hade således bifallit presidiets förslag.

Regionfullmäktiges beslut
•

Revisionen beviljas tilläggsanslag med 60 000 kronor för år 2011.

•

Ramen för revisionen utökas med 300 000 kr för år 2012.

•

Fastställande av ramar för revisionen år 2013 och 2014 avvaktas till nästa år.

Expedieras:
Revisorerna
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 122
Strategisk plan och budget 2012-2014
KS 2011/231

- Nämndernas (äskanden) underlag till strategisk plan och budget med kompletteringar april 2011
- Ledningskontorets beredningsunderlag april 2011
- Ledningskontoret 2011-05-26
- Regionstyrelsens arbetsutskott 2011-05-06, 04 och 06, § 129
- Regionstyrelsen 2011-05-26, § 165
- Centrala Samverkansnämnden 2011-05-24, § 2

Allmänt
Vid sammanträdet 2 maj orienterades regionstyrelsen om förutsättningarna för
strategisk plan och budget 2012-2014. Som ett led i beredningen har
BUDGETDIALOGER hållits med företrädare för samtliga nämnder.

Investeringar: Ramar
Arbetsutskottets förslag innebär att 265 180 tkr (brutto) upptas för investeringar i
skattefinansierad verksamhet varav 162 000 tkr avser lokalförsörjningsplanen.
Dessutom upptas 71 400 tkr i investeringar i affärsdrivande verksamhet
(hamnverksamhet, vattenförsörjning och avloppshantering).
Investeringsbudgeten är inte specificerad utan ledningskontoret har arbetsutskottets
uppdrag att, tillsammans med koncernledningsgruppen, bereda nämndernas
äskanden om (skattefinansierade) investeringar och till höstens budgetavstämning
utarbeta förslag till investeringsbudget för 2012 inom den antagna utgiftsramen,
fördelat på respektive nämnds investeringsprojekt

Driftbudget ramar
Ledningskontoret har i dokumentet ”Beredningsunderlag” sammanfattat
nämndernas framställningar om ramförändringar och intäktsförändringar m.m.
Arbetsutskottet har med anledning av det prognostiserade resultatet för 2012 föreslagit ett generellt sparbeting på 1 % av regionens omsättning, d.v.s. ca 40 mnkr
samt ett specifikt sparbeting på 5 mnkr genom införandet av en gemensam
transportcentral. Arbetsutskottet har gett ledningskontoret i uppdrag, i samarbete
med kommunledningsgruppen, att fram ett budgetförslag till höstavstämningen som
uppfyller detta mål.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 122 forts.
Uppdraget ska redovisas senast den 16 september.
Det framlagda förslagets preliminära ramar för 2012 innehåller ramökning för
kompensation för löneökningar – personalkostnadsreserv - (60 mnkr), externa avtal
(ca 14,6 mnkr) och interna höjningar av hyror och priser (26,4 mnkr). För skola och
hälso- och sjukvård omfördelas och tillskjuts medel enligt den resursfördelningsmodell som bygger på demografiska förändringar (berör barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt hälso- och sjukvårdsnämnden).
Vissa anslagsförstärkningar ges framför allt till hälso- och sjukvården (10,5 mnkr),
grundskolan (1 mnkr), Folkhögskolan i Fårösund (2,6 mnkr) och socialnämndens
anhörigstöd (1,8 mnkr). Arbetsutskottets uttalade särskilt att förändringar i
gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens verksamhet, och då närmast Gotlands
folkhögskola, får inte drabba verksamheten i Fårösund som särskilt prioriteras
genom anslaget på 2,6 mnkr.
BarnSam. Regionstyrelsen har i annat ärende denna dag beslutat att det förslaget
till budget, under socialnämnden, uppta en budgetförstärkning med 400 000 kr, för
BarnSams verksamhet. Finansiering sker genom att de av BarnSam berörda
nämnderna, barn- och utbildningsnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden,
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt socialnämnden får en ramminskning
med 100 000 kr vardera.
Anmärkning: Revisorerna har fått ytterligare 300 000 kronor beviljat i ram för 2012,

vilket påverkar årets resultat med motsvarande summa (22,5 mkr -0,3 mkr),
se § 121.
Anföranden:
Anföranden hölls av Stefaan De Maecker (MP), Eva Gahnström (C), Anna
Hrdlicka (M), Janica Sörestedt (S), Stefan Nypelius (C), Tommy Gardell (S), Lilian
Edwards (M) och Inger Harlevi (M).
Yrkanden:
• Åke Svensson (S) tillstyrkte, med instämmande av Hanna Westerén (S) och
Brittis Benzler (V), regionstyrelsens förslag.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 122 forts.
•

•

Lars Thomsson (C) yrkade, med instämmande av Lena Celion (M), Johan
Malmros (FP), Mats-Ola Rödén (FP), Karl-Johan Boberg (C), och Gustaf
Hoffstedt (M), tillstyrkan till tidigare inte bifallna yrkanden i regionstyrelsen:
A. anslag för Bussiga kortet, 1,5 mnkr, i stället används för enskilda vägar
B. en fortsatt konkurrensutsättning ska ske av regionens verksamheter för att få
ökad valfrihet, näringslivsutveckling och ökad effektivitet, bl.a. bör detta gälla
Fastighetsservice, IT-centrum, Kök, Labverksamhet samt Roma och
Klintehamns vårdcentraler. I övrigt tillstyrkan till regionstyrelsens förslag.
Johan Malmros (FP) yrkade, med instämmande av Mats-Ola Rödén (FP), att
Gråboskolan skulle få ett tillfälligt anslag på 2 miljoner kronor.

• Brittis Benzler (V) yrkade avslag på Johan Malmros (FP) yrkande om

Gråboskolan.
Proposition och omröstning
Ordföranden ställde först proposition på Lars Thomssons yrkande (A) om att använda
Bussiga kortets anslag till enskilda vägar och förklarade sig anse att yrkandet hade
avslagits. Omröstning begärdes. JA för bifall och NEJ för avslag. 34 ledamöter röstade ja.
37 ledamöter röstade nej. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstade.
Ordföranden ställde därefter proposition på Lars Thomssons yrkande (B) om fortsatt
konkurrensutsättning och förklarade sig anse att yrkandet hade avslagits. Omröstning
begärdes. JA för bifall och NEJ för avslag. 34 ledamöter röstade ja. 37 ledamöter röstade
nej. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstade.
Ordföranden ställde sedan proposition på Johan Malmros (FP) yrkande om tillfälligt anslag
till Gråboskolan. Omröstning begärdes. JA för bifall och NEJ för avslag. 4 ledamöter
röstade ja. 66 ledamöter röstade nej, 1 ledamot var frånvarande. Av bilaga till protokollet
framgår hur var och en röstade.
Slutligen ställde ordföranden proposition på regionstyrelsens förslag och förklarade sig
anse att detta hade vunnit majoritet. Regionfullmäktige hade således bifallit regionstyrelsens förslag till strategisk plan och budget.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 122 forts.

Regionfullmäktiges beslut
•

Investeringar upptas med 337 000 tkr brutto. Av dessa avser 265 180 tkr
investeringar i skattefinansierad verksamhet och 71 400 tkr i affärsdrivande
verksamhet.

•

De föreslagna planeringsramarna för beräkning av 2012 års driftbudget
fastställs.

•

2012 års resultat beräknas till 22,2 mnkr.

Expedieras:
Alla nämnder
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

166

PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-06-13

Rf § 123
Vatten- och avloppstaxan; ändring
KS 2011/105

- Tekniska nämnden 2011-03-10, § 41
- Regionstyrelsens arbetsutskott 2011-04-05, § 94
- Ledningskontoret 2011-04-12
- Regionstyrelsen 2011-04-14, § 124
- Regionstyrelsen 2011-05-26, § 154

Tekniska nämnden har lagt fram förslag på ändring av VA-taxan som har anpassats
efter lagen om allmänna vattentjänster. Den innebär bl.a. att taxan har skrivits om
avseende vatten och avlopp för dagvattenhantering. För anläggningsavgifter gäller
att för de fastigheter som ligger inom verksamhetsområden även för dagvatten
kommer dessa att få en höjning. Motsvarande gäller att de som ligger utanför
kommer att få en sänkning. Den största höjningen kommer att drabba större
fastigheter och för dessa föreslås att avgiftshöjningen ska få delas upp på tre år.
Ledningskontoret har tillstyrkt förslaget och utarbetat ett förtydligande som avser
införande av en temporär bestämmelse (ny § 14.12) om stegvis höjning av avgiften
för vissa fastigheter.
Regionstyrelsen beslutade 2011-04-14, § 124, att återremittera ärendet till tekniska
nämnden för att få ett antal frågeställningar belysta. Vid sammanträdet den 26 maj
föreslog regionstyrelsen att tekniska nämnden förslag till ny taxa godkänns och att
ett förtydligande av effekten per 12-månadersperiod skulle medtas som bilaga.
Anförande:
Anförande hölls av Tommy Gardell (S).
Regionfullmäktiges beslut
•

Tekniska nämndens förslag till ny va-taxa godkänns med det av ledningskontoret föreslagna tillägget.
• VA-taxan ska gälla från och med den 1 juli 2011.
Expedieras:
Tekniska nämnden
Ledningskontoret ARU

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

167

PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-06-13

Rf § 124
Verksamhetsområden för dagvatten och gata
KS 2011/292

- Tekniska nämnden 2011-05-12, § 108
- Ledningskontoret 2011-05-12
- Regionstyrelsen 2011-05-26, § 175

Tekniska nämnden har upprättat förslag till verksamhetsområden för dagvatten och
gata. Dessa verksamhetsområden ska fastställas av regionfullmäktige, (som är
huvudman för allmän VA-anläggning) som i sin tur ska meddela sitt beslut tillsammans med kartor till länsstyrelsen. Den nya vattentjänstlagen har medfört att det
krävs särskilda verksamhetsområden för dagvatten för att kunna ta ut avgifter för
dagvatten.
För att kunna få intäkter (avgifter) enligt föreslagen budget måste verksamhetsområden vara gällande från samma tidpunkt som VA-taxan.
Ledningskontoret har föreslagit att tekniska nämndens förslag fastställs.
Regionstyrelsen har i likhet med ledningskontoret föreslagit att tekniska nämndens
förslag fastställs.
Regionfullmäktiges beslut
•

Av tekniska nämnden upprättade förslag till verksamhetsområden för dagvatten
och gata fastställs.

•

Beslutet med tillhörande kartor översänds till länsstyrelsen.

