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Ledamöter forts
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Rf § 149
Regionfullmäktige. Nya ersättare
- Länsstyrelsen 2011-06-29 (2 protokoll)

Länsstyrelsen har gjort en ny sammanräkning efter att Christopher Stålhandske (M)
och Sara Mingert (FP) beviljats entledigande från sina uppdrag som ersättare i
regionfullmäktige.
Sammanräkningen visar att
Roger Wärn (M) och Eva Olsson (FP) blir nya ersättare i regionfullmäktige.
Regionfullmäktiges beslut
•

Länsstyrelsens protokoll läggs med beaktande till handingarna.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 150
Fortsatt utveckling av samhällsbyggnadsorganisationen
KS 2011/294
- Ledningskontoret 2011-06-13
- Ledningskontoret 2011-05-16; reglementsändringar
- Regionstyrelsen 2011-06-21, § 210

Sammanställning av remisserna för den fortsatta utvecklingen av samhällsbyggnadsorganisationen är nu gjord och den presenterades översiktligt av regiondirektör Bo
Dahllöf.
Organisationsförslaget är behandlat av samtliga berörda nämnder och flera av synpunkterna har omhändertagits och återfinns till höstens förändringsarbete.
Nämndernas ansvarsområden föreslås genomgå en översyn som ska vara genomförd
under 2013, i tid till ny mandatperiod.
Regionstyrelsen har föreslagit att:
A. Organisationen ska godkännas och att teknisk produktion bryts ur samhällsbyggnadsförvaltningen med följande ändringar.
- Räddningsinsats bryts ut från teknisk produktion och organiseras som sammanhållen räddningstjänst i samhällsbyggnadsförvaltningen.
- Ansvar för övningsplats för räddningstjänst kvarstår hos tekniska nämnden.
B. Reglementena ska fastställas för de berörda nämnderna.
C. Regionstyrelsen får i uppdrag att återkomma med nämndorganisation för nästa
mandatperiod för de samhällsbyggande nämnderna.
Regionstyrelsen har tidigare beslutat om att verksamheterna inte ska bolagiseras i
nuläget. Dock ska fastighetsverksamheten belysas ytterligare för att stärka styrningen, vilket ledningskontoret har fått i uppdrag att genomföra. Tidigare antagen
inriktning om att bostäder ska finnas i AB GotlandsHem, kommersiella lokaler i
Gotlands Industrihus AB (GIHAB) och förvaltningslokaler i Teknisk produktion ska
genomföras. Den föreslagna projektplanen godkänns och ledningskontoret har fått i
uppdrag att under hösten återkomma med slutligt förslag.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 150 forts.
Yrkanden:
• Matias Swartling (MP) yrkade bifall till regionstyrelsens förslag med ändringsyrkande om att byggnadsnämndens delegering av beslutanderätt i personalärenden endast får ske i samråd med miljö- och hälsoskyddsnämnden och
tekniska nämnden, vilket innebär att delegering endast får ske om nämnderna är
överens om beslutets innehåll. I ändringsyrkandet instämde Åke Svensson (S).
• Isabel Enström (MP) yrkade bifall till regionstyrelsens förslag med tre ändrings-

yrkanden: 1. I förslag till byggnadsnämndens reglemente tas följande mening
bort på sid 3 (5) ”Inom samhällsbyggnadsförvaltningen ska det finnas
avdelningar för att utföra sina arbetsuppgifter”. 2. att lydelsen av texten i
förslaget till byggnadsnämndens reglemente skulle förtydligas. Sid 4 (5) 2:a
stycket: Vid ”De nämnder som ovan anges” skrivs nämndernas namn ut. 3.
Föreslaget beslut punkt 3 ändras till ”Regionstyrelsen får i uppdrag att genomföra
en utvärdering av nämndorganisationen inför…
• Åke Svensson (S) biföll regionstyrelsens förslag. Instämde gjorde Lars

Thomsson (C), Mats-Ola Rödén (FP), Håkan Onsjö (M) och Bo Björkman (S).
Ordföranden ställde proposition på Matias Swartlings ändringsyrkande och fann att det
hade bifallits. Ordföranden ställde därefter proposition på Isabel Enströms ändringsyrkande
och fann att detta hade vunnit bifall. Slutligen ställde ordföranden proposition på
regionstyrelsens förslag och fann att det hade, med de föreslagna ändringsyrkandena,
vunnit bifall.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 150 forts.

Regionfullmäktiges beslut
• Den föreslagna organisationen godkänns med ändringen att teknisk produktion
bryts ur samhällsbyggnadsförvaltningen med följande ändringar.
- Räddningsinsats bryts ut från teknisk produktion och organiseras som
sammanhållen räddningstjänst i samhällsbyggnadsförvaltningen.
- Ansvar för övningsplats för räddningstjänst kvarstår hos tekniska nämnden.
•

Reglementena fastställs för de berörda nämnderna med ovan bifallna
ändringsyrkanden:
• Byggnadsnämndens delegering av beslutanderätt i personalärenden får
endast ske i samråd med miljö- och hälsoskyddsnämnden och tekniska
nämnden, vilket innebär att delegering endast får ske om nämnderna är
överens om beslutets innehåll.
• I förslag till byggnadsnämndens reglemente tas följande mening bort på sid.
3 (5) ”Inom samhällsbyggnadsförvaltningen ska det finnas avdelningar för
att utföra sina arbetsuppgifter”.
• Lydelsen av texten i förslaget till byggnadsnämndens reglemente ska förtydligas. Sid 4 (5) 2:a stycket: Vid ”De nämnder som ovan anges” skrivs de
berörda nämndernas namn ut.

•

Regionstyrelsen får i uppdrag att genomföra en utvärdering och återkomma med
nämndorganisation för nästa mandatperiod för de samhällsbyggande nämnderna.

Expedieras:
Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Tekniska nämnden
Regiondirektören
Förvaltningschefen Samhällsbyggnadsförvaltningen
Författningssamlingen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 151
Internationell strategi
KS 2011/39
- Ledningskontoret 2011-03-15

- Regionstyrelsen 2011-06-21, § 213

Ledningskontoret har efter remissomgång till samtliga nämnder lagt fram förslag till
Internationell strategi. Den tidigare strategin stadgade att den skulle omarbetas varje
mandatperiod. Som övergripande utgångspunkt för det internationella arbetet återfinns målen i ”Vision Gotland 2025”. Syftet med strategin är att vara ett verktyg för
Region Gotlands internationella arbete och fungera som ett stöd för övriga aktörer.
Förslaget har utarbetats efter utvärdering av den tidigare strategin och i samarbete
med interna och externa nätverk för bred förankring. Ansvarsfördelningen inom det
internationella arbetet föreslås bli antaget i ett separat beslut men inte ingå i
strategin.
Ledningskontoret har föreslagit att den internationella strategin antas och att
ansvarsfördelning fastställs.
Regionstyrelsen har föreslagit att förslaget till internationell strategi antas med den
ändringen att visionens befolkningsmål om att ”minst 65 000 innevånare bor på
Gotland 2025”, ska skrivas in under rubriken ”Insatsområden - Mål” och att
”nätverket Hansan” skrivs in under ”Prioriterade samarbeten” i avsnittet
”Prioriteringar och mål”. De har även föreslagit att ansvarsfördelningen för
internationellt samarbete inom Region Gotland fastställs.
Anföranden:
Anföranden hölls av Lars Thomsson (C), Inger Harlevi (M) och Bodil
Rosengren (V).
Yrkanden
• Lena Celion (M) biföll regionstyrelsens förslag med ändringsyrkande om att
under tillväxtområde 7 skulle tillfogas en mening om att ”Gotland ska aktivt
verka för att internationella företag och företagare etablerar sig på ön”. I detta
instämde Gustaf Hoffstedt (M), Anna Hrdlicka (M) och Åke Svensson (S).

forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

205

PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-09-12

Rf § 151 forts.
•

Stefaan De Maecker (MP) yrkade bifall till regionstyrelsens förslag.

Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag och Lena Celions
ändringsyrkande och fann att regionstyrelsens förslag med ändringsyrkandet hade vunnit
majoritet.

Regionfullmäktiges beslut
• Förslaget till internationell strategi antas med den ändringen att visionens
befolkningsmål om att ”minst 65 000 innevånare bor på Gotland 2025”, ska
skrivas in under rubriken ”Insatsområden - Mål” och att ”nätverket Hansan”
skrivs in under ”Prioriterade samarbeten” i avsnittet ”Prioriteringar och mål.
• Under ”Insatsområde – Tillväxt skrivs en strategi in om att ”Gotland ska aktivt
verka för att internationella företag och företagare etablerar sig på ön”.
• Ansvarsfördelningen för internationellt samarbete inom Region Gotland
fastställs.
Expedieras:
Ledningskontoret ARU Tillväxtenheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 152
Tydligt ansvar för Kommuninvests medlemmar
KS 2011/296
- Ledningskontoret 2011-05-17 med avtalsförslag
- Regionstyrelsen 2011-06-21, § 204

Kommuninvest ekonomisk förening har vid stämman 2011 beslutat att samtliga
ingående medlemmar ska förtydliga sitt medlemsansvar. Detta görs, dels genom att
det inbördes ansvarsförhållandet regleras genom ett s.k. regressavtal som ersätter det
nuvarande avtalet, dels ett garantiavtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponering avseende instrument för riskhantering s.k. derivat.
Förtydligandet innebär inte något utökat medlemsansvar då den solidariska borgen
som redan finns inte ändras.
Kommuninvest har 262 kommuner som medlemmar och Region Gotland blev
medlem 1994. Vid årsskiftet fanns en kapitalbas uppgående till nästan två miljarder
kronor varav regionen står för 1,17 procent av föreningens skulder och tillgångar.
Ledningskontoret har föreslagit att nytt regressavtal ska tecknas i enlighet med
Kommuninvests förslag.
Regionstyrelsen har följt ledningskontorets förslag.
Regionfullmäktiges beslut
•

Nytt regressavtal ingås med Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i föreningen samt Kommuninvest i Sverige AB.

