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Beslutande
Ledamöter
Björn Jansson (S), ordförande
Conny Kristensen Gahnström (S)
(kl.13.00-14.20, §§ 179-183)

Mats Sundin (S) (kl.14,20-18.30, §§ 184-208,
för Conny Kristensen Gahnström)
Hans Klintbom (C)
Eva Nypelius (C)
Lars Thomsson (C)
Lena Celion (M)
Gustaf Hoffstedt (M)
Åke Svensson (S)
Hanna Westerén (S)
Bertil Eneqvist (S) (för Eric Martell)
Birgitta Eriksson (S) (för Meit Fohlin)
Stefan Nypelius (C)
Anna Hrdlicka (M)
Inger Harlevi (M)
Christer Engelhardt (S)
Lisa Kalström (S)
Leif Dahlby (S)
Janica Sörestedt (S)
Kerstin Kalström (C)
Eva Gahnström (C)
Stefan Wramner (M)
Jenny Guteäng (M)
Hans-Erik Svensson (S)(för Andreas Persson)
Anette Medbom (S)
Tommy Gardell (S)
Brittis Benzler (V)
Jennie Jarve (V) (kl. 13.00-16.40, §§ 179-192)
Kenneth Lindblad (V) (kl. 16.40-18.30,
§§ 193-208, för Jennie Jarve)

Ola Lindvall (C)
Anna Andersson (C)
Magnus Jönsson (M) (för Håkan Onsjö)
Simon Härenstam (M)
Bo Björkman (S)
Anna Enström (S)
Linda Gardell (S)
Bodil Rosengren (V) (kl. 13.00-16.40,

Ledamöter forts
Lars Åkerlund (V)
Pär Stenegärd (C)
Karl-Johan Boberg (C)
Rolf Öström (M)
Lilian Edwards (M)
Claes-Göran Nilsson (S) (kl. 13.0018.15, §§ 179-203)

Maj Jonsson (S) (kl. 18.15-18.30, §§ 204208, för Claes-Göran Nilsson)

Majvor Östergren (S)
Gerty Holmstedt (S)
Jan Lundgren (S)
Annamaria Bauer (V)
Eva Room (V)
Stefaan De Maecker (MP)
Cecilia Nygren (MP)
Inger Olofsson (C)
Alexander Jansson (C)
Lena Simonson (M) (kl. 13.00-17.00, §§ 179-194)
Roger Wärn (M) (kl. 17.00-18.30, §§ 195-208,
för Lena Simonson)

Rune Fröling (M) (för Peter Wigren)
Margareta Persson (M)
Lena Eneqvist (S)
Mikael Nilsson (S)
Mona Magnusson (S)
Hanna Lenholm (S) (för Per-Erik Andh)
Daniel Bergvall (MP)
Viveca Bornold (MP) (kl. 13.00-14.40, §§ 179-187)
Isabel Enström (MP) (kl. 14.40-18.30, §§ 188-208,
för Viveca Bornold)

Matias Swartling (MP)
Kerstin Löfgren-Dahlström (C)
(kl. 13.00-16.40, §§ 179-192)
Kjell Genitz (C) (16.40-18.30, §§ 193-208,
för Kerstin Löfgren-Dahlström )
Olof Pettersson (C) (för Anders Larsson)

Eva Engström (C)
Mats Hedström (M)
Robin Storm (M) (kl.13.00-17.40, §§ 179-193)
Ingemar Lundqvist (M) (kl. 17.40-18.30,

§§ 179-192)

§§ 143-208, för Robin Storm)

Per Edman (V) (kl. 13.00-16.40, §§ 193-

Bror Lindahl (FP) (för Mats-Ola Rödén)

208, för Bodil Rosengren)
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Ledamöter forts
Amy Öberg (FP)
Johan Malmros (FP)
Lotta Jakobson (FP)
Nina Hallberg (MP)
Joachim Höggren (MP)