Expedieras:
Länsstyrelsen på Gotland
Tekniska nämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

168

PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-06-13

Rf § 125
Ändring av taxa för parkering på offentlig plats
KS 2011/168 och 169

- Tekniska nämnden 2011-05-12, § 107
- Ledningskontoret 2011-03-28
- Regionstyrelsen 2011-05-26, § 172

Tekniska nämnden har föreslagit att taxan för rätten att parkera på offentlig plats ska
ändras. Avgiften kan tas ut enligt typ 1. Typ 1 avgiften innebär att avgiften sätts från
1 krona till högst 20 kr per timme som mest, alla dagar dygnet runt (förra sommaren
högst 5 kr per timme). På särskild plats upplåten för parkering för längre tid kan
avgift tas ut med 5 kronor per timme, 35 kronor per dygn, 200 kronor per vecka och
350 kronor per två veckor. Tekniska nämnden föreslås få rätt att själva bestämma
avgiftsuttagets storlek för att kunna ordna trafiken på bästa sätt. Ändringarna föreslås träda i kraft den 15 juni 2011.
Taxa för boendeparkeringsavgifter ska betalas enligt följande:
Parkeringsavgift årsavgift
2 500 kronor
Parkeringsavgift månadsavgift
400 kronor
Förnyelse under perioden
300 kronor
Avslag på ansökan
300 kronor
Vid boendeparkering ska ingen parkeringsavgift betalas.
Funktionshindrade som beviljats särskilt parkeringsillstånd är befriade från
parkeringsavgift vid parkering på plats reserverad för funktionshindrade.
Regionstyrelsen har föreslagit att taxan för parkering ändras så att avgifter mellan 0
krona per timme till max 20 kronor per timma kan tas ut, där första timmen för
parkering ska vara avgiftsfri. Rörelsehindrade med parkeringstillstånd får parkera
utan att betala parkeringsavgifter. Styrelsen har även föreslagit att tidigare beslut om
parkering för miljöbilar ska gälla.
Anmärkning: Kommunfullmäktige beslöt 2006-10-16, § 153, att bifalla en motion från
miljöpartiet på så vis att någon avgift för parkering på offentlig plats som förvaltas av
kommunen inte ska uttas för miljöbilar. Definitionen av miljöbil inom Gotlands kommun
skulle vara densamma som i gällande lydelse av regeringens förordning (2004:1364)
om myndigheters inköp och leasing av miljöbilar. Tekniska nämnden såsom trafiknämnd fick i uppdrag att utforma lämpligt regelsystem för hantering av denna ärendetyp. Denna förordning är upphävd, numera gäller förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor, SFS 2009:1.

forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

169

PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-06-13

Rf § 125 forts.
Anföranden:
Anföranden hölls av Anna Hrdlicka (M), Bodil Rosengren (V), Håkan Onsjö (M),
Lena Celion (M) och Bo Björkman (S).
Yrkanden:
Åke Svensson (S) yrkade, med instämmande av Tommy Gardell (S), Stefaan De
Maecker (MP), Matias Swartling (MP) och Hanna Westerén (S), att första
timmen för parkering inte skulle vara fri, i övrigt i enlighet med regionstyrelsens
förslag.
• Lars Thomsson (C) tillstyrkte regionstyrelsens förslag med ändringsyrkande om
att det ska gälla från och med den 30 juni. I detta instämde av Inger Harlevi (M),
Mats-Ola Rödén (FP) och Stefan Wramner (M).
•

Ordföranden ställde proposition på de tre förslagen och fann att Åke Svenssons
ändringsyrkande vunnit bifall. Omröstning begärdes. Som motförslag till regionstyrelsens
förslag ställdes Lars Thomssons ändringsyrkande och ordföranden fann att Lars
Thomssons ändringsyrkande hade vunnit bifall. JA för Åke Svenssons yrkande och NEJ
för Lars Thomssons yrkande. 37 ledamöter röstade JA. 33 ledamöter röstade NEJ. 1
ledamot var frånvarande. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstade.
Regionfullmäktige hade således bifallit Åke Svenssons ändringsyrkande.

Regionfullmäktiges beslut
•

Rörelsehindrade med parkeringstillstånd får parkera utan att betala parkeringsavgifter.

•

Tidigare beslut om parkering för miljöbilar ska gälla, men med hänvisning till
förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor,
SFS 2009:1. Tekniska nämnden har att utforma lämpligt regelsystem för hantering
av denna ärendetyp.

•

Taxan för parkering ändras så att avgifter mellan 0 krona per timme till max
20 kronor per timma kan tas ut.

•

I övrigt godkänns tekniska nämndens förslag till taxa för rätten att parkera på
offentlig plats.

•

Ändringarna ska gälla från och med 15 juni 2011.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

170

forts.

PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-06-13

Rf § 125 forts.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
Reservation
Följande reserverade sig till förmån för Lars Thomssons yrkande:
Eva Nypelius (C), Lars Thomsson (C), Lena Celion (M), Gustaf Hoffstedt (M), Stefan
Nypelius (C), Anna Hrdlicka (M), Inger Harlevi (M), Bibbi Olsson (C), Eva
Gahnström (C), Stefan Wramner (M), Jenny Guteäng (M), Ola Lindvall (C), Håkan
Onsjö (M), Jacob Dygéus (M), Andreas Nypelius (C), Karl-Johan Boberg (C), Rolf
Öström (M), Lilian Edwards (M), Olof Pettersson (C), Alexander Jansson (C), Anders
Skantz (M), Magnus Jönsson (M), Peter Wigren (M), Kerstin Löfgren-Dahlström (C),
Anders Larsson (C), Eva Engström (C), Marie Wärn (M), Mats Hedström (M), Mats-Ola
Rödén (FP), Amy Öberg (FP), Johan Malmros (FP.) Lotta Jakobson (FP) och Jonas
Niklasson (C).
Expedieras:
Tekniska nämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

171

PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-06-13

Rf § 126
Borgensavgift Gotlandshem
KS 2011/

- Ledningskontoret 2011-04-19
- Regionstyrelsen 2011-05-26, § 148

Enligt den nya (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsbolag ska AB
GotlandsHems verksamhet bedrivas enligt affärsmässiga principer. Dessa principer
skall komma i uttryck i bolagsordningen (verksamhetsföremålet), ägardirektiven
(avkastningskrav) och borgensavgift. Någon subventionering eller värdeöverföring i
endera riktningen får inte ske.
Ledningskontoret har föreslagit att borgensavgiften för Gotlandshem 2012 sätts till
0,3 procent av ianspråktaget belopp.
Regionfullmäktiges beslut
• Borgensavgift för AB GotlandsHem 2012 sätts till 0,3 procent av ianspråktaget
belopp.
Expedieras:
AB Gotlandshem
Ekonomidirektören, ledningskontoret

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

172

PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-06-13

Rf § 127
Detaljplan för Skarphällsområdet. Antagande
KS 2011/

- Byggnadsnämnden 2010-03-10, § 63
- Ledningskontoret 2010-05-05
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 2011-03-28
- Regionstyrelsen 2011-05-26, § 168

Byggnadsnämnden har för antagande överlämnat förslag till detaljplan för Skarphällsområdet. Planen syftar till att anpassa det gamla industriområdet från 1970-talet
till de faktiska förändringarna som skett sedan dess. Förutsättningar skapas nu för
ett framtida handels- och kontorsområde med inslag av icke störande industri och
hantverk längs Skarphällsgatan. Anpassningarna i detaljplanen möjliggör även ett
effektivare trafikflöde med gemensamma lösningar för infarter och parkeringar.
Förutsättningar ges för en tryggare trafiksituation för både cyklister och gångtrafikanter.
Ledningskontoret har tillstyrkt antagande av detaljplanen för Skarphällsområdet.
Kontoret delar samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning att regionfullmäktige
bör anta planen då de osäkerheter som fortfarande kvarstår sannolikt löses i ett
senare skede och att denna osäkerhet inte påverkar plangenomförandet i stort.
Anföranden:
Anföranden hölls av Bo Björkman (S) och Lars Thomsson (C).
Regionfullmäktiges beslut
•

Förslag till detaljplan för Skarphällsområdet antas.

Expedieras:
Byggnadsnämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

173

PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-06-13

Rf § 128
Detaljplan för Visby Artilleriet 1:33, kv. Kaptenen m.fl. Antagande
KS 2011/

- Byggnadsnämnden 2011-04-06, § 76
- Ledningskontoret 2011-04-27
- Regionstyrelsen 2011-05-26, § 167

Byggnadsnämnden har för antagande i fullmäktige överlämnat förslag till detaljplan
för kvarteret (kv.) Kaptenen med flera (del av Visby Artilleriet 1:33). Syftet har
varit att möjliggöra byggande av fler bostäder i form av ca 14 villor och 12 radhus/kedjehus. Området är beläget längs med Follingboväg och angränsande bostadsområde på f.d. A7-fältet. Det intilliggande området (kv. Fänriken) har undantagits
från bostadsbyggande på grund av risk för flygbuller, vilket nu prövas för det aktuella kv. Kaptenen. Området är inte tidigare detaljplanelagt men förslaget följer
intentionerna i den fördjupade översiktsplanen för Visby 2025 ”Hela Visby”. I
denna framhävs vikten av att bygga samman stadens olika delar. I denna finns också
tre områden – av vilket det här är ett – som gör avsteg från gällande riktvärden
avseende flygbuller. Någon miljökonsekvensbeskrivning har inte ansetts vara
behövlig vilket länsstyrelsen har motsatt sig.
Ledningskontoret har tillstyrkt förslaget. Kontoret påpekar, med anledning av förekommande flygbuller, att den överskridna maxnivån på 70 dBA kommer att överskridas men inte det tillåtna årsmedelvärdet på max 55 dBA. I en längre motivering
redogör kontoret för möjliggörande av planen med föreslagna åtgärder.
Anföranden:
Anföranden hölls av Bo Björkman (S) och Lars Thomsson (C).
Regionfullmäktiges beslut
•

Planförslaget antas.

Expedieras:
Byggnadsnämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

174

PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-06-13

Rf § 129
Kongresshallen i Visby: Slutredovisning med granskningsrapport
KS 2009/311

- Kommunfullmäktige 2010-11-29 § 15
- Kommunstyrelsen 2010-10-28, § 243
- Ledningskontoret 2010-03-05
- Öhrlings PricewaterCooper AB:s (PWC) Granskningsrapport 2011-05-17
- Ledningskontoret 2011-05-17
- Regionstyrelsen 2011-05-26, § 144

Kommunfullmäktige (numera regionfullmäktige) återremitterade i november 2010,
slutredovisningen av Kongresshallen med motiveringen att byggprojektet ska
granskas av oberoende och extern konsulent.
Med anledning av denna återremiss gav regionstyrelsen Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PWC) i uppdrag att granska byggprojektet Kongresshallen i Visby.
Uppdraget har sin bakgrund i byggprojektets ökade investeringsutgifter och har som
syfte att närmare granska orsakerna till kostnadsökningen. I uppdraget har även
ingått att ge förslag på förbättringsområden inför framtida byggprojekt. Denna
granskning har nu slutförts av PWC.
Ledningskontoret är av den uppfattningen att den företagna granskningen är väl
genomförd. Rapporten innehåller ett antal påpekanden där projektets styrning varit
bristfällig eller inte tillräcklig. Kritiken riktar sig mot styrgrupp, projektledning och
entreprenör. Dock finner man inget som tyder på att projektet inte varit transparent.
Rapporten innehåller ett antal förslag avseende lönsamhetskalkyler, styrgrupp,
slutredovisningstid samt investeringsbeloppens koppling till penningvärde inför
kommande större byggnadsprojekt.
Regionstyrelsen har tidigare (oktober 2010) föreslagit att slutredovisningen ska
godkännas och har även (maj 2011) godkänt granskningsrapporten.
Anföranden:
Anföranden hölls av Mats Hedström (M) och Lars Thomsson (C).