•

Regressavtalet ska ersätta nuvarande regressavtal, benämnt ”Avtal”, daterat med
början den 7 maj 1993.

•

Med Kommuninvest i Sverige AB ingå avtal gällande Region Gotlands ansvar
för Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat.

•

Regionstyrelsens ordförande och ekonomidirektören i förening bemyndigas att
underteckna ovan angivna avtal för Region Gotlands räkning.

Expedieras:
Ledningskontoret/ALS Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 153
Motion. Livsmedelsupphandling av lokala råvaror
KS 2011/96
- Motion 2011-02-21
- Ledningskontoret 2011-05-12
- Regionstyrelsen 2011-06-21, § 194

I en motion från Mats Hedström och Lena Celion båda (M) har föreslagits att förutsättningarna för att upphandla lokalt utreds genom att tillämpa gällande upphandlingslag och föreskrifter. De anser att genom en skärpning av kraven på livsmedel
skulle fler lokala entreprenörer och producenter komma ifråga som leverantörer. De
ger exempel från Laholms kommun.
Ledningskontoret har föreslagit att motionen ska anses besvarad med ledningskontorets utlåtande. Den utredning som Anders Wijkman, på uppdrag av regeringen,
leder och som ska ge underlag till förändringar av LOU följs med stort intresse ifrån
Region Gotland. Utredningen ska utvärdera upphandlingsregelverket ur ett ekonomiskt och samhällspolitiskt perspektiv. Slutbetänkandet ska vara klart i juni 2012.
Region Gotland tillämpar gällande lagar och föreskrifter och bevakar förändringar
inom upphandlingsområdet för att tillvarata de möjligheter som finns. Upphandlarna
inom regionen deltar och är aktiva i olika nätverk för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Man bevakar och tar lärdom av de många rättsfall som nu har dömts eller
pågår inom livsmedelsområdet.
Region Gotland följer Miljöstyrningsrådets krav och rekommendationer för livsmedelsupphandlingar. Kontinuerligt utreds också förutsättningarna för att göra goda
affärer med lokala leverantörer. Region Gotlands upphandlingspolicy ska kontinuerligt ses över och anpassas utifrån det nationella regelverk som finns. Senaste
versionen beslutades i kommunfullmäktige 2010-11-29.
Majoriteten av nuvarande livsmedelsavtal är med lokala leverantörer. En ny upphandling kommer att annonseras under hösten 2011 och innan dess kommer förfrågningsunderlaget att tillställas ledamöterna för politiskt beslut.
Regionstyrelsen har föreslagit att motionen anses besvarad med ledningskontorets
utlåtande.
forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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2011-09-12

forts

Anmärkning: I kommunens måltidspolicy (som antogs av kommunfullmäktige 2009-11-23,

§ 147) står det bl.a. under rubriken ”Syfte”: Inriktningen är att närproducerade livsmedel i
möjligaste mån ska erbjudas i verksamheter som kommunen ansvarar för. Vidare
kompletterar policyn lagar, nationella riktlinjer och rekommendationer kring mat, måltider
och övrigt utbud av livsmedel inom kommunens verksamheter.

Anföranden:
Anföranden hölls av Lena Celion (M), Brittis Benzler (V), Åke Svensson (S), Eva
Engström (C), Eva Nypelius (C), Stefan Nypelius (C) och Mats Hedström (M).
Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen bifalls på så sätt att en kommande upphandling av livsmedel ska
underlätta inköp av lokala råvaror i linje med kommunens måltidspolicy och ske
i enlighet med LOU.

Expedieras:
Upphandlarna
Ledningskontoret /ALS Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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2011-09-12

Rf § 154
Motion. Jämställdhetsmärkning av förskolorna
KS 2011/136-88
- Motion 2010-03-29
- Ledningskontoret 2011-05-24
- Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-22, § 29
- Regionstyrelsen 2011-06-21, § 196

I en motion från Hanna Westerén (S) föreslås att förutsättningarna för att införa en
s.k. jämställdhetsmärkning för öns alla förskolor skyndsamt utreds. Syftet med
motionen är att öka attraktiviteten hos gotländska förskolor och aktivt bidra till en
ökad jämställdhet.
Barn- och utbildningsnämnden har som svar på motionen lämnat ett yttrande till
regionstyrelsen: ”Barn- och utbildningsnämnden har tagit fram ett program för
systematiskt jämställdhetsarbete. Förskolor, fritidshem och grundskolor kan genom
att aktivt arbeta med genusfrågor få utmärkelsen ’Jämställd skola’.” Programmet har
tagits fram med hjälp av genuspedagog och har prövats under 2009 och 2010 i ett
rektorsområde.
Ledningskontoret har föreslagit att motionen anses besvarad med barn- och utbildningsnämndens redovisning samt ledningskontorets yttrande. Kontoret delar barnoch utbildningsnämndens bedömning att programmet fyller motionens syfte men
även har ett bredare anslag med omfattning såväl av förskola som skola och fritidshem.
Regionstyrelsen har följt ledningskontorets förslag.
Anföranden:
Anföranden hölls av Hanna Westerén (S) och Cecilia Nygren (MP)
Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad med barn- och utbildningsnämndens redovisning samt
ledningskontorets yttrande.

Expedieras:
Barn- och utbildningsnämnden
Ledningskontoret/ARU Folkhälsoenheten
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Regionfullmäktige

2011-09-12

Rf § 155
Motion. Jämställd förskola och skola
KS 2011/495-60
- Motion 2010-11-22
- Ledningskontoret 2011-05-24
- Barn- och utbildningsnämnden 2011-03-22, § 28
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2011-04-12—13, § 56
- Regionstyrelsen 2011-06-21, § 195

I en motion från Johan Malmros m.fl. (FP) föreslås att ett långsiktigt jämställdhetsarbete etableras på gotländska skolor. Motionen pekar på att även om många av
öns skolor aktivt försöker uppfylla läroplanens mål för jämställdhet har dock
jämställdhetsarbetet lägre prioritet på en del skolor. Hos både ledare och pedagoger
är kunskapsnivån för låg och jämställdhetsarbetet behöver trappas upp. För att få till
en förbättring finns i motionen tre konkreta förslag:
- Att alla ledare och lärare inom den gotländska skolan får genomgå utbildning i
systematiskt jämställdhetsarbete.
- Att riktlinjer för en speciell jämställdhetsmärkning av förskolor och skolor på
Gotland utarbetas. Jämställdhetsmärkningen tilldelas skolor som aktivt och
systematiskt jobbar med jämställdhet enligt de utarbetade riktlinjerna.
- Att barn- och utbildningsförvaltningen aktivt verkar för att alla gotländska
skolor ska bli jämställdhetsmärkta.
Barn- och utbildningsnämnden har i sitt yttrande informerat om den framtagna
jämställdhetsplanen och deras program för systematiskt jämställdhetsarbete. De har
beslutat om att utbildning ska anordnas genom centralt anordnade kompetenshöjande insatser under 2011. Med hjälp av programmet för systematiskt
jämställdhetsarbete kan förskolor, fritidshem och grundskolor genom att aktivt
arbeta med genusfrågor få utmärkelsen ”Jämställd skola”.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tillstyrkt motionen på så sätt att alla
ledare och lärare får genomgå fortbildning i systematiskt jämställdhetsarbete. I
övriga delar föreslås att motionen avslås.
Ledningskontoret har föreslagit att motionen ska anses besvarad med kontorets
yttrande och nämndernas redovisningar
forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-09-12

Rf § 155 forts
Regionstyrelsen har följt ledningskontorets förslag.
Anföranden:
Anföranden hölls av Johan Malmros (FP) och Brittis Benzler (V).
Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad med ledningskontorets yttrande och nämndernas
redovisningar.

•

Barn- och utbildningsnämnden ska aktivt verka för att alla gotländska skolor blir
jämställdhetsmärkta.

Expedieras:
Barn- och utbildningsnämnden
Ledningskontoret/ARU Folkhälsoenheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-09-12

Rf § 156
Motion. Ledsagning av missbrukare
KS 2010/414-86
- Motion 2010-10-12
- Ledningskontoret 2011-04-27
- Socialnämnden 2011-04-20, § 55
- Regionstyrelsen 2011-06-21, § 193

I en motion från Inger Harlevi (M) föreslås att beviljad behandling för missbrukare
även ska inkludera ledsagning tillbaka till Gotland. Denna skulle kunna göras i
samverkan med lämpliga frivilligorganisationer. Med denna hjälp kunde omedelbart
återfall i missbruk undvikas.
Socialnämnden har tillstyrkt motionen såtillvida att frivilligorganisationer involveras
i större utsträckning i den mån det är möjligt som ett komplement till socialtjänstens
åtgärder. Förvaltningen har påpekat att redan nu vidtas de åtgärder som är möjliga för
att minimera risker i återfall efter avslutad institutionsbehandling.
Ledningskontoret har i sitt utlåtande tillstyrkt motionen. Kontoret har föreslagit att
socialnämnden och lämpliga frivilligorganisationer får ta fram rutiner för hur detta
samarbete ska se ut.
Regionstyrelsen har följt ledningskontorets förslag.
Yrkanden:
• Anna-Maria Bauer (V) yrkade, med instämmande av Bodil Rosengren (V),
avslag på regionstyrelsens förslag och därmed även avslag på motionen.
• Inger Harlevi (M) biföll, med instämmande av Hanna Westerén (S),
regionstyrelsens förslag.
Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag och Anna-Maria Bauers
yrkande om avslag på motionen och fann att regionstyrelsens förslag hade vunnit bifall.

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen bifalls såtillvida att socialnämnden får i uppdrag att tillsammans med
lämpliga frivilligorganisationer utarbeta rutiner, i den mån det är möjligt, för hur
ett sådant samarbete ska se ut.