Icke tjänstgörande ersättare
Roland Olofsson (S)
Joakim Vinberg (S)
Therese Mangard (V)
Jakob Dygéus (M)
Eva Olsson (FP)
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Rf § 179
Regionfullmäktige. Nya ledamöter och nya ersättare
- Länsstyrelsen 2011-09-21 (5 protokoll)

Länsstyrelsen har gjort nya sammanräkningar efter att Adriaan van Tour (S) och
Anders Skantz (M) beviljats entledigande från sina uppdrag som ledamöter i
regionfullmäktige.
Länsstyrelsen har även gjort nya sammanräkningar efter att Per-Erik Andh (S) och
Robin Storm (M) blivit ledamöter samt att Jenny Alvås (S), Fanny Viberg (S) och
Anna Vigström (MP) beviljats entledigande från sina uppdrag som ersättare i
regionfullmäktige.
Sammanräkningarna visar att
Per-Erik Andh (S) och Robin Storm (M) blir nya ledamöter i regionfullmäktige och
att Roland Olofsson (S), Martina Pierrou (S), Joakim Vinberg (S) och Laila
Ljungman (tid. Schöllin) (MP) blir nya ersättare i regionfullmäktige
Regionfullmäktiges beslut
•

Länsstyrelsens protokoll läggs med beaktande till handingarna.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 180
Donnerska huset i Visby; tilläggsanslag för ombyggnad och
anpassning
KS2011/397

- Tekniska nämnden 2011-06-23, § 186
- Ledningskontoret 2011-08-05
- Regionstyrelsen 2011-08-30, § 220

Tekniska nämnden har begärt tilläggsanslag med 4,0 miljoner kronor avseende
utgifter för ombyggnad och anpassning av Donnerska huset. Vidare begärs finansiellt igångsättningstillstånd samt att i det fall utgifterna bokförs i anläggningsregistret för fastigheten ska samhällsbyggnadsförvaltningen kompenseras för
kapitalkostnaderna.
Ledningskontoret förklarar i yttrande att samhällsbyggnadsförvaltningen fått i uppdrag från ledningskontoret att bygga om och anpassa Donnerska huset för ALMI,
Tillväxt Gotland, Gotlands Industrihus AB (GIHAB), den nya turistbyrån m. fl. För
att tillgodose verksamheternas olika lokalbehov kommer anpassningar att vara nödvändiga. Ombyggnads- och anpassningsutgifterna beräknas uppgå till 4 miljoner
kronor. Enligt samhällsbyggnadsförvaltningen kan inga av åtgärderna klassificeras
som fastighetsunderhåll. Således kommer hela beloppet att öka fastighetens värde
och därmed öka kapitalkostnaderna. Detta innebär att hyran bör höjas med motsvarande belopp.
Avsikten är att GIHAB hyr Donnerska huset av samhällsbyggnadsförvaltningen och
tillhandahåller lokaler för de verksamheter som ska inrymmas där. Lokalytan uppgår
till 1 413 kvm och årshyran beräknas till 1 435 000 kronor för år 2011. Således ca
1016 kronor per kvm. Enligt uppgift från samhällsbyggnadsförvaltningen bedöms
detta vara en förhållandevis låg hyra med hänsyn till lokalernas läge i
Almedalsområdet. Hyran har kunnat sänkas under senare år genom nedskrivningar
av fastighetens bokförda värde. Nedskrivning har skett med 4,0 miljoner kronor
2008, 2,0 miljoner kronor 2009 och 2,5 miljoner kronor 2010. Det bokförda värdet
uppgår 2011 till 6 872 000 kronor varav 1 206 000 kronor avser mark.
Om ombyggnads- och anpassningsarbeten ökar det bokförda värdet med 4,0
miljoner kronor innebär detta att årshyran ökar med ca 293 000 kronor (ca 207
kronor per kvm).
forts
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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RF § 180 forts
Ledningskontoret föreslår att tilläggsanslag medges för ombyggnad och anpassning
enligt tekniska nämndens begäran samt att också finansiellt igångsättningstillstånd
medges.
Vad gäller frågan om kompensation för ökade kapitalkostnader kommer detta att
påverka hyran först fr.o.m. 2012. Ledningskontoret föreslår att denna fråga tas upp i
samband med budgetavstämningen i oktober 2011 då budgeten för 2012 behandlas.
Yrkanden
• Stefan Wramner (M) yrkade, med instämmande av Gustaf Hoffstedt (M), Lena
Celion (M) och Johan Malmros (FP), avslag på regionstyrelsens förslag.
•

Åke Svensson (S) biföll, med instämmande av Lars Thomsson (C),
regionstyrelsens förslag.