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

175

PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-06-13

Rf § 129 forts.
Yrkanden:
• Brittis Benzler (V) yrkade, med instämmande av Lena Celion (M), Johan
Malmros (FP), Mats-Ola Rödén (FP), att slutredovisningen inte skulle
godkännas.
•

Åke Svensson (S) tillstyrkte regionstyrelsen förslag om godkännande av
slutredovisningen.

Propositioner och omröstning
Ordföranden ställde proposition på Brittis Benzlers yrkande om att inte godkänna
slutredovisningen och regionstyrelsens förslag om godkännande av slutredovisningen och
fann att regionstyrelsens förslag vunnit majoritet. Omröstning begärdes: JA för avslag och
NEJ för tillstyrkan. 32 ledamöter röstade JA. 38 ledamöter röstade NEJ. 1 ledamot var
frånvarande. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstade. Regionfullmäktige
hade således bifallit regionstyrelsens förslag.

Regionfullmäktiges beslut
•

Slutredovisningen av kongresshallen godkänns.

Reservation:
Nedan nämnda ledamöter reserverade sig med mot beslutet med följande yttrande:
Moderaterna och Folkpartiet kan inte ställa sig bakom förslaget att godkänna föreliggande
slutredovisning. Alltför många frågor är fortfarande obesvarade eller saknar svar.
Lena Celion (M), Gustaf Hoffstedt (M), Anna Hrdlicka (M), Inger Harlevi (M), Stefan
Wramner (M), Jenny Guteäng (M), Håkan Onsjö (M), Jacob Dygéus (M), Rolf Öström (M),
Lilian Edwards (M), Anders Skantz (M), Magnus Jönsson (M), Peter Wigren (M), Marie
Wärn (M), Mats Hedström (M), Mats-Ola Rödén (FP), Amy Öberg (FP), Johan
Malmros (FP) och Lotta Jakobson (FP).
Med nedanstående protokollsanteckning reserverade sig följande ledamöter:
Den ekonomiska redovisningen av kongresshallen har granskats av konsult och inget tyder
på att där finns oklarheter. Kvarstående frågor handlar om styrning och beslut.
Vi ledamöter från Vänsterpartiet tycker inte att alla frågor om fördyringar av kongresshallen besvarats. Det är ännu oklart om hur, och på vems uppdrag beslut om ytterligare
investeringar i inventarier och teknisk utrustning tagits. Vi väljer därför att inte godkänna
slutredovisningen.
Brittis Benzler (V), Per Edman (V), Bodil Rosengren (V), Lars Åkerlund (V), Kenneth
Lindblad (V) och Eva Room (V).
Expedieras: Tekniska nämnden
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

176

PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-06-13

Rf § 130
Riktlinjer för serveringstillstånd. Tillsynsplan
KS 2010/544

- Ledningskontoret 2011-03-23
- Regionstyrelsen 2011-04-14, § 127

Sedan 1 januari gäller en ny alkohollag (2010:1622). De större förändringarna gäller
reglerna om serveringstillstånd. Kommunerna har fått skyldighet att informera om
vad som gäller och utarbeta riktlinjer för tillämpningen. Dessutom blir kommunen
skyldig att upprätta en tillsynsplan.
Ledningskontoret har utarbetat förslag till riktlinjer (som i huvudsak motsvarar
nuvarande tillämpning) och förslag till tillsynsplan.
Regionstyrelsen har tillstyrkt förslaget med följande tillägg i riktlinjerna punkt 3
avsnittet Serveringstider, som ska ha följande lydelse:
3. För senare öppettid än 02.00 kan tillfälligt tillstånd ges enbart för enstaka dag under
förutsättning att det är i samband med större enstaka evenemang eller för slutet
sällskap.

Regionfullmäktiges beslut
•

Regionstyrelsens förslag till Riktlinjer enligt alkohollagen antas.

• Det upprättade förslaget till tillsynsplan antas.
• Riktlinjerna och tillsynsplanen ersätter kommunens tidigare antagna motsvarande riktlinjer och planer vad avser tillämpningen av alkohollagen.
Beslutet förklarades omedelbart justerat.
Expedieras:
Tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak
Författningssamlingen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

177

PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-06-13

Rf § 131
Ändring av reglemente för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
KS 2011/148

- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2011-02-16, § 20
- Ledningskontoret 2011-03-29
- Regionstyrelsen 2011-04-14, § 126

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har föreslagit att dess reglemente ska
ändras dels genom en komplettering av 1 § vad gäller nämndens ansvarsområde
som också ska omfatta ”yrkeshögskola”, dels en redaktionell förändring av 2 §.
Bakgrunden är att Myndigheten för yrkeshögskolan bifallit Region Gotlands
ansökan om att få starta yrkeshögskola.
Ledningskontoret föreslår att reglementet ska kompletteras och att de redaktionella
förändringar som föranleds av bytet till beteckningen Region Gotland samtidigt ska
göras.
Regionstyrelsen har tillstyrkt förslaget.
Regionfullmäktiges beslut
•

Reglementet för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ändras i enlighet
med nämndens förslag.

•

Samtliga reglementen och föreskrifter ska uppdateras med anledning av
införandet av beteckningen Region Gotland.

Beslutet förklarades omedelbart justerat.
Expedieras:
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Författningssamlingen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

178

PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-06-13

Rf § 132
Motion. Initiativ för att stärka den inomregionala balansen
KS 2011/276

- Motion 2010- 06-14
- Ledningskontoret 2011-01-11
- Regionstyrelsen 2011-05-26, § 179

I en motion har Åke Svensson (S) för den socialdemokratiska partigruppen hemställt
att initiativ tas för att stärka den inomregionala balansen, främst mellan centralorten
och de båda landsbygdscentrumen Hemse och Slite.
Ledningskontoret har i sitt utlåtande tillstyrkt motionen på så sätt att man uppmärksammar specifikt initiativ från boende på landsbygden kring utveckling av serviceorterna. Ledningskontoret står också för samordning och stödjande av de initiativ
kring inomregional balans som inkommer till region Gotland. Att hålla den
inomregionala balansen intakt är prioriterat i och med målet i Vision Gotland 2025
med en inomregional balans med en levande landsbygd. Inom ledningskontoret
pågår arbete att revidera det regionala tillväxtprogrammet.
Regionstyrelsen har föreslagit att motionen ska anses besvarad med
ledningskontorets beslutsförslag.
Anföranden:
Anföranden hölls av Jonas Niklasson (C) och Bo Björkman (S).
Yrkanden:
• Inger Harlevi (M) yrkade, med instämmande av Åke Svensson (S), Håkan
Onsjö (M), Eva Nypelius (C), Bertil Eneqvist (S) och Lars Thomsson (C), att
motionen skulle tillstyrkas.
• Ola Lindvall (C) hade ett tilläggsyrkande om att fullmäktige uppdrar åt region-

styrelsen att ta fram strategier för att åstadkomma en inomregional balans innebärande att landsbygden utvecklar sig i takt med Visby då det gäller befolkningsutveckling och arbetstillfällen. I detta instämde Eva Gahnström (C), Eva
Nypelius (C), Lars Thomsson (C), Åke Svensson (S) och Håkan Onsjö (M).

forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

179

PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-06-13

Rf § 132 forts.
Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag och Inger Harlevis yrkande om
bifall till motionen och fann att motionen hade bifallits. Ordföranden ställde sedan
proposition på Ola Lindvalls tilläggsyrkande och fann att även det hade bifallits.

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen bifalls på så sätt att fullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att ta fram
strategier för att åstadkomma en inomregional balans innebärande att landsbygden utvecklar sig i takt med Visby då det gäller befolkningsutveckling och
arbetstillfällen.

Expedieras:
Ledningskontoret Avdelningen för regional utveckling

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-06-13

Rf § 133
Motion. Göra om kallbadhuset till en naturlig del av friluftslivet
KS 2010/410

- Motion 2010-10-18
- Ledningskontoret 2011-04-26
- Regionstyrelsen 2011-05-26, § 180
- Tekniska nämnden 2011-04-07, § 74

Yngve Andersson och Rut Smeds båda (KD) har i motion föreslagit att fullmäktige
snarast omprövar gällande avtal om kallbadhuset på så sätt att badet blir en förmån
för allmänheten och ”görs till en naturlig del av gotlänningarnas friluftsliv”.
Tekniska nämnden har i sitt yttrande redogjort för bakgrunden till avtalet med operatören NT Management AB om driften av Kallbadhuset, samt vilka möjligheter
avtalet medför för allmänheten att nyttja anläggningen. Det konstateras att badstrand
och brygga är tillgängliga året runt, medan andra delar av anläggningen såsom
bastu, dusch och WC håller öppet för allmänheten under perioden midsommar till
sista augusti. Övrig tid kan anläggningen disponeras efter bokning till avgift som
operatören bestämmer. Vid upprättande av avtalet ansågs det som skäligt att operatören gavs möjlighet att ta betalt för kostnader för bl.a. nödvändig tillsyn och
skötsel. Tekniska nämnden konstaterar även att det idag finns en sockenbastuförening som varje lördag anordnar bastubad till en mindre avgift för de deltagande.
Ledningskontoret har föreslagit att regionfullmäktige avslår föreliggande motion
mot bakgrund av kontorets skrivelse jämte tekniska nämndens yttrande. Nuvarande
avtal med hyresgästen NT Management AB löper fram till 2014-12-31. Kontorets
bedömning är att utformningen av hyresavtalet med operatören av anläggningen
uppfyller regionens krav på tillgänglighet för allmänheten. Tillkomsten av bastuföreningen och dess verksamhet är ett bra exempel på att anläggningen fungerar
såsom avsett även utanför sommarperioden.
Regionstyrelsen har föreslagit att motionen tillstyrks med att uppdrag ges om att till
kommande avtalsperiod öka tillgängligheten till kallbadhuset även utanför
sommarperioden och att nuvarande avtal ska följas upp.
Anföranden:
Anföranden hölls av Cecilia Nygren (MP) och Bo Björkman (S).
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-06-13

Rf § 133 forts.

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen tillstyrks på så sätt att regionstyrelsen (ledningskontoret) får i uppdrag
att till kommande avtalsperiod försöka reglera och öka tillgängligheten till
kallbadhuset även utanför sommarperioden.

•

Nuvarande avtal med NT Management AB ska följas upp.