Expedieras:
Socialnämnden
Ledningskontoret ALS Ekonomi
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-09-12

Rf § 157
Motion. Handlingsprogram för bättre kontroll av läkemedelsbehandling
KS 2010/409-90
- Motion 2010-10-18
- Socialnämnden 2011-02-16, § 22
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2011-0 3-28, § 39
- Ledningskontoret 2011-04-29
- Regionstyrelsen 2011-06-21, § 199

Ola Lindvall (C) har i en motion föreslagit att ett handlingsprogram för bättre
kontroll av läkemedelsbehandling ska utarbetas. I motionen framhålls särskilt den
ökade läkemedelsanvändningen framförallt bland äldre.
Socialnämnden har föreslagit att motionen ska tillstyrkas. Nämnden har särskilt
påpekat att arbetet med patientsäkerhet och de särskilda problem som kan uppstå i
samband med äldres och multisjukas övergångar mellan olika vårdformer. I ett
planerat utvecklingsarbete kring äldre multisjuka ingår bl.a. läkemedelsuppföljning.
Det finns riktade statsbidrag på 400 000 kronor för denna inventering.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har tillstyrkt motionen och föreslår att uppdrag ges
till hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden att ta fram ett gemensamt
program för läkemedelsgenomgångar.
Ledningskontoret har föreslagit att motionen ska tillstyrkas på så sätt att hälso- och
sjukvårdsnämnden och socialnämnden gemensamt får ta fram ett ”handlingsprogram inom området”. Samt utarbeta en tidsplan för genomförandet.
Regionstyrelsen har följt ledningskontorets förslag.
Anföranden:
Anföranden hölls av Ola Lindvall (C), Leif Dahlby (S) och Stefaan De
Maecker (MP).
Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen tillstyrks på så sätt att hälso- och sjukvårdsnämnden tillsammans med
socialnämnden får i uppdrag att gemensamt ta fram ett program för läkemedelsgenomgångar.

Expedieras: Hälso- och sjukvårdsnämnden, Socialnämnden, Ledningskontoret ARU Folkhälsoenhet
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-09-12

Rf § 158
Motion. Habiliteringsersättning för personer med sysselsättning
enligt socialtjänstlagen
KS 2011/131
- Motion 2011-02-21
- Socialnämnden 2011-04-20, § 56
- Ledningskontoret 2011-04-27
- Regionstyrelsen 2011-06-21, § 197

Jennie Jarve m.fl. (V) har i en motion föreslagit att habiliteringsersättning ska
införas även till personer som har sysselsättning enligt socialtjänstlagen. I motionen
påpekas att personer som omfattas av rättighetslagen LSS (lagen om stöd och
service för vissa funktionshindrade) och har s.k. daglig verksamhet har rätt till
habiliteringsersättning. Däremot har personer som omfattas av ramlagen SOL
(socialtjänstlagen) med beslut om sysselsättning inte rätt till habiliteringsersättning.
Samarbete har påbörjats inom socialnämndens båda verksamhetsområden omsorgen
och socialtjänsten och detta kan framöver medföra att båda dessa grupper kommer
att mötas. Resultatet kan bli att personer som utför samma arbete får olika
ersättning.
Socialnämnden har föreslagit att motionen ska avstyrkas med hänvisning till att det
kan bli svårt att avgränsa målgruppen samt att förväntade kostnader inte ryms inom
nämndens budget.
Ledningskontoret har föreslagit att motionen ska avslås. Kontoret har i sitt utlåtande
ansett att med begränsade ekonomiska resurser bör man vara mycket restriktiv med
utökning av verksamheten.
Regionstyrelsen har följt ledningskontorets förslag.
Yrkanden:
• Annamaria Bauer (V) yrkade, med instämmande av Mats-Ola Rödén (FP), att
motionen skulle bifallas.
• Hanna Westerén (S) biföll regionstyrelsens förslag.
Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag och Anna-Maria Bauers
yrkande om bifall till motionen och fann att regionstyrelsens förslag om avslag på
motionen hade vunnit bifall.

forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-09-12

Rf § 158 forts.

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen avslås.

Expedieras:
Socialnämnden
Ledningskontoret ALS Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

216

PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-09-12

Rf § 159
Motion. Design med omtanke vid om- och nybyggnation
KS 2011/115
- Motion 2011-02-21
- Tekniska nämnden 2011-04-07, § 76
- Ledningskontoret 2011-05-12
- Regionstyrelsen 2011-06-21, § 198

I en motion har Torgny Ammunet (S) föreslagit att konceptet ”Design med omtanke”
ska införas som metod vid om- och nybyggnation av offentliga lokaler. Idén är
hämtad från Västra Götalands region och en viktig utgångspunkt är att hela personalen är med och utformar den nya arbetsplatsen samt att de kommer in i ett tidigt
skede.
Tekniska nämnden har ansett att motionens syfte är både relevant och betydelsefullt
och påpekar att detta arbetssätt sedan flera år tillbaka redan är infört. Nämnden har
föreslagit att motionen ska bifallas och att den ska remitteras för yttrande till alla
förvaltningar.
Ledningskontoret har i sitt utlåtande ställt sig bakom tekniska nämndens yttrande
genom att föreslå att nuvarande arbetssätt behålls. Kontoret har påpekat att åtgärder
utifrån det anförda arbetssättet ska ingå i den investeringsbudget som är beslutad för
varje projekt. Kontoret har inte ansett att andra förvaltningar ska yttra sig över
motionen men dock att motionen som information ska vidarebefordras till alla
nämnder.
Regionstyrelsen hade föreslagit att motionen skulle bifallas på så sätt att nuvarande
arbetssätt behålls.
Anföranden:
Anföranden hölls av Johan Malmros (FP), Lars Thomsson (C), Håkan Onsjö (M)
och Mats-Ola Rödén (FP).
Yrkanden:
• Torgny Ammunet (S) yrkade, med instämmande av Åke Svensson (S) att
motionen skulle bifallas på så sätt att motionens intentioner följs.
• Anna Hrdlicka (M) yrkade att motionen skulle bifallas genom att regionen skall
arbeta med användarfokuserade metoder i tidiga skeden.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-09-12

Rf § 159 forts.
Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag och Torgny Ammunets
yrkande samt Anna Hrdlickas yrkande och fann att Torgny Ammunets yrkande hade vunnit
bifall.

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen bifalls på så sätt att nuvarande arbetssätt behålls.

•

Alla nämnder ska få information om arbetssättet.

Expedieras:
Alla nämnder
Ledningskontoret ALS Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-09-12

Rf § 160
Motion. Ökat demokratiskt inflytande med modern informationsteknik
KS 2011/112
- Motion 2011-02-21
- Ledningskontoret 2011-04-27
- Regionstyrelsen 2011-06-21, § 200

Johan Malmros (FP) har i en motion föreslagit att det demokratiska inflytandet ska
ökas med modern informationsteknik. Han har med detta som bakgrund gjort fyra
yrkanden: Ärendehanteringssystemet ska göras tillgängligt över internet. Inför
nämnd- och styrelsemöten ska alla handlingar tillgängliggöras över internet. Öka
allmänhetens insyn och inflytande genom modern informationsteknik. Utbildningsinsatser anordnas så att allmänheten har möjlighet att utnyttja denna nya form av
inflytande och insyn.
Ledningskontoret har i sitt utlåtande ställt sig bakom intentionerna i motionen och
redogjort för hur offentliga handlingar i nuläget tillgängliggörs. Under hösten avser
kontoret att en sökfunktion till offentliga ärenden ska läggas ut på Region Gotlands
webbplats, www.gotland.se . Sedan många år finns fullmäktiges, styrelsens och alla
nämnders protokoll publicerade på den s.k. hemsidan. Fullmäktiges kallelser med
handlingar finns sedan årsskiftet 2000 publicerade på hemsidan inför sammanträdena. Redan i dag publicerar en del nämnder sina kallelser med handlingar: Barnoch utbildningsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden. Kontoret föreslår att styrelsen och nämnderna
framöver ska publicera sina kallelser med offentliga handlingar på regionens
webbplats. Man vill dock betona att nämnderna har ett fortsatt eget ansvar för
hanteringen.
Regionstyrelsen har föreslagit en del ändringar och förtydliganden som att styrelsen
och samtliga nämnder bör publicera kallelser med offentliga handlingar på regionens
webbplats och att samtliga handlingar bör elektroniskt tillgängliggöras för ledamöter
och ersättare. I övrigt anses motionen vara besvarad med ledningskontoret utlåtande.

forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-09-12

Rf § 160 forts
Anförande:
Anförande hölls av Alexander Jansson (C).
Yrkande:
Johan Malmros (FP) biföll regionstyrelsens förslag med tilläggsyrkande om att
ärendehanteringssystem i utvalda delar görs tillgänglig över Internet. I detta
instämde Daniel Bergvall (MP), Åke Svensson (S) och Lars Thomsson (C).
Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag och Johan Malmros
tilläggsyrkande och fann att regionstyrelsens förslag med tilläggsyrkandet hade vunnit
bifall.

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen tillstyrks på sätt att styrelsen och samtliga nämnder bör publicera
kallelser med offentliga handlingar på regionens webbplats.

•

Samtliga handlingar bör elektroniskt tillgängliggöras för ledamöter och
ersättare.

•

Ärendehanteringssystem i utvalda delar görs tillgänglig över Internet.

•

Motionen anses i övrigt vara besvarad med ledningskontorets utlåtande.