Expedieras:
Tekniska nämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-06-13

Rf § 134
Motion. Rehabiliteringsbassäng i Visby
KS 2010/522

- Kommunstyrelsen 2010-08-26, § 188
- Ledningskontoret 2010-10-01
- Samhällsbyggnadsförvaltningen - projektavdelningen 2010-10-05
- Regionstyrelsen 2010-10-28, § 222
- Motion 2010-11-20
- Ledningskontoret 2011-04-14
- Regionstyrelsen 2011-05-26, § 161

Margareta Persson (M) har i en motion föreslagit att en ny rehabiliteringsbassäng
byggs i Visby. Ledningskontoret har regionstyrelsens uppdrag (2010-10-28, § 222) att
i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen fortsätta utredningen om utformning och placering av nytt badhus. Utredningen ska omfatta lämpliga former för byggande, ägande och drift. Samarbete med
övriga aktörer på Gotland bör eftersträvas och arbetet ska bedrivas med ”öppen
blick”
Regionstyrelsen fick också (2011-02-17, § 50), fullmäktiges uppdrag att göra en förstudie för uppförande av badhus i Visby som förelåg vid vårens budgetbehandling.
Arbetsgruppens/ledningsgruppens förslag är att Region Gotland bör bygga ett
badhus för en beräknad budget om 180 mnkr plus förprojekteringskostnader om
5 mnkr. Beräknade nettokostnader för driften beräknas till ca 9 mnkr per år vilket
utökar dagens driftkostnader på 3 mnkr för Solbergabadet med 6 mnkr. Byggandet
skulle kunna påbörjas 2013 och färdigställas 2015.
Ledningskontoret har i annat ärende fått uppdrag att arbeta vidare med projektet och
återkomma med redovisning i början av hösten.
Regionstyrelsen har föreslagit att motionen ska anses besvarad med hänvisning till
pågående utredning om badhus.
Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen besvaras med hänvisning till pågående utredning om badhus.

Expedieras:
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-06-13

Rf § 135
Motion. Återinförande av utmaningsrätten
KS 2010/525

- Motion 2010-12-13
- Ledningskontoret 2011-03-03
- Regionstyrelsen 2011-05-26, § 184

Lilian Edwards m.fl. (M) har i motion föreslagit att fullmäktige skyndsamt beslutar
att återinföra den s.k. utmaningsrätten.
Ledningskontoret har avslagit motionen med följande motivering:
”Ledningskontoret anser att utmaningsrätten är en del av signalsystemet för det
gotländska näringslivet men att den inte kan anses ha väsentlig betydelse för
storleken på andel verksamhet utförd i annan regi enligt ovanstående resonemang. Ledningskontoret anser dessutom att frågan är politiskt behandlad och
avgjord varför det i nuläget inte finns anledning att ta upp den igen”.
Kontoret har redogjort för systemet med utmaningsrätt. Utmaningsrätten bifölls i
december 2008 efter en motion från Folkpartiet Liberalerna. Denna innebar att
privata företag, föreningar och anställda kunde begära att kommunen skulle upphandla egen verksamhet i konkurrens. I november 2010 beslöt fullmäktige att
utmaningsrätten skulle upphöra. Under perioden har fyra utmaningar inkommit,
ingen kom dock under 2010. En av dessa är avslagen och för resterande tre pågår
arbete inför upphandling. Andelen verksamhet som utförs i annan regi ökar stadigt.
Den nuvarande totala kostnaden för sådan verksamhet har från 2006 ökat från
12,2 procent till 16,5 procent 2010.
Regionstyrelsen har föreslagit att ledningskontorets motivering till avslag ska följas.
Anförande:
Anförande hölls av Leif Dahlby (S).
Yrkanden:
• Eva Nypelius (C) yrkade, med instämmande av Inger Harlevi (M), Håkan
Onsjö (M), Lena Celion (M) och Johan Malmros (FP), att motionen skulle
tillstyrkas.
•

Åke Svensson (S) tillstyrkte regionstyrelsens förslag.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-06-13

Rf § 135 forts.
Propositioner och omröstning
Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag och Eva Nypelius yrkande om
tillstyrkan av motionen och fann att regionstyrelsens förslag vunnit majoritet. Omröstning
begärdes: JA för regionstyrelsens förslag och NEJ för Eva Nypelius yrkande. 35 ledamöter
röstade JA. 34 ledamöter röstade NEJ. 2 ledamöter var frånvarande. Av bilaga till
protokollet framgår hur var och en röstade. Regionfullmäktige hade således bifallit
regionstyrelsens förslag.

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen om återinförande av utmaningsrätten avslås med följande motivering:
”Ledningskontoret anser att utmaningsrätten är en del av signalsystemet för
det gotländska näringslivet men att den inte kan anses ha väsentlig betydelse
för storleken på andel verksamhet utförd i annan regi enligt ovanstående
resonemang. Ledningskontoret anser dessutom att frågan är politiskt
behandlad och avgjord varför det i nuläget inte finns anledning att ta upp den
igen”.

Reservation
Följande ledamöter reserverade sig till förmån för Eva Nypelius yrkande om
tillstyrkan av motionen:
Hans Klintbom (C), Eva Nypelius (C), Lars Thomsson (C), Lena Celion (M), Gustaf
Hoffstedt (M), Stefan Nypelius (C), Ingemar Lundqvist (M), Inger Harlevi (M),
Bibbi Olsson (C), Eva Gahnström (C), Stefan Wramner (M), Jenny Guteäng (M),
Ola Lindvall (C), Jonas Niklasson (C), Håkan Onsjö (M), Jacob Dygéus (M),
Andreas Nypelius (C), Karl-Johan Boberg (C), Rolf Öström (M), Lilian
Edwards (M), Olof Pettersson (C), Alexander Jansson (C), Anders Skantz (M),
Magnus Jönsson (M), Peter Wigren (M), Kerstin Löfgren-Dahlström (C), Anders
Larsson (C), Eva Engström (C), Marie Wärn (M), Mats Hedström (M), Mats-Ola
Rödén (FP), Amy Öberg (FP), Johan Malmros (FP) och Lotta Jakobson (FP).
Expedieras:
Ledningskontoret

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-06-13

Rf § 136
Årsredovisning och revisionsberättelse för Stiftelsen
GotlandsMusiken 2010
KS 2011/

- Årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2010

Regionfullmäktige skall fastställa resultat- och balansräkning samt bevilja
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.
Jäv:
Jäv anmäldes av Lilian Edwards (M) och Linda Gardell (S).
Regionfullmäktiges beslut
•

Resultat och balansräkning fastställs.

•

Stiftelsen Gotlandsmusiken beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

Expedieras:
Stiftelsen Gotlandsmusiken

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-06-13

Rf § 137
Redovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet
Gotland 2010 (Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser)
KS 2011/

- Årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2010

Regionfullmäktige skall fastställa resultat- och balansräkning samt bevilja
ansvarsfrihet för verksamhet 2010
Anförande:
Anförande hölls av Hanna Westerén (S).
Jäv:
Jäv anmäldes av Gustaf Hoffstedt (M).
Regionfullmäktiges beslut
•

Resultat och balansräkning fastställs.

•

Samordningsförbundet Gotland (Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser) beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.

Expedieras:
Samordningsförbundet Gotland

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-06-13

Rf § 138
Årsredovisningar och revisionsberättelser för AB GotlandsHem,
Gotlands Industrihus AB, Gotland Strand Congress & Event
Gotland AB, Gotlands Stuveri AB, Gotlands Energiverk AB, ALMI
Företagspartner Gotland AB och RegionInvest Gotland AB
Småland och öarna för 2010; anmälan
- AB GotlandsHem
- Gotlands Industrihus AB
- Gotland Strand Congress & Event Gotland AB
- Gotlands Stuveri AB
- Gotlands Energiverk AB
- ALMI företagspartner Gotland AB
- RegionInvest Gotland AB Småland & Öarna AB

Årsredovisningar och revisionsberättelser för kommunen ägda eller delägda
dotterbolag har lämnats till regionfullmäktigeför kännedom.
Regionfullmäktiges beslut
•

Årsredovisningarna läggs till handlingarna

Expedieras:
AB GotlandsHem
Gotlands Industrihus AB
Gotland Strand Congress & Event Gotland AB
Gotlands Stuveri AB, Gotlands Energiverk AB
ALMI Företagspartner Gotland AB
RegionInvest Gotland AB Småland och öarna

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-06-13

Rf § 139
Tekniska nämnden. Ledamot. Ersättare
- Gerty Holmstedt 2011-05-11

Regionfullmäktige skall utse en ny ledamot (efter avlidne Kaj Gustafsson, FP) och
en ny ersättare i tekniska nämnden (efter Gerty Holmstedt, S) som avsagt sig
uppdraget.
Regionfullmäktiges beslut
• Till ny ledamot i tekniska nämnden t.o.m. 2014-12-31 utses:
Björn Söderberg, FP, Lokrume Stora Hammars 529, 621 74 Visby.
• Frågan om utseende av ny ersättare i tekniska nämnden t.o.m. 2014-12-31
bordläggs.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
Expedieras:
Tekniska nämnden
Björn Söderberg

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-06-13

Rf § 140
Avsägelser. Regionfullmäktige. Ersättare
- Christopher Stålhandske 2011-05-11
- Sarah Mingert 2011-06-13

Christopher Stålhandske (M) och Sarah Mingert (FP) har anhållit om befrielse från
sina uppdrag som ersättare i regionfullmäktige.
Regionfullmäktiges beslut
• Christopher Stålhandske (M) och Sarah Mingert (FP) befrias från sina uppdrag
som ersättare i regionfullmäktige.
• Länsstyrelsen anmodas företa ny sammanräkning för att utse nya ersättare i
regionfullmäktige.
Expedieras:
Christopher Stålhandske
Sarah Mingert

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-06-13

Rf § 141
Medborgarförslag; nya
Följande medborgarförslag har inkommit:

Ärendenummer/
Ankomstdatum

Alf Johanssons medborgarförslag om befrielse från sophämtning
helt eller delvis.

KS 2011/239
2011-04-18

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden
Gunilla Anderssons medborgarförslag om ändring av
bestämmelser för sophämtning.

KS 2011/291
2011-04-18

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden
Lina Helledaijs medborgarförslag om avstängning av
fordonstrafik mellan korsningen Skolportsgatan och OK/Q8macken.

KS 2011/263
2011-04-28

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden
Hans A Svenssons medborgarförslag om annonsering i
lokalpressen.

KS 2011/241
2011-04-19

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till regionstyrelsen
Erik Sandells medborgarförslag om plats för laddning av
elfordon.

KS 2011/286
2011-05-09

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden
Hillevi Hanssons medborgarförslag om att rekrytera läkare till
Gotland genom att erbjuda femårskontrakt mot att regionen
betalar studieskulden.