Expedieras:
Alla nämnder
Ledningskontoret ALS Administrativ utveckling

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-09-12

Rf § 161
Motion. Begränsa tillgängligheten till internetsidor med uttryckligt
sexuellt eller våldsamt innehåll
KS 2011/109
- Motion 2011-02-21
- Barn- och utbildningsnämnden 2011-04-13, § 41
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2011-04-12—113, § 57
- Regionfullmäktige 2011-04-26, § 88
- Ledningskontoret 2011-04-27
- Regionstyrelsen 2011-06-21, § 201

Anna Hrdlicka (M) har i en motion yrkat att ”Region Gotland ska införa spärrar som
begränsar surfningsmöjligheterna på skolornas datorer” så att de inte ska ”kunna
utsättas för sidor med explicit sexuellt våld eller våldsamt innehåll”.
Barn- och utbildningsnämnden har föreslagit att regionstyrelsen ska titta på en
regiongemensam lösning.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har yrkat avslag på motionen. Nämndens
inställning i frågan är att ingen elev via skolans nätverk bör oavsiktligt kunna
besöka internetsidor med olämpligt innehåll. I det fall skolarbetet avsiktligt så
kräver bör det kombineras med loggning eller annan kontrollfunktion.
Ledningskontoret har i sitt utlåtande hänvisat till regionfullmäktiges aprilmöte och
det ändringsbeslut som fattades vid antagande av det IT-strategiska programmet.
Den fullständiga meningen kom att lyda: 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. Kontoret har
konstaterat att efterfrågad IT-lösning inte möter något tekniskt hinder och att de i
sitt budgetäskande tagit upp medel för en regiongemensam lösning.
Regionstyrelsen har följt ledningskontorets förslag.
Anföranden:
Anföranden hölls av Anna Hrdlicka (M), Simon Härenstam (M) och Per Edman (V).

forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-09-12

Rf §161 forts

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen bifalls på sätt att, i enlighet med det antagna IT-programmet, 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:
Alla nämnder
Ledningskontoret ALS Administrativ utveckling

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-09-12

Rf § 162
Regionfullmäktiges arbetsformer
KS 2011/

- Presidiets förslag till arbetsformer för regionfullmäktige 2011-08-30

Kommunfullmäktige (nuvarande regionfullmäktige) beslutade, 2010-10-18 § 104,
att ge fullmäktiges presidium i uppdrag att utveckla fullmäktiges arbetsformer.
Regionfullmäktiges presidium har under våren och försommaren arbetat fram ett
förslag till förnyelse av fullmäktiges arbetsformer.
Presidiet har vid sina sammanträden biträtts av Bo Dahllöf regiondirektör, Barbro
Sjögren kanslisekreterare och Per Lundin stadssekreterare. Presidiet har stämt av
frågan med gruppledarna i respektive fullmäktigeparti och förelägger härmed
regionfullmäktige sitt förslag.
Presidiet genom ordförande Björn Jansson (S) presenterade slutsatserna och de
förslag till förändringar som arbetsgruppen för regionfullmäktiges arbetsformer
kommit fram till.
Under denna punkt höll andre vice ordföranden Hans Klintbom (C) i
ordförandeskapet.
Anföranden:
Anföranden hölls av Eva Gahnström (C), Anna Andersson (C), Jenny Guteäng (M),
Brittis Benzler (V) och Lilian Edwards (M).
Yrkanden
•

Daniel Bergvall (MP) yrkade att interpellationerna skulle läggas i början av ett
fullmäktigemöte samt att applåder skall vara tillåtna.

•

Cecilia Nygren (MP) yrkade att temamöten kan ske när så är påkallat och att
presidiet också planerar för temamöten.

•

Lars Thomsson (C) yrkade avslag på Daniel Bergvall (MP) förslag om att tillåta
applåder.

•

Hanna Westerén (S) yrkade att sammanträden skulle utlokaliseras oftare.

•

Björn Jansson (S) yrkade avslag på Daniel Bergvalls yrkande om att lägga
interpellationer först.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-09-12

Rf § 162 forts.
Ordföranden Hans Klintbom (C) ställde proposition på Daniel Bergvalls yrkande om att
tillåta applåder och fann att detta hade avslagits.
Ordförande ställde proposition på Cecilia Nygrens yrkande om temasammanträden och
fann att detta hade tillstyrkts.
Ordförande ställde proposition Daniel Bergvalls yrkande om att lägga interpellationer först
och fann att detta hade avslagits.

Regionfullmäktiges beslut
•

Presidiets förslag om regionfullmäktiges arbetsformer antas med den ändringen
att temamöten kan ske när så är påkallat och att presidiet också planerar för
temamöten.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-09-12

Rf § 163
Nämnder m.m. Avsägelser och fyllnadsval
- Anders Skantz 2011-07-22
- Sarah Mingert
- Bo Björk
- Sara Tillman 2011-06-27
- Jenny Guteäng
- Carolyn Skantz
- Mikael Eriksson 2011-08-05
- Magnus Fürst 2011-08-26
- Patrik Thored

Följande avsägelser har inkommit:
Namn
Anders Skants (M)
Anders Skantz (M)
Sarah Mingert (FP)
Bo Björk (S)
Mikael Eriksson (M)
Patrik Thored (M)

Uppdrag
Ersättare
Ledamot och 2:e vice ordf.
Ledamot
Ersättare
Ersättare
Ledamot

Sara Tillman (S)
Jenny Guteäng (M)
Magnus Fürst (MP)
Anders Skantz (M)
Carolyn Skantz (M)

Ersättare
Ersättare
Ersättare
Ledamot
Ombud

Nämnd o.dyl
Regionstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Byggnadsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildnämnden
Socialnämnden
Miljörådet
Miljörådet
Samverkansnämnden Gotland-Stockholm
Rep.skapsmötena med Föreningen Östersjöns Författar- och Översättarcentrum

Regionfullmäktiges beslut
• Samtliga ovanstående förtroendevalda beviljas entledigande från sina uppdrag.
• Till ny ersättare i regionstyrelsen t.o.m. 2014-10-31 utses:
M Simon Härenstam, Ullgarnsvägen 7, 621 53 Visby
•

Till ny ledamot tillika 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden t.o.m.
2014-12-31 utses:
M Patrik Thored, Lilla Sömmerskestigen 1, 621 53 Visby

•

Till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden t.o.m. 2014-12-31 utses:
FP Petter Engström, Södra Skräddargården 5, 621 53 Visby (tidigare
ersättare).
forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-09-12

Rf § 163
•

Till nya ersättare i barn- och utbildningsnämnden t.o.m. 2014-12-31 utses:
S
C
FP

Sophie Söderling, Själsö Själsövägen 63, 622 76 Visby
Emma Olsson, När Gangvide 513, 623 48 Stånga
Jan Wallner, Strandvägen 10 A, 621 55 Visby

•

Till ny ersättare i socialnämnden t.o.m. 2014-12-31 utses:
S
Karina Hansson, Söderväg 6 C, 621 58 Visby

•

Till ny ledamot i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden t.o.m. 2014-12-31
utses:
M Magnus Jönsson, Sanda Runne 807, 623 79 Klintehamn (tidigare ersättare).

•

Till ny ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden t.o.m. 2014-12-31
utses:
M Jaquline Ekbrant Wintland, Garvaregränd 3, 624 48 Slite

•

Till ny ersättare i miljörådet t.o.m. 2014-12-31 utses:
M Jesper Skalberg Karlsson, Stenkyrka Kvie 626, 624 42 Tingstäde

•

Till ny ledamot i Samverkansnämnden Stockholm-Gotland t.o.m. 2014-12-31
utses:
M Patrik Thored, Lilla Sömmerskestigen 1, 621 53 Visby

•

Till nytt ombud till representantskapsmötena för Föreningen Östersjöns
Författar- och Översättarcentrum t.o.m. 2012 utses:
M Lilian Edwards, Jungmansgatan 476, 621 52 Visby

•

Utseende av nya ersättare i byggnadsnämnden, tekniska nämnden och miljörådet
bordläggs till nästa sammanträde.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
Expedieras:
Berörda nämnder
Anders Skantz
Bo Björk
Carolyn Skantz
Emma Olsson
Jan Wallner
Jaquline Ekbrant Wintland

Justerande:

Jenny Guteäng
Jesper Skalberg Karlsson
Katarina Hansson
Lilian Edwards
Mikael Eriksson
Magnus Fürst
Magnus Jönsson

Utdragsbestyrkande:
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Sara Mingert
Sara Tillman
Simon Härenstan
Patrik Thored
Petter Engström
Sophie Söderling

PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-09-12

Rf § 164
Regionfullmäktige. Avsägelser
- Adriaan van Tour 2011-08-24
- Anders Skantz 2011-07-21
- Jenny Alvås 2011-08-19
- Anna Vigström
- Fanny Viberg 2011-09-06

Adriaan van Tour (S) och Anders Skantz (M) har anhållit om befrielse från sina
uppdrag som ledamöter i regionfullmäktige.
Jenny Alvås (S), Fanny Viberg (S) och Anna Vigström (MP) har anhållit om
befrielse från sina uppdrag som ersättare i regionfullmäktige.
Regionfullmäktiges beslut
•

Adriaan van Tour (S) och Anders Skantz (M) befrias från sina uppdrag som
ledamöter i regionfullmäktige.

•

Jenny Alvås (S), Fanny Viberg (S) och Anna Vigström (MP) befrias från sina
uppdrag som ersättare i regionfullmäktige.

•

Länsstyrelsen anmodas företa ny sammanräkning för att utse nya ledamöter och
nya ersättare i regionfullmäktige.

Expedieras:
Adriaan van Tour
Anders Skantz
Jenny Alvås
Fanny Viberg
Anna Vigström

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-09-12

Rf § 165
Medborgarförslag; nya
Följande medborgarförslag har inkommit:

Ärendenummer/
Ankomstdatum

Åsa Sandvalls medborgarförslag om att anlägga ett farthinder vid KS 2011/319
2011-05-30
övergångsstället ca 200 m från Kneippbyn-utfarten.
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden
Carina Gustafsson och Ann-Marie Eliassons medborgarförslag
om att göra om seniorboendet Kråkan, Storgatan 44, Hemse, till
särskilt boende.

KS 2011/332
2011-06-08

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till socialnämnden
Birgitta Melanders medborgarförslag om mera pengar till maten
för till dagis- och skolbarn.

KS 2011/337
2011-06-14

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till barn- och utbildningsnämnden
Sylve Klinths medborgarförslag att vägar måste stängas av för
icke nödvändig trafik om Hällarna görs till stadspark.

KS 2011/367
2011-06-27

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden
Thomas Johanssons medborgarförslag om sänkt hastighet genom KS 2011/408
2011-07-28
Kappelshamns samhälle eller anlägga väghinder/bula.
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden
Rudolf Törlinds medborgarförslag om bilparkering på
Langhammarshammar.