KS 2011/304
2011-05-18

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till hälso- och sjukvårdsnämnden
Lars-Inge Söderbergs medborgarförslag om att lägga flytbryggan KS 2011/311
2011-05-25
parallellt med fiskebryggan i Slite.
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden
Tomas Boströms m.fl. medborgarförslag om att utsiktsplatsen vid KS 2011/318
2011-05-30
Metodistkyrkan i Visby uppkallas efter C.B. Stenström.
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till byggnadsnämnden
Regionfullmäktiges beslut
• I enlighet med presidiets förslag.
Expedieras: Berörda nämnder, Förslagsställarna
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-06-13

Rf § 142
Medborgarförslag; anmälan av beslutade
•

Peter d´Agnans medborgarförslag om att ge byggnadsnämnden i uppdrag att utreda
hur medeltida hamn och fiskelägen påverkas av exploatering av gotlandskusten.
KS 2009/40

•
•

Angelica Dunstrands medborgarförslag om gatlyktor vid busshållplatsen vid väg
141 strax efter Levidekorset. KS 2009/72
•

•

Socialnämnden 2011-04-20, § 58

Lars Lindgrens medborgarförslag om att återinrätta distriktssköterskemottagningen i Burgsvik. KS 2010/468
•

•

Socialnämnden 2011-04-20, § 58

Solveig Malmströms medborgarförslag om att trygghetsboende ordnas på
Silvergatan i Hemse. KS 2010/415
•

•

Tekniska nämnden 2011-05-12, § 122

Solveig Malmströms medborgarförslag om att trygghetsboende ordnas på
Silvergatan i Hemse. KS 2010/415
•

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2010-10-25, § 476

Anna-Carin Anderssons medborgarförslag om at låta allmänheten få tillträde till f.d.
”tippen” i Visby. KS 2010/367
•

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2010-10-25, § 473

Bertil Brynolfs medborgarförslag om att elsanera vissa bostads- och sjukvårdsområden. KS 2010/245
•

•

Tekniska nämnden 2011-04-07, § 75

Hans A Svenssons medborgarförslag om att höga läkemedelskostnader är en del av
vårdens budgetöverskridande. KS 2010/178
•

•

Tekniska nämnden 2009-05-27, § 137

Kajsa Sundbergs medborgarförslag om kallbadhusets öppethållandetider för
allmänheten. KS 2009/121
•

•

Byggnadsnämnden 2009-05-20, § 71

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2011-02-07, § 13

Birgitta Holmqvists medborgarförslag om att vårdcentral och apotek åter anordnas
på Gråbo. KS 2010/506
•

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2011-04-18, § 45
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-06-13

Rf § 142 forts.
•

Anette Wesströms, Inger Jacobssons och Ewa Nilssons medborgarförslag om att
göra om seniorboendet Kråkan i Hemse till trygghetsboende. KS 2011/52
•

•

Annika Jacobssons medborgarförslag om att återinföra grindhämtningen av plast,
metall och papper. KS 2011/27
•

•

Regionstyrelsen 2011-05-26, § 181

Marita Holgerssons medborgarförslag om att det skall byggas ett bastu- och
kallbadhus i anslutning till Strandpromenaden exempelvis vid Snäck eller
Norderstrand. (Inkom 2010-08-18)
•

•

Tekniska nämnden 2011-05-12, § 120

Marianne Danfjordens medborgarförslag om att Visby kallbadhus måste skötas och
vara till främst för boende på Gotland. KS 2010/323
•

•

Tekniska nämnden 2011-05-12, § 119

Stina Packaléns medborgarförslag om att anlägga två övergångsställen på
Kneippbynvägen och förlänga gång- och cykelbanan förbi Kneippbyn samt anordna
belysning där. KS 2011/141
•

•

Tekniska nämnden 2011-05-12, § 121

Ove Johanssons medborgarförslag om att parkeringsavgift skall gälla för icke
folkbokförda på Gotland året runt och för alla 15 juni-15 augusti. KS 2011/130
•

•

Tekniska nämnden 2011-05-12, § 117

Lars Ellebrings medborgarförslag om att åtgärder vidtas innan årets högsäsong för
att förbättra trafiksituationen vid hamnterminalen i Visby. KS 2011/77
•

•

Socialnämnden 2011-04-20, § 59

Regionstyrelsen 2011-05-26, § 182

Anna Johanssons medborgarförslag om att bygga ett ordentligt kallbadhus i centrala
Visby. KS 2010/374
•

Regionstyrelsen 2011-05-26, § 183

Regionfullmäktiges beslut
•

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

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-06-13

Rf § 143
Interpellation. Tomträttsfråga gällande fastigheten
Snäckgärdsbaden 2 i Visby
KS 2011/258

Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S) besvarade interpellation av
Mats Hedström (M) om tomträttsfråga gällande fastigheten Snäckgärdsbaden 2 i
Visby. Mats Hedström tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Anföranden hölls även av Anders Skantz (M), Bo Björkman (S), Håkan Onsjö (M),
Lars Thomsson (C), Lena Celion (M) och Mats-Ola Rödén (FP).
Interpellation 2011-04-26

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 144
Interpellation. Parkeringsavgifter för lasarettets personal
KS 2011/259

Interpellationen utgår och besvaras vid nästa sammanträde.
Interpellation 2011-04-09

Rf § 145
Interpellation. Tillgång till parkeringsplatser på Stationsgatan i
Slite
KS 2011/ 260

Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S) besvarade interpellation av
Mats Hedström(M) om tillgång till parkeringsplatser på Stationsgatan i Slite. Mats
Hedström tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2011-04-26

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-06-13

Rf § 146
Interpellation. Konsekvensanalys av återinförande av
parkeringsavgifter
KS 2011/261

Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardells (S) besvarade interpellation av
Inger Harlevi (M) om konsekvensanalys av återinförande av parkeringsavgifter.
Inger Harlevi tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2011-04-26

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-06-13

Rf § 147
Motioner; nya
Följande motioner har inkommit:

Ärendenummer

Lisa Kalström (S)
Möjlighet att åka kollektivt med skolskjutsarna

KS 2011/347
2011-06-14

Annamaria Bauer (V) och Isabel Enström (MP)
HBT-certifiering av Gotlands vård och omsorg

KS 2011/342
2011-06-13

Anna Hrdlicka m.fl. (M)
Hospice och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH)

KS 2011/344
2011-06-13

Gustaf Hoffstedt (M)
Bolagisering av Visby lasarett

KS 2011/341
2011-06-13

Anna Hrdlicka (M) och Karl-Johan Boberg (C)
Betalsäck i två fraktioner

KS 2011/343
2011-05-16

Lars Thomsson (C)
Vårdcentraler på entreprenad

KS 2011/345
2011-06-13

Kerstin Löfgren-Dahlström (C)
Nattstopp i kollektivtrafiken

KS 2011/346
2011-06-16

Bror Lindahl (FP)
Vindkraftens påverkan på landsbygden avseende turism, avfolkning
och inflyttning samt boendemiljö

KS 2011/348
2011-06-13

Anmärkning:
De nya motionerna bifogas det tryckta protokollet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-06-13

Rf § 148
Interpellationer; nya
Mats Hedström (M) fick tillstånd att till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande
Stefaan De Maecker (MP) ställa interpellation om Waranmottagningen Visby
lasarett. KS 2011/351
Lilian Edwards (M) fick tillstånd att till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande
Stefaan De Maecker (MP) ställa interpellation om Mansmottagning Gotland.
KS 2011/ 349

Mats Hedström (M) fick tillstånd att till tekniska nämndens ordförande Tommy
Gardell (S) ställa interpellation om Slite torg och dess utformning efter ombyggnad.
KS 2011/ 350

Kerstin Kalström (S) fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Åke Svensson (S)
ställa interpellation om fast förbindelse till Fårö. KS 2011/ 352
Jonas Niklasson fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Åke Svensson (S)
ställa interpellation om händelserna i Klinteskolan. KS 2011/354
Mats-Ola Rödén fick tillstånd att till tekniska nämndens ordförande Tommy
Gardell (S) ställa interpellation om tillgången av parkeringsplatser i norra
innerstaden. KS 2011/353

Regionfullmäktiges beslut
•

Interpellationerna besvaras vid nästa sammanträde.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
2011-06-13

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

Omröstning § 121

Ärende: Region Gotlands revisorers budget för 2012-2014
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
Fullmäktiges presidiums förslag
NEJ: Lena Celions (M) avslagsyrkande

Följande röstade ja:
Conny Kristensen Gahnström (S)
Åke Svensson (S)
Hanna Westerén (S)
Eric Martell (S)
Meit Fohlin (S)
Per-Erik Andh (S)
Lisa Kalström (S)
Leif Dahlby (S)
Janica Sörestedt (S)
Maj Jonsson (S)
Anette Medbom (S)
Tommy Gardell(S)
Brittis Benzler (V)
Per Edman (V)
Bo Björkman (S)
Anna Enström (S)
Linda Gardell (S)
Bodil Rosengren (V)
Lars Åkerlund (V)
Torgny Ammunet (S)
Birgitta Eriksson (S)
Adriaan van Tour (S)
Gerty Holmstedt (S)
Annamaria Bauer (V)
Eva Room (V)
Stefaan De Maecker (MP)
Cecilia Nygren (MP)
Bertil Eneqvist (S)
Lena Eneqvist (S)
Mikael Nilsson (S)
Hanna Lenholm (S)
Daniel Bergvall (MP)
Isabel Enström (MP)
Matias Swartling (MP) (tid. Lundström)
Nina Hallberg (MP)
Joachim Höggren (MP)
Björn Jansson (S) ordförande

Följande röstade nej:
Eva Nypelius (C)
Lars Thomsson (C)
Lena Celion (M)
Gustaf Hoffstedt (M)
Stefan Nypelius (C)
Anna Hrdlicka (M)
Inger Harlevi (M)
Bibbi Olsson (C)
Eva Gahnström (C)
Stefan Wramner (M)
Jenny Guteäng (M)
Ola Lindvall (C)
Anna Andersson (C)
Håkan Onsjö (M)
Simon Härenstam (M)
Andreas Nypelius (C)
Karl-Johan Boberg (C)
Rolf Öström (M)
Lilian Edwards (M)
Olof Pettersson (C)
Alexander Jansson (C)
Anders Skantz (M)
Robin Storm (M)
Peter Wigren (M)
Kerstin Löfgren-Dahlström (C)
Anders Larsson (C)
Eva Engström (C)
Marie Wärn (M)
Mats Hedström (M)
Mats-Ola Rödén (FP)
Amy Öberg (FP)
Johan Malmros (FP)
Lotta Jakobson (FP)
Jonas Niklasson (C)

PROTOKOLL
2011-06-13

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

Omröstning § 122:A

Ärende: Strategisk plan och budget 2012-2014
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
Lars Thomssons (C) yrkande
NEJ: Regionstyrelsens förslag