KS 2011/431
2011-08-18

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden
Kenneth Björklunds medborgarförslag om att cykelleden runt
Visby benämns Gun Hägglunds väg.
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till byggnadsnämnden
Regionfullmäktiges beslut
• I enlighet med presidiets förslag.
Expedieras:
Berörda nämnder
Förslagsställarna
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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KS 2011/450
2011-08-25

PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-09-12

Rf § 166
Medborgarförslag; anmälan av beslutade
•

Oliver Krusells medborgarförslag om att skateboardåkarna på Gotland vill att en
skateboardpark och en skateboardlokal ska anordnas. KS 2007/329

•
•

Rolf Hallgrens medborgarförslag 2008-07-23 om att använda Kappelshamnsviken för
kryssningstrafiken. KS 2008/329

•
•

Tekniska nämnden 2010-04-28, § 87

Per-Lennart Karlssons medborgarförslag om att ordna trafiksituationen i österområdet i Visby. KS 2010/284
•

•

Tekniska nämnden 2009-02-25, § 61

Annelie Hagbergs medborgarförslag om säkerhet i skolbussarna. KS 2010/8

•
•

Kultur- och fritidsnämnden 2011-05-23, § 76

Nils Smitterberg och Sigrid Hoffman likalydande medborgarförslag om att införa ett
länskort i kollektivtrafiken för på Gotland folkbokförda helt gratis eller till en årlig
kostnad av 500 kronor. KS 2008/437och KS 2008/436

•
•

Tekniska nämnden 2009-02-25, § 58

Bertil Bergströms medborgarförslag om genomförande av ett framträdande med
Luciatåg m.m. vid julmarknaden i Soest alternativt Lübeck. KS 2008/357

•
•

Kultur- och fritidsnämnden 2011-05-25, § 64

Tekniska nämnden 2010-12-15, § 263

Per-Lennart Karlssons medborgarförslag om att arenahall bör byggas i norra Visby.
KS 2010/286

•
•

Tore Gannholms medborgarförslag om att endast elbilar får vistas innanför
ringmuren. KS 2010/311
•

•

Tekniska nämnden 2010-12-15, § 260

Hans A Svenssons medborgarförslag om att upplåta parkeringsutrymmena i anslutning till Christopher Polhem-gymnasiet för husbilar. KS 2010/315
•

•

Tekniska nämnden 2010-12-15, § 264

Tekniska nämnden 2010-12-15, § 262

Roland Strömbecks medborgarförslag om att återinföra parkeringsskivan och ta bort
parkeringsautomaterna. KS 2010/353
•

Tekniska nämnden 2010-12-15, § 261
forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-09-12

Rf § 166 forts
•

Håkan Sventelius medborgarförslag om att vattenprov från enskilda vattentäkter
skall kunna hanteras lokalt t.ex. på vårdcentraler. KS 2010/419
•

•

Maude Rylanders medborgarförslag om överflyttning av ej utnyttjade kvoter för
fotvård. (Inkom 2010-11-01). KS 2010/420
•

•

Regionstyrelsen 2011-06-21, § 202

Katja Eneqvists medborgarförslag om att anordna frizoner för nyårsraketer och
smällare, t.ex. Sundre och Fårö. KS 2011/14
•

•

Tekniska nämnden 2011-06-23, § 169

Urban Roos medborgarförslag om införande av operativsystemet Windows 7 på
kommunens datorer. KS 2009/40
•

•

Tekniska nämnden 2011-06-23, § 178

Ingrid Vistrands medborgarförslag om att resenärer med rollator får resa gratis på
bussarna eller att köpa ett årskort. KS 2010/425
•

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2011-05-23, § 57

Pya Bjersanders medborgarförslag om uppsättande av skylt ”Krokska dungen” vid
Allégatan. KS 2010/423
•

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2011-05-23, § 56

Regionstyrelsen 2011-06-21, § 203

Kjell Wollbos medborgarförslag om att tidpunkten för slamtömning av trekammarbrunn preciseras till hämtningsdag i stället för som nu inom en 4-veckorsperiod.
KS 2011/41

•
•

Tekniska nämnden 2011-06-23, § 166

Jan Calderons medborgarförslag om att Region Gotlands bussar namnges efter
kända och/eller prominenta gotlänningar. KS 2011/90
•

Tekniska nämnden 2011-06-23, § 168

Anföranden:
Anföranden hölls av Johan Malmros (FP), Hans-Erik Svensson (S) och Åke
Svensson (S).
Regionfullmäktiges beslut
•

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

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-09-12

Rf § 167
Interpellation. Parkeringsavgifter för lasarettets personal
KS 2011/259

Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S) besvarade interpellation av
Anna Andersson (C) om parkeringsavgifter för lasarettets personal. Anna Andersson
tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Anförande hölls även av
Mats Hedström (M).
Interpellation 2011-04-09

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 168
Interpellation. Waranmottagningen på Visby lasarett
KS 2011/351

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Stefaan De Maecker (MP) besvarade
interpellation av Mats Hedström (M) om waranmottagningen på Visby lasarett.
Mats Hedström tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2011-06-13

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 169
Interpellation. Händelserna i Klinteskolan
KS 2011/354

Socialnämndens ordförande Hanna Westerén (S) besvarade interpellation av Jonas
Niklasson (C) om händelserna i Klinteskolan. Jonas Niklasson tackade för svaret
och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2011-06-13

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 170
Interpellation. Mansmottagning på Gotland
KS 2011/349

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Stefaan De Maecker (MP) besvarade
interpellation av Lilian Edwards (M) om mansmottagning på Gotland. Lilian
Edwards tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2011-06-13

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-09-12

Rf § 171
Interpellation. Slite Torg och dess utformning efter ombyggnad
KS 2011/350

Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S) besvarade interpellation av
Mats Hedström (M) om Slite Torg och dess utformning efter ombyggnad. Mats
Hedström tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Anförande hölls
även av Hans-Erik Svensson (S), Gerty Holmstedt (S) och Lena Celion (M).
Interpellation 2011-06-13

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 172
Interpellation. Fast förbindelse till Fårö
KS 2011/352

Regionstyrelsens ordförande Åke Svensson (S) besvarade interpellation av Kerstin
Kalström (C) om fast förbindelse till Fårö. Kerstin Kalström tackade för svaret och
kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2011-05-30

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 173
Interpellation. Parkeringsplatser i norra Visby
KS 2011/353

Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S) besvarade interpellation av
Mats-Ola Rödén (FP) om parkeringsplatser i norra Visby. Mats-Ola Rödén tackade
för svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2011-05-09

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-09-12

Rf § 174
Muntlig information om Island Games på Isle of Wight

Regionfullmäktiges ordförande Björn Jansson (S) informerade fullmäktige om sitt
besök på Isle of Wight i samband med idrottstävlingen Island Games.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-09-12

Rf § 175
Frågor
•

Hans-Erik Svensson (S) fick tillstånd att ställa en fråga om bemötande av
patienter på vårdcentralen i Slite. Frågan besvarades av hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Stefaan De Maecker (MP).

•

Simon Härenstam (M) fick tillstånd att ställa en fråga om brandlarm i slöjdsalen i
Högbyskolan i Hemse. Frågan besvarades av tekniska nämndens ordförande
Tommy Gardell (S).

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-09-12

Rf § 176
Motioner; nya
Följande motioner har inkommit:

Ärendenummer

Gustaf Hoffstedt (M)
Arbetskraftinvandring – öka inflyttningen av utländska
medborgare

KS 2011/477-14
2011-09-12

Simon Härenstam (M)
Stöd till barn och föräldrar med kognitiva svårigheter

KS 2011/478-85
2011-09-12

Lotta Jakobson (FP och Johan Malmros (FP))
Inrättande av ett Barn- och elevombud

KS 2011/479-60
2011-09-12

Mats-Ola Rödén (FP)
Parkeringsplatser i innerstaden

KS 2011/480-31
2011-09-12

Anmärkning:
De nya motionerna bifogas det tryckta protokollet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-09-12

Rf § 177
Interpellationer; nya
Anna Hrdlicka (M) fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Åke
Svensson (S) ställa interpellation om Vision Gotland 2025 och vägen dit.
KS 2011/ 481-10

Lars Thomsson (C) fick tillstånd att till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande
Stefaan De Maecker (MP) ställa interpellation om ekonomisk prognos för hälsooch sjukvårdsnämnden 2011 m.m. KS 2011/482-04
Kerstin Kalström (C) fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Åke
Svensson (S) ställa interpellation om bredbandsutbyggnad på Fårö med fiberkabel
KS 2011/ 483-53

Stefan Nypelius (C) fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Åke
Svensson (S) ställa interpellation om bredbandsutbyggnad på Gotland
KS 2011/ 484-53

Regionfullmäktiges beslut
•

Interpellationerna besvaras vid nästa sammanträde.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-09-12

Rf § 178
Information
Till handlingarna lades: Information om
•

Socialnämndens beslut 2011-06-08 om individrapportering – ej verkställda
beslut till 31 mars 2011. Socialnämndens ordförande Hanna Westerén (S) gav en
närmare kommentar till den skriftligt givna informationen.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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%LODJD
INTERPELLATIONSVAR

Interpellation angående parkeringsavgifter vid Visby lasarett.
Anna Andersson (C), har i en interpellation till mig riktat nedanstående frågor:
En oenig nämnd tog den 7 april beslut om att införa parkeringsavgifter i Visby 8 veckor i
sommar. Vid sammanträdet efterlyste jag en helhetssyn över parkeringssituationen i Visby,
inklusive lasarettsområdet. Detta mot bakgrund av personalens svårigheter med att parkera
under sin arbetstid. Många i personalen är tvungna att köra till jobbet eftersom de
oregelbundna arbetstiderna omöjliggör att åka kollektivt.
Trots dessa kända problem valde majoriteten att fatta beslut om parkeringsavgifter vid
lasarettet, utan att ta hänsyn till personalen.
Med anledning av ovanstående undrar jag:
•
•
•

Tycker Tekniska nämndens ordförande att det är rimligt att lasarettets personal skall
betala för att arbeta?
Vart tycker Tekniska nämndens ordförande att lasarettets personal skall parkera?
När och hur tänker Tekniska nämndens ordförande föreslå en lösning för
parkeringsproblemen vid lasarettet?

SVAR
Svar på interpellation till Tekniska nämndens ordförande angående parkeringsavgifter
vid Visby lasarett.
För att öka tillgängligheten till parkering för besökande till Visby lasarett har tekniska
nämnden beslutat att införa parkeringsavgift på 163 st. parkeringsplatser på allmän plats vid
lasarettet. Övriga ca 440 parkeringsplatser i området förblir gratisparkeringar även under den
period på 8 veckor som avgift tas ut i Visby.
Den parkeringsutredning som gjordes 2008 visade att det då inte fanns någon faktisk brist på
parkering vid Visby lasarett och utredaren konstaterade att något behov av fler
parkeringsplatser inte förelåg. Av de 1100 personer som jobbade på lasarettet bodde ca 800 i
Visby och hade sex kilometer eller kortare avstånd från bostaden och till sin arbetsplats vid
lasarettet. Det var då 250 personer som inte var boende i Visby som arbetade på Visby
lasarett. Andelen anställda som cyklade till arbetet var endast 20 %. Att besökare och personal
upplever en brist på plats bedöms bero på att de önskar korta gångavstånd mellan sin bil och
lasarettets entréer.

Som anställd vid Visby lasarett har man följande val att göra vad gäller att ta sig till sitt
arbete.
•
•
•
•

Cykla eller promenera
Åka kollektivt
Ta bilen och parkera på någon av de drygt 400 avgiftsfria parkeringsplatserna
Ta bilen och parkera på någon av de 163 avgiftsbelagda parkeringsplatserna.
Kostnaden blir då max 45 kronor per vardags dygn

Svaret på första frågan är att ingen avgift tas ut på den stora parkeringen vid lasarettet vilket
jag anser är rätt. Där finns möjlighet för personal att parkera avgiftsfritt.
Svaret på andra frågan är att jag anser personalen som måste ha bil till arbetet skall parkera på
den stora avgiftsfria parkeringen.
Svaret på fråga tre är att den utredning som gjorts visar på att det inte är någon brist på
parkeringsplatser eller andra parkeringsproblem vid lasarettet.
Utredaren gjorde jämförande studier vid tre sjukhus i Region Skåne. Utbudet av
parkeringsplatser var ungefär samma eller lägre än i Visby. Sjukhusen hade varierande system
för avgifter och regleringar. Vid Centralsjukhuset i Kristianstad upplevde personal och
besökande ingen brist på parkeringsplatser. Sannolikt beror detta på att samtliga platser var
avgiftsbelagda.
Den stora parkeringsplatsen vid lasarettet är inte allmän platsmark utan det är kvartersmark.
På allmän platsmark är det Region Gotland/Tekniska Nämnden som beslutar om regleringar
och avgifter. På kvartersmark är det fastighetsägaren i samråd med hyresgäst som bestämmer
vilka regleringar som görs på dessa parkeringsplatser.
Skulle frågan komma upp om eventuella avgifter på kvartersmark kommer jag att kräva att
den skall föregås av en politisk behandling eftersom den är av mycket principiell karaktär.
Den helhetssyn Anna skriver att hon efterfrågat på nämnden har vi från majoriteten varit
mycket tydliga med att vi är beredda att ta för parkeringssituationen i Visby. Den borde ha
funnits redan tidigare men Alliansen valde istället 2010 att i intern oenighet och i konflikt
med opposition, Polis och förvaltning driva igenom ett helt ogenomtänkt förslag.

Visby den 8 juni 2011
Tommy Gardell
TN:s ordförande

Ärendenr KS 2011/352

1 (1)

Handlingstyp Interpellationssvar
Datum 12 september 2011

Bilaga § 168

Interpellation om Waranmottagningen på Visby lasarett
Mats Hedström (M) har i en interpellation till mig ställt frågan när och vilka
åtgärder hälso- och sjukvårdsnämnden vidtar för att förbättra situationen vid
väntrummen för provtagning på lasarettet (provtagningsrummen på
LaboratorieMedicinskt Centrum Gotland – LMCG).
Mitt svar:
Hälso- och sjukvårdsnämnden har konstaterat att nuvarande provtagningsrum och väntrum inte är fullt ut dimensionerade för den verksamhet som
bedrivs i lokalen. Effekterna blir minskad trivsel för patienterna, ökad risk
för smittspridning och arbetsmiljöproblem för personalen. Dessutom hindrar
de väntade i korridoren utanför väntrummet passage till och från vårdavdelningarna.
Lokalfrågan kring väntrummet har därför tagits upp i den strategiska planen
för hälso- och sjukvårdsnämnden 2012-2014 där det också anges att en
förstudie planeras under 2011. Förstudien anses vara nödvändig för att
kunna förbereda en bra lösning på lokalfrågan och är beställd hos
Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF). En projektledare har tillsatts och
förstudien har precis påbörjats. Omfattning på arbetet är osäker och SBF
kan därför inte ange när exakt ett underlag för beslut kan vara klart.
Lokalförsörjningsplan för hälso- och sjukvårdsnämnden gällande 2013-2017
ska behandlas den 14 september och underlag med effekter och kostnader
för detta projekt är inte klara till dess. Det finns en möjlighet att ovannämnda investering kan kompletteras till den strategiska planen för perioden
2013- 2017.
I planen som arbetsutskottet den 5 september fastställde som förslag till
beslut till nämnden har investeringar tagits upp med 2 mkr för 2013 som en
mycket osäker schablonberäknad kostnad. Om förstudien som dels ser över
verksamhetsflödena och dels ser över lokalbehovet resulterar i att en mindre
investeringsvolym krävs kan eventuellt avsatta investeringsmedel för 2012
för ”mindre ombyggnader” tas i anspråk vilket skulle påskynda den
nödvändiga förändringen.
Stefaan De Maecker
Ordförande Hälso- och Sjukvårdsnämnden

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

Ärendenr KS 2011/354

1 (2)

Handlingstyp Interpellationssvar
Datum 12 september 2011

Bilaga § 169

Interpellation om händelserna i Klinteskolan
Jonas Niklasson (C) har i en interpellation ställt frågor till undertecknad kring
händelserna på Klinteskolan tidigare i år och hur signalerna om att något ”var
på gång” tagits emot av socialnämnd och -förvaltning. Jag har valt att besvara
frågorna i tur och ordning:
Har signalerna gått fram och har de tagits på allvar inom de organisationer som borde ta sådana här signaler på allvar?
Svar: De signaler som når socialnämnden kommer i första hand från polisen
och skolan och ibland även från fritidsgården i Klintehamn. När det kommer
uppgifter om att ”något är på gång” tas dessa uppgifter på allvar och socialtjänsten tar kontakt med uppgiftslämnaren. Det är i regel Ungdomsgruppen,
när det handlar om oro för grupper av ungdomar, eller Barn och Familjs
mottagningsgrupp, när det gäller enskilda, namngivna ungdomar, som tar
kontakt.
Ungdomsgruppen, UG, har/har haft följande aktiviteter i Klintehamn:
Samverkan
UG har medverkat i samverkansgrupp där Hassela, skolan, polis medverkat.
Denna samverkansgrupp bildades utifrån att man upplevde att man hade
problem med cannabis på Donnersgymnasiet. Denna grupp har träffats var 3:e
månad och skall så göra också fortsättningsvis.
Klinteskolan
UG har under året varit ute och presenterat sig och sin verksamhet i alla klasser
i åk 8 – 9.
Föräldramöte/Informationsmöte
UG medverkade på föräldramöte 31 maj på fritidsgården där man startade
föräldranätverk och föräldravandring.
Fältarbete
UG har besökt Klintehamn minst två kvällar i veckan under v. 27 – 32.
Föräldrastöd
UG har haft en del kontakt med och givit stöd till familjer vars ungdomar varit
med, eller i utkanten av de skadegörelsehändelser som skett i Klintehamn den
senaste tiden.
Klinte marknad
UG kommer att sätta in personal som jobbar på lördagen 24 september.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se
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Görs någon genomlysning av vad som föregick händelsen?
Svar: I samverkansgruppen har man talat om händelserna i sig, men fokus har
varit inriktat på framtiden, så att liknande händelser kan förebyggas.
Finns det rutiner som behöver ändras?
Svar: Då både föräldrar och många myndigheter är berörda när händelser av
detta slag inträffar, är det viktigt att finna bra samverkansformer, både för att
försöka förebygga och upptäcka dessa händelser, och för att vara med och
hantera händelserna i efterhand, om de uppstår. Framöver planeras dessutom
formeras en konstellation av medarbetare från socialtjänst, polis, skola,
fritidsverksamhet m.m, - även kallad ”social insatsgrupp”, som ska förebygga
att ungdomar hamnar i kriminella kretsar.
Finns det behov av vidareutbildning vad gäller t ex tystnadsplikten, så
att man inte ” tiger i onödan och för säkerhets skull”?
Svar: I offentlighets- och sekretesslagen finns bestämmelser om i vilka fall
uppgifter inom socialtjänsten, skolan med flera myndigheter, får lämnas ut.
Sekretess kan alltid efterges av den enskilde, d.v.s. av den som sekretessen
gäller. I vissa fall finns det lagstöd för att bryta sekretessen, till exempel om den
som arbetar med barn och ungdom misstänker att ett barn far illa och att det
kan behövas insatser från socialtjänsten för att tillgodose barnets behov av stöd
och skydd. Socialtjänsten har erbjudit skolorna information om detta.
Avslutningsvis: i den mån en enskild nämnd kan uttala sig för regionens
räkning, kan jag understryka att medvetenheten om betydelsen av tät
samverkan har blivit större, vilket märks inte minst i det styrkortsarbete
socialnämnden för närvarande befinner sig. Signaler om oro och ohälsa bland
våra unga måste alltid tas på största allvar och det är endast genom samverkan
och gemensamma grepp från olika offentliga aktörer som nya tragedier kan
undvikas. Självfallet medför den ökade medvetenheten också att gemensamma
forum som Tryggare Gotland blir mer effektiva verktyg i det förebyggande
arbetet.