Följande röstade ja:
Eva Nypelius (C)
Lars Thomsson (C)
Lena Celion (M)
Gustaf Hoffstedt (M)
Stefan Nypelius (C)
Anna Hrdlicka (M)
Inger Harlevi (M)
Bibbi Olsson (C)
Eva Gahnström (C)
Stefan Wramner (M)
Jenny Guteäng (M)
Ola Lindvall (C)
Anna Andersson (C)
Håkan Onsjö (M)
Simon Härenstam (M)
Andreas Nypelius (C)
Karl-Johan Boberg (C)
Rolf Öström (M)
Lilian Edwards (M)
Olof Pettersson (C)
Alexander Jansson (C)
Anders Skantz (M)
Robin Storm (M)
Peter Wigren (M)
Kerstin Löfgren-Dahlström (C)
Anders Larsson (C)
Eva Engström (C)
Marie Wärn (M)
Mats Hedström (M)
Mats-Ola Rödén (FP)
Amy Öberg (FP)
Johan Malmros (FP)
Lotta Jakobson (FP)
Jonas Niklasson (C)

Följande röstade nej:
Conny Kristensen Gahnström (S)
Åke Svensson (S)
Hanna Westerén (S)
Eric Martell (S)
Meit Fohlin (S)
Per-Erik Andh (S)
Lisa Kalström (S)
Leif Dahlby (S)
Janica Sörestedt (S)
Maj Jonsson (S)
Anette Medbom (S)
Tommy Gardell(S)
Brittis Benzler (V)
Per Edman (V)
Bo Björkman (S)
Anna Enström (S)
Linda Gardell (S)
Bodil Rosengren (V)
Lars Åkerlund (V)
Torgny Ammunet (S)
Birgitta Eriksson (S)
Adriaan van Tour (S)
Gerty Holmstedt (S)
Annamaria Bauer (V)
Eva Room (V)
Stefaan De Maecker (MP)
Cecilia Nygren (MP)
Bertil Eneqvist (S)
Lena Eneqvist (S)
Mikael Nilsson (S)
Hanna Lenholm (S)
Daniel Bergvall (MP)
Isabel Enström (MP)
Matias Swartling (MP) (tid. Lundström)
Nina Hallberg (MP)
Joachim Höggren (MP)
Björn Jansson (S) ordförande

PROTOKOLL
2011-06-13

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

Omröstning § 122:B
Ärende: Strategisk plan och budget 2012-2014
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
Regionstyrelsens förslag
NEJ: Lars Thomssons (C) yrkande

Följande röstade ja:
Eva Nypelius (C)
Lars Thomsson (C)
Lena Celion (M)
Gustaf Hoffstedt (M)
Stefan Nypelius (C)
Anna Hrdlicka (M)
Inger Harlevi (M)
Bibbi Olsson (C)
Eva Gahnström (C)
Stefan Wramner (M)
Jenny Guteäng (M)
Ola Lindvall (C)
Anna Andersson (C)
Håkan Onsjö (M)
Simon Härenstam (M)
Andreas Nypelius (C)
Karl-Johan Boberg (C)
Rolf Öström (M)
Lilian Edwards (M)
Olof Pettersson (C)
Alexander Jansson (C)
Anders Skantz (M)
Robin Storm (M)
Peter Wigren (M)
Kerstin Löfgren-Dahlström (C)
Anders Larsson (C)
Eva Engström (C)
Marie Wärn (M)
Mats Hedström (M)
Mats-Ola Rödén (FP)
Amy Öberg (FP)
Johan Malmros (FP)
Lotta Jakobson (FP)
Jonas Niklasson (C)

Följande röstade nej:
Conny Kristensen Gahnström (S)
Åke Svensson (S)
Hanna Westerén (S)
Eric Martell (S)
Meit Fohlin (S)
Per-Erik Andh (S)
Lisa Kalström (S)
Leif Dahlby (S)
Janica Sörestedt (S)
Maj Jonsson (S)
Anette Medbom (S)
Tommy Gardell(S)
Brittis Benzler (V)
Per Edman (V)
Bo Björkman (S)
Anna Enström (S)
Linda Gardell (S)
Bodil Rosengren (V)
Lars Åkerlund (V)
Torgny Ammunet (S)
Birgitta Eriksson (S)
Adriaan van Tour (S)
Gerty Holmstedt (S)
Annamaria Bauer (V)
Eva Room (V)
Stefaan De Maecker (MP)
Cecilia Nygren (MP)
Bertil Eneqvist (S)
Lena Eneqvist (S)
Mikael Nilsson (S)
Hanna Lenholm (S)
Daniel Bergvall (MP)
Isabel Enström (MP)
Matias Swartling (MP) (tid. Lundström)
Nina Hallberg (MP)
Joachim Höggren (MP)
Björn Jansson (S) ordförande

PROTOKOLL
2011-06-13

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

Omröstning § 122:C

Ärende: Strategisk plan och budget 2012-2014
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
Johan Malmros (FP) yrkande om
tillfälligt bidrag till Gråboskolan.
NEJ: Avslagsyrkande

Följande röstade ja:
Mats-Ola Rödén (FP)
Amy Öberg (FP)
Johan Malmros (FP)
Lotta Jakobson (FP)

Följande röstade nej: Forts.
Linda Gardell (S)
Bodil Rosengren (V)
Lars Åkerlund (V)
Andreas Nypelius (C)
Karl-Johan Boberg (C)
Rolf Öström (M)
Lilian Edwards (M)
Torgny Ammunet (S)
Birgitta Eriksson (S)
Adriaan van Tour (S)
Gerty Holmstedt (S)
Annamaria Bauer (V)
Eva Room (V)
Stefaan De Maecker (MP)
Cecilia Nygren (MP)
Olof Pettersson (C)
Alexander Jansson (C)
Anders Skantz (M)
Robin Storm (M)
Peter Wigren (M)
Bertil Eneqvist (S)
Lena Eneqvist (S)
Mikael Nilsson (S)
Hanna Lenholm (S)
Daniel Bergvall (MP)
Isabel Enström (MP)
Matias Swartling (MP) (tid. Lundström)
Kerstin Löfgren-Dahlström (C)
Anders Larsson (C)
Eva Engström (C)
Marie Wärn (M)
Mats Hedström (M)
Nina Hallberg (MP)
Joachim Höggren (MP)
Jonas Niklasson (C)
Björn Jansson (S) ordförande

Följande röstade nej:
Conny Kristensen Gahnström (S)
Eva Nypelius (C)
Lars Thomsson (C)
Lena Celion (M)
Gustaf Hoffstedt (M)
Åke Svensson (S)
Hanna Westerén (S)
Eric Martell (S)
Meit Fohlin (S)
Stefan Nypelius (C)
Anna Hrdlicka (M)
Inger Harlevi (M)
Per-Erik Andh (S)
Lisa Kalström (S)
Leif Dahlby (S)
Janica Sörestedt (S)
Bibbi Olsson (C)
Eva Gahnström (C)
Stefan Wramner (M)
Jenny Guteäng (M)
Maj Jonsson (S)
Anette Medbom (S)
Tommy Gardell(S)
Brittis Benzler (V)
Per Edman (V)
Ola Lindvall (C)
Håkan Onsjö (M)
Simon Härenstam (M)
Bo Björkman (S)
Anna Enström (S)

En var frånvarande

PROTOKOLL
2011-06-13

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

Omröstning § 125

Ärende: Taxa för parkering på offentlig plats; ändring
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
Åke Svenssons (S) yrkande
NEJ: Lars Thomssons (C) yrkande

Följande röstade ja:
Conny Kristensen Gahnström (S)
Åke Svensson (S)
Hanna Westerén (S)
Mats Sundin (S)
Charlotte Andersson (S)
Per-Erik Andh (S)
Lisa Kalström (S)
Leif Dahlby (S)
Janica Sörestedt (S)
Maj Jonsson (S)
Anette Medbom (S)
Tommy Gardell(S)
Brittis Benzler (V)
Per Edman (V)
Bo Björkman (S)
Anna Enström (S)
Linda Gardell (S)
Bodil Rosengren (V)
Lars Åkerlund (V)
Torgny Ammunet (S)
Majvor Östergren (S)
Adriaan van Tour (S)
Gerty Holmstedt (S)
Annamaria Bauer (V)
Eva Room (V)
Stefaan De Maecker (MP)
Cecilia Nygren (MP)
Bertil Eneqvist (S)
Lena Eneqvist (S)
Mikael Nilsson (S)
Hanna Lenholm (S)
Daniel Bergvall (MP)
Isabel Enström (MP)
Matias Swartling (MP) (tid. Lundström)
Robert Hall (MP)
Joachim Höggren (MP)
Björn Jansson (S) ordförande

Följande röstade nej:
Eva Nypelius (C)
Lars Thomsson (C)
Lena Celion (M)
Gustaf Hoffstedt (M)
Stefan Nypelius (C)
Anna Hrdlicka (M)
Inger Harlevi (M)
Bibbi Olsson (C)
Eva Gahnström (C)
Stefan Wramner (M)
Jenny Guteäng (M)
Ola Lindvall (C)
Håkan Onsjö (M)
Jacob Dygéus (M)
Andreas Nypelius (C)
Karl-Johan Boberg (C)
Rolf Öström (M)
Lilian Edwards (M)
Olof Pettersson (C)
Alexander Jansson (C)
Anders Skantz (M)
Magnus Jönsson (M)
Peter Wigren (M)
Kerstin Löfgren-Dahlström (C)
Anders Larsson (C)
Eva Engström (C)
Marie Wärn (M)
Mats Hedström (M)
Mats-Ola Rödén (FP)
Amy Öberg (FP)
Johan Malmros (FP)
Lotta Jakobson (FP)
Jonas Niklasson (C)
En var frånvarande

PROTOKOLL
2011-06-13

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

Omröstning § 129

Ärende: Kongresshallen i Visby. Slutredovisning med granskningsrapport
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
Brittis Benzlers (V) avslagsyrkande
NEJ: Åke Svenssons (S) yrkande

Följande röstade ja:
Lena Celion (M)
Gustaf Hoffstedt (M)
Ingemar Lundqvist (M)
Inger Harlevi (M)
Stefan Wramner (M)
Jenny Guteäng (M)
Brittis Benzler (V)
Per Edman (V)
Håkan Onsjö (M)
Jacob Dygéus (M)
Bodil Rosengren (V)
Lars Åkerlund (V)
Rolf Öström (M)
Lilian Edwards (M)
Kenneth Lindblad (V)
Eva Room (V)
Stefaan De Maecker (MP)
Cecilia Nygren (MP)
Anders Skantz (M)
Magnus Jönsson (M)
Peter Wigren (M)
Daniel Bergvall (MP)
Isabel Enström (MP)
Matias Swartling (MP) (tid. Lundström)
Marie Wärn (M)
Mats Hedström (M)
Mats-Ola Rödén (FP)
Amy Öberg (FP)
Johan Malmros (FP)
Lotta Jakobson (FP)
Robert Hall (MP)
Joac him Höggren (MP)