Hanna Westerén
Socialnämndens ordförande
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Handlingstyp Interpellationssvar
Datum 12 september 2011

Bilaga § 170

Interpellation om Mansmottagning på Gotland
Lilian Edwards (M) har i en interpellation till mig ställt frågan hur jag ser på
problemen som vuxna män kan möta när de drabbas av sexuella svårigheter
av olika slag som inte har en naturlig plats i vården idag. Hon undrar även
vad jag anser mer specifikt om behovet av en särskild mansmottagning.
Sexuella svårigheter
Sexuella svårigheter kan vara väldigt varierande till sin natur. Det kan till
exempel handla om sexuell olust, relationssvårigheter, frågor kring sexuell
identitet, sexmissbruk, att man har utsatt sig för smitta som kan överföras
vid sexuella kontakter, erektionssvårigheter, problem med utlösning eller
sexuell samt psykosociala påfrestningar som kan härledas till sexualitet och
relationer.
För ungdomar under 23 år – såväl tjejer som killar – finns det på Gotland en
ungdomsmottagning som erbjuder hjälp utifrån ett helhetsperspektiv på
dessa frågor. Motsvarande specialistmottagning för män över 23 år finns
inte etablerat på ön. Istället hänvisas man till olika instanser beroende på
vilken svårighet det gäller där man kan få kvalificerad vård.
Mansmottagning?
En stor del av de så kallade mansmottagningarna i Sverige är en del av
arbetet för kvinnofrid och vänder sig till män som har problem med
aggressivitet, problem i samband med separation och skilsmässa eller är i
kris. På ett antal framför allt större orter förekommer också mansmottagningar som har en inriktning att stödja män mer utifrån perspektivet
”sexuella svårigheter”.
Socialnämnden ansvarar för en mansmottagning – mansforum – dit män kan
vända sig vid behov av stödsamtal för att bearbeta frågor som rör roller och
relationer, ensamhet och sorg. För övrigt finns som ovan angett ingen
samlad mottagning för övriga sexuella svårigheter utan hänvisas männen till
olika mottagningar så som primärvården eller psykiatrin. Ibland försvårar
det att få rätt hjälp.
Behov
I interpellationen anges att en mansmottagning där männens speciella
sexuella bekymmer får kunnigt och kvalificerat bemötande är ett stort
behov. Jag har inte kunnat få exakta siffror på hur detta behov ser ut, men
patientinflödet kring dessa frågor uppskattas till något enstaka fall då och
då. För den enskilde som drabbas av svårigheter så kan behovet av en
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mansmottagning givetvis alltid kännas stort om vårdutbudet på de olika
instanserna inte upplevs som tillfredsställande.
Prioriteringar
Jag delar åsikten om att inrättandet av en mansmottagning med fokus på
sexuella svårigheter skulle kunna betyda en hälsovinst för ett antal män
bosatta på Gotland. Idag framstår hälsovinsterna dock inte stå i rimlig
relation till resurserna som skulle behöva tillsättas för att bygga upp en
sådan verksamhet – i synnerhet med tanke på befolkningsunderlaget som
kan anses vara för litet för att ha en specifik mansmottagning igång.
I ett tidigare interpellationssvar i år kring insatser för att förebygga
spridningen av könssjukdomar och aborter lyfte jag fram behovet av att
stärka upp ungdomsmottagningen, bland annat för att bättre kunna nå
killarna. Förebyggande insatser till målgruppen yngre män torde på sikt
även bidra till ett minskat behov hos vuxna män.
Regionfullmäktige har antagit ett styrkort där bland annat fastslås att det är
av strategisk vikt att barn och ungdomar ska prioriteras. I en prioriteringsdiskussion där resurserna inte räcker till för att göra verkstad av alla goda
idéer ska denna strategi också vara vägledande för hälso- och sjukvårdsnämnden. Ifall vi kan frigöra resurser för att åta oss ambitionshöjningarna
som ligger inbakade i frågan om inrättandet av en mansmottagning är jag
inte alls främmande att diskutera det. Min bedömning är dock att vi inom
överskådlig tid inte kommer att ha råd med denna typ av ambitionshöjningar.

Stefaan De Maecker
Ordförande Hälso- och Sjukvårdsnämnden

INTERPELLATIONSVAR

%LODJD

Interpellation angående Slite torg och dess utformning efter ombyggnad
Mats Hedström (M), har i en interpellation till mig riktat nedanstående frågor:
Slite centrum från har genomgått en förändring och uppsnyggning och blivit ett lyft för samhället.
Det är ju så att allt kanske inte blir som man planerat. Tekniska förvaltningen borde ha gjort en
enkätundersökning hos de berörda fastighetsägarna och näringsidkarna om utfallet av
funktionaliteten efter ombyggnaden.
Ett problem som kommit i dagen är Torget med dess skateboard och cykelramper kontra det
gångstråk som anlagts mellan torget och befintlig restaurang med uteservering.
Det är mycket bra med liv och rörelse i den miljön men det kan bli för mycket av den varan.
Både cykel och skateboard åkare kommer med stor hastighet direkt ut på gångstråket och ända fram
till gästerna på uteserveringen.
Detta upplevs av gående som en fara att bli påkörda med skador som följd och av restauranggästerna
på uteserveringen som störande och skulle enkelt kunna åtgärdas.
En enkel men estetiskt tilltalade avgränsning bör uppsättas mot själva torget som en förlängning av
den kalkstensmur som finns mot torget.
Exempelvis några stenstolpar med en ankartross/ankarkättning emellan eller parksoffor.
Detta eliminerar ovan beskrivna problem. Det hastar att lösa detta innan olyckan är framme samt ge
restaurangbesökarna matro.
Hur och när kan problemet åtgärdas?
SVAR
I upprustningen av Slite torg och centrum har ytan för torget fått en helt ny utformning. Förslag
från Tema landskapsarkitekter presenterades i tidigt skede för allmänhet och referensgrupp med
föreningar och företag från Slite. Under byggtiden har referensgruppen kontinuerligt informerats.
Torgets ena del har fått en ungdomlig anpassning i form av mindre skateramper, studsmatta och
basketkorg. Ytan intill restaurang har gjorts mer öppen med stora bänkar för att under vinter
kunna rymma gran och under sommar torghandel. Med avsikt har skatedelen lagts så långt från
restaurangområdet som möjligt för att inte onödigtvis störa och inverka på serveringen. Den
andra delen av torget är ett trädtorg med sittbänkar.
Förvaltningen ser inte att det är nödvändigt att göra ytterligare avgränsningar i området för att
öka säkerhet med tanke på skateboardåkning gentemot restaurangens gäster.
Området har skyltats för att hindra bilkörning över gångytorna, på torget men även på de övriga
upprustade ytorna. Tyvärr respekteras detta inte fullt ut och förvaltningen önskar att detta tas
upp för att kunna stävjas i samhället och att därmed säkerheten ökar.
Visby den 7 sept 2011

Tommy Gardell
TN:s ordförande
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Handlingstyp Interpellationssvar
Datum 12 september 2011

Bilaga § 172

Interpellation om fast förbindelse till Fårö
Kerstin Kalström (C) har i en interpellation ställt ett antal frågor till mig om fast
förbindelse till Fårö

Mitt svar:
I den nationella planen anges att frågan om fast förbindelse till Fårö ska
utredas. Huvudman för utredningen är trafikverket. Om utredningen rent
praktiskt kommit igång vet jag inte, men i pågående arbete med fördjupad
översiktsplan för Fårö som region Gotland bedriver finns frågan med. Om inte
annat kommer Trafikverket behöva yttra sig i ärendet i samband med
samrådsremissen.
I våra strategiska planeringsdokument har regionen varit positiv och anser och
gynnar, bl. a. den regionala utvecklingen.

Åke Svensson

Regionstyrelsens ordförande
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INTERPELLATIONSVAR

%LODJD

Interpellation ang tillgång till parkeringsplatser för de boende i norra innerstaden
Ledamoten Mats Ola Rödén (FP), har i en interpellation till mig riktat nedanstående fråga:
Tillgången på parkeringsplatser i norra innerstaden motsvarar inte behovet. De boende tillbringar
mycken tid med att cirkulera och leta parkeringsplatser. Detta gäller främst kvällstid. Det skapar
irritation och är negativt för miljön. Passerar man Stora Torget kvällstid, oavsett dag, så kan man
konstatera att parkeringsplatserna på torget är belagda till 80 – 85 %, vilket visar att dessa
parkeringsplatser behövs för de som bor omkring Stora Torget. Man kan också befara att ytterligare
behov kommer att föreligga i och med att fastigheterna som tidigare inrymde kommunförvaltningen
nu byggs om till bostäder. I och med omdaningen av torget kommer över hälften av nuvarande
parkeringsplatser att försvinna, vilket medför ytterligare brist på dylika. Frågan blir därför hur
tekniska nämnden tänker sig kompensera det bortfallet samt på sikt tillgodose behovet av
parkeringsplatser för de boende i norra innerstaden.
SVAR:
Uppställningsplatser för fordon skall ordnas på kvartersmark för den verksamhet som bedrivs på
fastigheten oavsett om det gäller handel, boende eller annan verksamhet.
Även om förutsättningarna enligt byggnadslagstiftningen är att uppställning av fordon skall ordnas på
fastigheten för den verksamhet som bedrivs där, så kan det vara svårt att alltid ordna detta i Visby
innanför ringmuren. På en del ställen kan det tyckas att det borde gå att skapa fler platser men oftast
är det inte möjligt eftersom det kan innebära att fastighetsägare som skapat uppställningsplats på
kvartersmark inte kan komma ut på gatan på grund av att fordon parkerats hindrande. Många
fastighetsägare vill heller inte ha parkering på gatan utanför sin fastighet men gärna utanför
grannens fastighet. Det införda systemet för boendeparkering är ett sätt att underlätta uppställning
av fordon för boende i Visby innerstad. Det innebär att ytor som under dagtid inte av
framkomlighetsskäl kan användas för parkering kan nyttjas för ändamålet under viss tid av dygnet.
Systemet innebär också att de som löser boendeparkering kan parkera på vissa platser utanför
ringmuren i 48 timmar utan att behöva flytta sina fordon. Det skall dock alltid vara så att det skall
löna sig att söka en plats på kvartersmark eller att lösa sin parkering på annat sätt än att parkera på
gatan.
Vid införandet av parkeringsavgifter minskade antalet parkerade bilar på allmän plats eftersom de
som kunde parkera sina fordon på kvartersmark då också gjorde det. Behovet av parkering på allmän
plats minskade märkbart. Om efterfrågan på boendeparkering ökar kan fler ytor där
boendeparkering är tillåten skapas utanför innerstaden men på bekvämt gångavstånd. Världsarvet
får då också en bättre miljö som är på de gående och cyklandes villkor. För att inte behovet av
parkering på allmän plats skall öka bör det tillses att gällande parkeringsnorm tillgodoses vid
nybyggnation innanför ringmuren.
Visby den 7 sept 2011
Tommy Gardell
TN:s ordförande
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GOTLAND
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DATUM 2011-09-12

ANGÅENDE:

Öppna Gotland för arbetskraftsinvandring

TILL:

Gotlands Regionfullmäktige

Det börjar bli bråttom om vi ska nå målet med 65 000 invånare på Gotland år 2025. En dellösning är att öka inflyttningen av utländska medborgare. Förra mandatperioden tog Alliansen
initiativ till att öppna Gotland för ensamkommande barn, något som har fallit mycket väl ut.
Utöver svårigheten att få befolkningstillväxten att stiga i önskvärd takt ser Gotland i likhet med
övriga Sverige ut att få allt färre i arbetsför ålder. Där det idag går två arbetsföra personer på
varje pensionär beräknas förhållandet om ett par decennier vara 1,4 arbetsföra per
pensionär.
Om det inte råder brist på personal idag kommer det att göra det imorgon, inte minst på välfärdsområdet.
Sedan 2008 finns det en ny lagstiftning som gör det möjligt för arbetsgivare att anställa från
hela världen om den man söker inte finns i närheten. Några kommuner har aktivt använt sig
av denna möjlighet för att täcka sitt personalbehov, men också för att få kommunen att växa.
Sorsele är ett lyckat sådant exempel. Kommunen har bedrivit framgångsrika rekryteringskampanjer på Kolahalvön. Tanken med Kolahalvön är att medborgare därifrån inte räds det
stundom mörka och kalla Skandinavien, utan tvärtom trivs i en sådan miljö.
Statistiken är tydlig. Från den 15 december 2008 till den 1 december 2009 beviljades 3 750
arbetstillstånd i Västerbotten. Även Norrbotten och Kalmar ligger bra till, med 1 503
respektive 1 134 tillstånd. Under samma period beviljades Gotland 17 tillstånd. Potentialen är
uppenbar.
Region Gotland bör tillsammans med Arbetsförmedlingen skanna av var Gotland idag har
rekryteringssvårigheter, samt därefter utarbeta en rekryteringskampanj på ett för gotländska
förhållanden passande sätt.
Jag föreslår
att regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att verka för ovan nämnda arbetskraftsinvandring.

Gustaf Hoffstedt (M)
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MOTION

DATUM 2011-09-12

ANGÅENDE:

Stöd till barn och föräldrar i familjer där någon förälder har
kognitiva svårigheter som påverkar föräldraförmågan.

TILL:

Gotlands Regionfullmäktige

80-90 % av personer med kognitiva svårigheter lever under knappa socio- och ekonomiska
förhållanden. Nätverket kring personerna är ofta begränsat och bränns oftast ut (Olson &
Springer, 2006).
Barnen i dessa familjer riskerar att växa upp socialt isolerade och det sociala utanförskapet
kan medföra förseningar i utvecklingen och att barnen utvecklar en dålig självkänsla. Barnen
är oftare än andra barn utsatta för mobbning och de kan också få ta ett för stort ansvar för sin
familj (Starke, 2007).
I Uppsala har det sedan flera år tillbaka mycket framgångsrikt arbetats med SUFKunskapscentrum som vänder sig till representanter från MVC, BVC, förskola, skola,
socialtjänst, habilitering, psykiatri m.fl. Målet är att uppmärksamma barnens och föräldrarnas
behov och att ge föräldrarna ett anpassat stöd för att kompensera sina svårigheter.
Jag anser att Region Gotland ska tydliggöra och utveckla stöd och hjälpinsatser för familjer,
där en eller båda föräldrarna har kognitiva svårigheter och är i behov av utökat stöd för att
klara av sitt föräldraskap.
Jag yrkar att:
 Region Gotland utvecklar en samverkansplan för bemötande av barn och föräldrar i
familjer där en eller båda föräldrarna har kognitiva funktionsnedsättningar.
 En organiserad stödgruppsverksamhet utvecklas för föräldrar som har kognitiva
svårigheter vilket påverkar deras föräldraförmågan, så att både barn och föräldrar får
en möjlighet att träffa andra barn och vuxna i liknande situation.

Simon Härenstam (M)

2011-09-11
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Motion
Inrätta ett Barn- och elevombud
Alla barn och elever har rätt att vistas i en skolmiljö fri från diskriminering,
trakasserier och kränkande behandling. Elever som halkar efter har rätt till stöd
och hjälpmedel i tid.
Allt fungerar inte perfekt i de Gotländska skolorna. Trots att arbete för att förebygga
mobbning har prioriterats i många skolor förekommer det fortfarande på många håll.
Stöd och hjälp kommer ibland för sent eller inte alls för elever som har det svårt i skolan.
De som framförallt får lida när skolan inte klarar sitt uppdrag fullt ut är de mest utsatta
eleverna - de som har läs- och skrivsvårigheter, något neuropsykiatriskt
funktionshinder, eller trassliga hemförhållanden.
För att tillvarata framförallt de mest utsatta elevernas rättigheter, och säkerställa att alla
gotländska skolorna följer lagen på detta område bör Region Gotland införa ett Barnoch elevombud. Kostnaderna och lidandet som uppstår när skolan fallerar är
omfattande. Ändå är det de mest utsatta barnen som får ta största smällen vid
neddragningar eller besparingar. För föräldrar till dessa barn kan det ibland vara svårt
att föra sitt barns talan eller att överhuvudtaget veta vilka rättigheter man har.
-

-

Barn- och elevombudet ska stödja barn och föräldrar i samtal med företrädare
för skolan.

Barn- och elevombudet ska ställa sig på de mest utsatta elevernas sida och
säkerställa att de får stöd och hjälp i enighet med skollagen.

Barn- och elevombudet ska följa lagändringar och andra anvisningar på området
och se till att skolorna har rätt och uppdaterad information på området.

Barn- och elevombudet ska också verka förebyggande, genom att stödja
skolorna i sitt kvalitetsarbete, och arbetet med att förebygga diskriminering,
trakasserier och kränkande behandling.

Vi yrkar härmed att
•

Region Gotland inrättar ett Barn- och elevombud.

Lotta Jakobson (FP)
Johan Malmros (FP)

Folkpartiet Liberalerna på Gotland
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Motion
Parkeringsplatser i innerstaden
Folkpartiet har en interpellation ställt frågan till tekniska nämnden hur man avser att
kompensera bortfallet av parkeringsplatserna som försvinner i och med omdaningen av
Stora Torget till ”mötesplats”.
Tekniska nämnden har svarat att man är medveten om problemet man att man av vissa
skäl inte anser sig kunna göra något år saken.
De skäl man åberopar är följande:
•

Parkeringsplatser skall anordnas på kvartersmark,

•

Många fastighetsägare vill inte ha bilar utanför huset,

•
Många fastighetsägare har inrättat bilplats på egen mark. Detta begränsar
möjligheterna för inrättande av nya i och med att det försvårar in- och utfart,
•

Världsarvet, vilket medför ett ansvar att underlätta för cykel- och gångtrafik.

Man redogör vidare för hur man inrättat boendeparkeringar utanför ringmuren där
bilägare tillåts ställa sin bil upp till 48 timmar. Det finns kommuner som inrättat
boendeparkeringar, i anslutning till bostaden, upp till 14 dagar.

Alla fastighetsägare/näringsidkare har inte möjlighet att ordna uppställningsplatser på
egen tomtmark. Innerstaden har ont om mark i anslutning till gaturummet. Många
boende är beroende av bilen för att klara handel eller för att överhuvudtaget ta sig fram.
De som inte har tillgång till egna platser får betala avgifter för antingen parkeringsbiljett
eller boendeparkering. Utan några som helst garantier att få en plats nära bostaden.
De nya bostäderna runt Klosterplan har inte heller de inneburit någon ökning av antalet
platser. De parkeringsplatser som finns i området lär inte räcka till.
De som bor i Innerstaden har en klar bild av det nödvändiga i att parkeringar finns på
gatan utanför fastigheten. Så är det i städer! En inventering med inriktningen att öka
antalet platser skulle säkerligen, om inte lösa så åtminstone, underlätta för de som är
bofasta och/eller driver näringsverksamhet i Innerstaden.

Vi skall förvalta världsarvet Visby stad, men det måste göras med hänsyn till dagens
behov. Visby innerstad har bil förbud året runt för den som inte bor eller har ärenden
som kräver bil. En levande Innerstad måste ges förutsättningar för boende och handel,
detta innebär fler parkeringar och ett annat regelsystem.

Folkpartiet Liberalerna på Gotland
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Jag yrkar att tekniska nämnden får i uppdrag;
•

•

•
•

att inventera möjlighet till- och inrätta fler parkeringsplatser i Innerstaden.

att se över möjligheterna att utöka nuvarande tidsgräns för boendeparkeringar.

att utreda möjligheterna att för ägare till hyresfastigheter,
bostadsrättsföreningar och näringsidkare att få hyra särskilt markerade
parkeringsplatser.

att skapa regler för en avgiftsfri timme sommartid, i anslutning till affärslokaler i
Visby Innerstad.

Mats-Ola Rödén
Folkpartiet
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