Följande röstade nej: Forts.
Lars Thomsson (C)
Åke Svensson (S)
Hanna Westerén (S)
Mats Sundin (S)
Charlotte Andersson (S)
Stefan Nypelius (C)
Per-Erik Andh (S)
Lisa Kalström (S)
Leif Dahlby (S)
Janica Sörestedt (S)
Bibbi Olsson (C)
Eva Gahnström (C)
Maj Jonsson (S)
Anette Medbom (S)
Tommy Gardell(S)
Ola Lindvall (C)
Jonas Niklasson (C)
Bo Björkman (S)
Anna Enström (S)
Linda Gardell (S)
Andreas Nypelius (C)
Karl-Johan Boberg (C)
Torgny Ammunet (S)
Majvor Östergren (S)
Adriaan van Tour (S)
Olof Pettersson (C)
Alexander Jansson (C)
Bertil Eneqvist (S)
Lena Eneqvist (S)
Mikael Nilsson (S)
Hanna Lenholm (S)
Kerstin Löfgren-Dahlström (C)
Anders Larsson (C)
Eva Engström (C)
Björn Jansson (S) ordförande

Följande röstade nej:
Conny Kristensen Gahnström (S)
Hans Klintbom (C)
Eva Nypelius (C)

En var frånvarande

Bilaga § 143
INTERPELLATIONSVAR

Interpellation ang tomträttsfrågan Snäckgärdsbaden 2
Ledamoten Mats Hedström (M) har i en interpellation till mig och ordföranden i
byggnadsnämnden riktat nedanstående frågor:
Fastigheten man avser bebygga med ett höghus är upplåten med tomträtt. I detta
tomträttsavtal är det stadgat att fastigheten endast får användas till
hotell/konferensverksamhet. Tomträttshavaren är skyldig att inhämta Region Gotlands
godkännande av nybyggnads- eller annan byggåtgärd innan bygglov söks.
Region Gotland (Gotlands kommun) har i brev daterade 25 januari 2010 och 10 februari 2010
uppmärksammats på detta förhållande men någon reaktion har inte märkts. Här har
tomträttshavaren ogenerat brutit mot tomträttsavtalet och Regionen har visat undfallenhet och
inte stoppat bygglovsprövningen.
Tomträtt för bostadsändamål ska upplåtas på minst 60 år. Aktuella tomträtten är upplåten på
40 år där 10 år återstår. Alltså torde det vara olagligt att bygga bostäder på denna
tomträttsmark.
Enligt säljprospektet kommer en bostadsrättsförening att upplåta bostadsrätter i Höghuset. En
bostadsrättsförening ska äga fastigheten eller inneha tomträtt där de upplåter bostadsrätter.
Observera att man inte kan avskilja en del av den ursprungliga tomträtten och där bygga
höghus och/eller bostadsrätter enligt förbud i Jordabalken.
Med vad som ovan anförts ber jag om en redogörelse för hur ärendet kommer att hanteras
med tanke på att det i Fastighetsboken införda tomträttsavtalet endast tillåter hotell- och
konferensverksamhet, alltså inte bostäder. Kommer byggprojektet att stoppas om det visar sig
att det beviljade bygglovet för Höghuset inte är förenligt med det gällande tomträttsavtalet?
SVAR
När tomträttsavtalet skrevs så tillät inte gällande detaljplan att det byggdes bostäder, utan
marken skulle bebyggas med hotell och konferensanläggning. Den planen har ändrats av
kommunfullmäktige och nu gällande detaljplan för rubricerad fastighet, medger att bostäder
byggs på tomträtten Snäckgärdsbaden 2 i Visby. Tomträttshavarens planer att bebygga
fastigheten med bostäder har skett i samråd med kommunen och sker helt i överensstämmelse
med gällande detaljplan.
Idag gäller tomträtten i 40 år från 1 jan 1981 med möjlighet till förlängning 20 år i sänder
såvida inte kommunen säger upp tomträtten senast 1 år före avtalsperiodens utgång. En
uppsägning innebär å andra sidan krav på inlösen av de byggnader och anläggningar som
finns på tomträtten. Det finns inget som hindrar att parterna (Regionen och tomträttshavaren)

kommer överens om förändringar i tomträtten ex. vis att sälja hela fastigheten till
tomträttshavaren eller att en viss del avskiljes som särskild fastighet och antingen försäljs eller
upplåts med tomträtt. Det är enbart inteckningshavare som kan hindra detta i den mån
säkerheten för deras fodringar försämras genom åtgärden eller att Lantmäteriet anser att
fastighetsbildningen är olämplig.
Ärendet kan således hanteras på följande sätt. Kommunen och tomträttshavaren kommer
överens om att försälja hela tomträtten till tomträttshavaren och därigenom upphör tomträtten.
Ett annat alternativ är avskilja den del av tomträtten Snäckgärdsbaden 2 som i första skedet
skall bebyggas med bostäder (Höghuset). Medgivande till detta inhämtas från
panträttshavarna. Därefter kan kommunen sälja alternativt upplåta fastigheten med tomträtt
till nuvarande tomträttshavare eller till en bostadsrättsförening. Vid tomträttsupplåtelse
kommer första upplåtelseperioden att vara 60 år enligt gällande lagstiftning.

Visby den 8 juni 2011
Tommy Gardell
TN:s ordförande

Bilaga § 145
INTERPELLATIONSVAR
Interpellation ang tillgång till parkeringsplatser Stationsgatan Slite
Ledamoten Mats Hedström (M) har i en interpellation till mig riktat nedanstående frågor:
I samband med iordningställandet av Slite centrum har Region Gotland skapat en ny
parkeringsplats gränsande till företaget AHT privata mark.
Parkeringsplatsen ligger så till att parkerande måste passera AHT:s mark för att nå
parkeringsplatsen. Det samma gäller för hyresgästerna i Gotlandshems fastighet som ligger
efter Storgatan men som nyttjar samma privata mark för infart till fastighetens garage och
parkeringsplatser.
Fastighetsägaren AHT har vid upprepade tillfällen påtalat förhållandena och vill nå en lösning
i samförstånd med Region Gotland men hitintills utan resultat.
För att tillåta passage till parkeringsplatsen över den privata marken önskar AHT i utbyte
några reserverade parkeringsplatser där såväl kunder som hyrsläp kan parkeras.
En fördel med detta arrangemang är att de vanliga lättillgängliga parkeringsplatserna frigörs
för andra som önskar parkera.
Om ingen lösning kommer tillstånd överväger fastighetsägaren att stänga infarten till
parkeringen och då kan ingen nyttja densamma. Vidare så måste även Gotlandshem finna en
ny infart till sina parkeringsplatser
Vilken åtgärd och lösning vidtager ordföranden Tekniska nämnden?
SVAR
I samband med iordningställandet av Slite centrum har parkeringsyta iordningställts på
mark angränsande till företaget AHT. Genom servitut över mark som tillhör företaget kan
man komma till en del av parkeringsplatserna och även till intilliggande hyresfastigheter.
Information har getts företagets ägare genom hela projekttiden om ombyggnaden.
Företagaren har ingått i referensgrupp som knutits till projektet.
Önskemål har framkommit om att få tillgång till några av parkeringsplatserna för företagets
bruk. Under hela tiden har samma svar getts till både företagaren och hans anställda att
parkeringsytan är allmän platsmark och inte kan hyras. Parkeringstiden har satts till 24
timmar för att underlätta för företagaren och även andra som är i behov av att stå längre tid.
Informationen om att alla behandlas lika av denna regel har mottagits av företagaren och
vid varje tillfälle har företagaren nöjt sig med detta om att uthyrning av dessa platser inte är
möjlig.
I området finns ett större antal parkeringsplatser och delar av dessa är tidsbegränsade till 2
timmar.

Visby den 7 juni 2011
Tommy Gardell
TN:s ordförande

Bilaga § 146
INTERPELLATIONSVAR
Interpellation angående Konsekvensanalys av återinförande av P-avgifter
Ledamot Inger Harlevi, (M), har i en interpellation till mig riktat nedanstående frågor:
Handlarna i centrala Visby har kraftfullt protesterat mot återinförande och höjande av
parkeringsavgifter sommartid. De har även lyft fram vilka effekter de befarar. Min fråga till
tekniska nämndens ordförande är därför:
Vilken konsekvensanalys har Tekniska nämnden och förvaltningen gjort inför beslutet om
årets P-avgifter?

SVAR
Inför sommaren 2010 tog Alliansen under turbulenta förhållanden beslutet att införa
parkeringsavgifter i centrala Visby under sommaren, vecka 18-35. Syftet med avgifterna var
att styra trafiken och höja tillgängligheten för besökare till Visby centrum. För att se vad detta
beslut hade för konsekvenser och för att ha ett underlag för nytt beslut 2011 beställdes en
utredning för att kartlägga vilken effekt parkeringsavgifter i Visby stadskärna hade på
parkeringssituationen och handeln i centrum. En enkätundersökning avseende parkeringen i
centrum genomfördes också under oktober/november av SCB. Syftet med undersökningen var
att få en bild av hur boende på Gotland ser på parkeringssituationen i Visby.
Denna utredning och enkätundersökning beställdes av Alliansen och presenterades i dec 2010.
Genomgången som gjorts visar att införandet av p-avgifter i Visby stadskärna sannolikt inte
minskat omsättningen nämnvärt för hela stadskärnan. Det utesluter dock inte att enskilda
butiker drabbats.
Ovan baseras på följande delar från undersökningen:
• Gotland har en positiv utveckling för detaljhandeln, särskilt för dagligvaror.
• Omsättningen för handeln i stadskärnan har inte kartlagts specifik (underlag saknas).
• Flera faktorer påverkar stadskärnans attraktivitet, där tillgänglig parkering är en.
• P-reglering ökar stadskärnans attraktivitet på sikt.
• Enskilda butiker kan ha påverkats av införandet av p-avgifter.
• Färre långtidsparkerare skapar en högre omsättning och fler lediga bilplatser för besökare till
handel, vilket betyder ökad tillgänglighet.
• Minskat onödig söktrafik.
• De flesta står 2 timmar eller mindre.
• Endast 5 % parkerar 6 timmar eller längre.
• Det går inte att definitivt dra någon slutsats om hur beläggningen förändrats p.g.a. för lite
underlag.
Inför sommaren 2011 har den nya majoriteten beslutat att avgifter skall tas ut i Visby under de
8 veckor när det är som mest besökare på Gotland.
Ett antal möten har genomförts med Visby Cent rum men vi har inte lyckats enas om en
gemensam lösning eftersom Visby Centrum bara kan acceptera avgifter om det blir 2 timmars
fri parkering i början.

Möten har även skett med andra intresseföreningar och många synpunkter har inkommit via,
brev, mail, telefon och även insändare.
Vår slutsats har blivit att det är rimligt med avgifter under 8 veckor för att bättre reglera
trafiken under dessa mest besöksintensiva veckor.
Tekniska Nämnden har även sagt att under hela perioden juni - augusti skall
parkeringsplatserna i Visby specialbevakas för att få bra underlag för en ny utvärdering i höst.
Vi avser att till 2012 återkomma med en mer långsiktig plan för hur parkeringssituationen
skall lösas i Visby.
Visby den 8 juni 2011
Tommy Gardell
TN:s ordförande
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SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND
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MOTION TILL REGIONFULLMÄKTIGE

Möjlighet att åka kollektivt med skolskjutsarna
Kollektivtrafiken på Fårö har under ett antal år lidit av sotdöden och hösten 2007 dog den
helt. Då beslutade tekniska nämnden, att även möjligheten att åka med skolskjutsarna
skulle tas bort.
Turtätheten med skolskjutsarna är visserligen väldigt låg och går endast vardagar. Men det
finns ändå ett antal personer som behöver resa kollektivt, även utanför sommarmånaderna.
Från Fårösund sedan är det inga problem eftersom där går flera turer per dag och alltid är
det någon som passar.
Dagligen trafikeras de Gotländska vägarna av stora halvtomma skolbussar. Det borde vara
ett allmänt intresse att fylla dessa bussar. Och finns det då resenärer som vill använda den
möjligheten borde inte Region Gotland motarbeta detta.
Därför förslår jag:
Att

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Tekniska Nämnden återinför möjligheten att
åka med skolbussarna när så dessa passerar befintliga busshållplatser på Fårö
och på övriga Gotland.

Att

Region Gotland inför kommande upphandling av skolskjutsar skriver in detta
i upphandlingsunderlaget/avtalet.

Lisa Kalström (S)

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

MOTION Regionfullmäktige
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MOTION ANGÅENDE HBT-CERTIFIERING AV GOTLANDS VÅRD OCH OMSORG
(Hbt - homosexuella, bisexuella och transpersoner)
I kontakten med vård och omsorg inom Region Gotland ska alla invånare bemötas på ett välkomnande
och inkluderande sätt, så även hbt-personer. Hbt-certifiering innebär ett strategiskt arbete och
kompetenshöjning för ett respektfullt och inkluderande bemötande av personal/klienter/patienter
utifrån ett hbt-perspektiv.
Självklart vill vi att vård och omsorg inom Region Gotland behandlar alla lika. Eller i alla fall lika bra. Att
behandla alla på ett likriktat sätt kan dock innebära att hbt-personer får ett sämre bemötande och sämre vård
än andra vårdtagare. Vad skriver till exempel ett samkönat föräldrapar där båda är vårdnadstagare på en
blankett där mamma och pappa ska anges?
RFSL - Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, genomför på uppdrag en
utbildningsverksamhet som avslutas i att en arbetsplats, organisation, förening eller annat hbt-certifieras.
Genom denna kan en organisation inte bara tillägna sig kunskap och verktyg för det kontinuerliga arbetet –
certifieringen är också ett kvitto på att systematiskt arbete genomförts. Enheter inom vårdsektorn, men också
organisationer inom andra verksamhetsområden så som skolor och förskolor kan certifieras.
Det är viktigt att som vårdgivare ha kunskap om hur bemötandet styrs av normer kring kön och sexuell
läggning. God kompetens ger ökat förtroende, och därmed förbättras också förutsättningarna för att var och en
får rätt behandling. Vårdsektorn är också arbetsplats för många människor. Arbetsgivare, arbetstagare och
fackligt förtroendevalda kan bidra till att skapa en god arbetsmiljö för alla – om hbt-kompetens och
medvetenhet finns.
Vi yrkar:
•

Att en plan tas fram under 2011 för hur Gotlands mödravårdscentraler, barnavårdscentraler,
ungdomsmottagningen och förlossningen på Lasarettet i ett första skede hbt-certifieras, för att i nästa
steg även inkludera övriga vårdinrättningar, särskilda boenden och dagverksamheter för äldre och/
eller personer med funktionsnedsättning.

•

Att även verksamheter som bedrivs av externa verksamhetsutövare bjuds in till deltagande i
gemensamma utbildningar för hbt-certifiering.

•

Att krav på hbt-kompetens eller hbt-certifiering ställs vid framtida upphandlingar av vård och
omsorg.

•

Att en översyn och revidering av blanketter inom all regional verksamhet skyndsamt påbörjas utifrån
ett inkluderande perspektiv samt att informationsmaterial och styrdokument ses över vid
nästkommande revideringar.

Visby, 2011-06-13

Annamaria Bauer (V)

Isabel Enström (MP)

GOTLAND
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MOTION

DATUM 2011 06 13

ANGÅENDE: Hospice och Avancerad Sjukvård I Hemmet (ASIH)
TILL:

Regionfullmäktige

_____________________________________________________________
En dag ska vi alla dö, men till dess gäller alla dagar livet!
Vården av obotligt sjuka människor i livets slutskede, ofta med en cancerdiagnos, ser
olika ut i olika delar av landet. Den palliativa vården (tidigare kallad teminalvård) kan
vara antingen en del av hemsjukvården eller en speciell enhet, – hospice. Denna kan
ligga som en egen enhet – drivet av stiftelser eller det offentliga – eller i direkt
anslutning till en vårdenhet på ett sjukhus.
Inom hospice vårdas den döende antingen en kortare tid för smärtlindring,
återhämtning eller avlastning för anhöriga. Ofta finns ASIH-team kopplade till hospice
och ger de som får sjukvård i hemmet en trygg kontaktpunkt med kompetenta team
dygnet runt, veckans alla dagar.
Ett sådant koncept erbjuder trygghet för den sjuka och för de omkring, och syftar
bokstavligen till att göra det möjligt för den som är sjuk att på bästa sätt ”LEVA tills
man dör”. Det handlar om patientsäkerhet, trygghet, värdighet och helhet.
Vården skulle i detta avseende kunna organiseras annorlunda på Gotland.

Vi yrkar
- att Region Gotland medverkar till inrättande av hospiceplatser på Gotland
- att Region Gotland inrättar specialistteam för ASIH som knyts till
hospiceverksamheten.

Anna Hrdlicka

Peter Wigren (M)

(M)

Lilian Edwards (M)

Håkan Onsjö (M)

Marie Wärn (M)

Bilaga § 147
GOTLAND

MOTION

DATUM 2011-06-13

ANGÅENDE:

Bolagisera Visby Lasarett

TILL:

Regionfullmäktige

Dagens hälso- och sjukvårdsnämnd är en kombination av beställare och utförare. På ena sidan
beställer och finansierar man sjukvård, på andra sidan utför man sjukvården och agerar
arbetsgivare. Det är upplagt för lojalitetskonflikter. Företräder man patienterna, personalen
eller den politiska uppdragsgivaren?
Styrelsen, som tillsätts av Regionfullmäktige, ska bestå av experter, inte nödvändigtvis politiker.
Det är vår mening att en styrelse bestående av exempelvis ekonomer, vårdpersonal,
ingenjörer, företagare och beteendevetare kan arbeta mer professionellt.
Politikens uppgift renodlas då till att företräda medborgarna. Politiken sätter mål och ramar,
beställer, finansierar, följer upp och ställer krav på den sjukvård som utförs på Visby Lasarett.
Vi yrkar:
-

Att Visby lasarett ombildas till ett aktiebolag helägt av Region Gotland

Gustaf Hoffstedt (M)
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MOTION

DATUM 2011 05 16

ANGÅENDE:

Betalsäck i två fraktioner

TILL:

Regionfullmäktige

__________________________________________________________________
Den gröna betalsäcken är idag en av många uppskattad service. Men, när hela Gotland nu
går över till sortering i brännbart och komposterbart avfall känns det konstigt att den gröna
betalsäcken fortfarande är avsedd för osorterat avfall.
Om vi ska arbeta för att Gotland ska gå in i framtiden som en ekokommun är det rimligt att
systemet med sortering omfattar all insamling av hushållsavfall.
Vi vill möjliggöra för fler att ansluta sig till "sorteringslinjen" och lämna sitt avfall som kompost
eller brännbart.
Vi yrkar därför:
Att Region Gotland inför ett betalsäcksystem med två säckar - en för brännbart och en för
kompost.

Anna Hrdlicka (M).

Karl-Johan Boberg (C)

Bilaga § 147

MOTION

2011-06-13

Vårdcentraler på entreprenad
Under en lång tid har det varit problem med bemanning och tillgänglighet vid
Vårdcentralerna i Roma och Klintehamn. Vi anser därför att Regionen behöver hitta en
annan lösning för att kunna upprätthålla en god och tillgänglig primärvård i centralorterna
Roma och Klintehamn. Region Gotland bör pröva att lägga ut vårdcentralerna på
entreprenad. Vid en upphandling bör kravet på 3-läkarteam som idag finns i basåtagandet
för primärvården tas bort liksom att man gör det möjligt att ev. driva vårdcentralerna som
filialer till redan befintliga vårdcentraler.
Med hänvisning till ovanstående föreslår vi:
att: vårdcentralerna i Roma och Klintehamn läggs ut på entreprenad med det snaraste.
att: primärvårdens basåtagande ändras så att det är möjligt med filialverksamt samt att
kravet på 3-läkar team tas bort.

Centerpartiets regionfullmäktigegrupp

Lars Thomsson
gruppledare

Bilaga § 147

Motion angående nattstopp i kollektivtrafiken

För att öka tryggheten hos bussresenärerna bör det finnas möjlighet att be chauffören att få stiga av
bussen mellan två busshållplatser, s.k. nattstopp. Kalmar har infört nattstopp inom kollektivtrafiken
efter kl. 21 och de tycker att det slagit väl ut.

Jag yrkar
Att Region Gotland inför nattstopp inom kollektivtrafiken.

Kerstin Löfgren-Dahlström

Bilaga § 147
Motion till Regionfullmäktige

Utred vindkraftens påverkan på landsbygden avseende turism,
avfolkning/inflyttning och boendemiljö.
Om en ny elkabel läggs till fastlandet så kommer en massiv utbyggnad av
vindkraften att ske och landskapsbilden kommer att kraftigt förändras.
Men inga utredningar har gjorts om hur landsbygden kommer att påverkas.
Hur ska landsbygdsturismen kunna utvecklas när det i stort sett inte kommer att
finnas någon plats där det inte kommer att synas vindkraftverk?
Regionen vill att fler ska flytta hit och visionen är väl att nya gotlänningar även
ska bo på landsbygden. Kommer de att vilja bo där viftande vingar, skuggor och
reflexer stör boendemiljön?
Kommer en så stor utbyggnad som förespråkas av Regionen, där mångas
boendemiljö kan försämras, att leda till en ökad avfolkning?
Som synes är frågorna många och inga svar finns ännu.
Därför behövs det att en opartisk utredning och konsekvensanalys genomförs
innan beslut om en ny elkabel och fortsatt utbyggnad av vindkraften tas.
Jag hemställer därför att
Regionfullmäktige beslutar att uppdra åt Ledningskontoret om att en
opartisk undersökning och konsekvensanalys genomförs innan beslut om
ny elkabel och fortsatt utbyggnad av vindkraften tas.

Stånga den 13 juni 2011

Bror Lindahl
(FP)