Proposition och omröstning
Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag och Stefan Wramners yrkande
och förklarade sig anse att regionstyrelsens förslag vunnit majoritet. Omröstning begärdes.
JA för regionstyrelsen förslag och NEJ för Stefan Wramners yrkande. 52 ledamöter
röstade ja. 19 ledamöter röstade nej. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en
röstade. Regionfullmäktige hade således bifallit regionstyrelsens förslag.

Regionfullmäktiges beslut
•

Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag med 4,0 miljoner kronor för
ombyggnad och anpassning av Donnerska huset. Medel anvisas ur regionens
Eget kapital.

Reservation
Nedanstående ledamöter reserverades sig med följande motivering:
Vi reserverar oss mot beslutet att bevilja ett tilläggsanslag på 4 miljoner kr för
anpassningar av Donnerska huset. Vi anser att huset kan användas utan denna investering
och att investeringen skulle kunna användas bättre i andra fastigheter inom regionen.
Vi reserverar oss även mot att anpassningarna startat innan regionfullmäktige fattat ditt
beslut. Vi tycker att det är bristande respekt mot demokratin att Gotlands högsta beslutande
organ inte får fatta beslut om investeringen innan den förverkligas.

forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 180 forts.
Lena Celion (M), Gustaf Hoffstedt (M), Anna Hrdlicka (M), Inger Harlevi (M), Stefan
Wramner (M), Jenny Guteäng (M), Magnus Jönsson (M), Simon Härenstam (M), Rolf
Öström (M), Lilian Edwards (M), Lena Simonson (M), Rune Fröling (M), Margareta
Persson (M), Mats Hedström (M), Robin Storm (M), Bror Lindahl (FP), Amy Öberg (FP),
Johan Malmros (FP) och Lotta Jakobson (FP).
Expedieras:
Tekniska nämnden
Ledningskontoret /Ekonomi, kvalitet och styrning

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

244

PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-10-24

Rf § 181
Ändring av tandvårdstaxan
KS2011/414

- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2011-06-27, § 72
- Ledningskontoret 2011-07-11
- Regionstyrelsen 2011-08-30, § 231

Hälso- och sjukvårdsnämnden har föreslagit att tandvårdstaxan ska ändras för att
ligga i nivå med, eller i närheten av, de statligt beslutade referenspriserna som
justeras varje år av Tandvård- och läkemedelförmånsverket (TLV). Den nya föreskriften TLVFS 2011:2 publicerades den l juni och ändringarna trädde i kraft den l
september 2011. Folktandvårdens prislista kommer fr.o.m. 2011-10-01 att ligga i
nivå med, eller i närheten av, referensprislistan. Genom denna justering beräknas
intäkterna öka med 900 000 kronor per år, med samma antal åtgärder som 2010.
Ledningskontoret tillstyrker nämndens förslag.
Regionfullmäktiges beslut
•

Tandvårdstaxan ändras i enlighet med hälso- och sjukvårdsnämndens förslag.

•

Taxan ska gälla från och med 1 november 2011.

Expedieras:
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 182
Taxor enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med
vissa läkemedel fr. o. m. 2012
KS 2011/430
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 2011-08-01
- Ledningskontoret 2011-08-23
- Ledningskontoret, klargörande i ärendet, 2011-09-09
- Regionstyrelsen 2011-09-22, § 268

Samhällsbyggnadsförvaltningen har föreslagit att taxorna enligt alkohollagen,
tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel ska ändras.
Höjningarna i taxorna följer av att tillståndsmyndigheten är intäktsfinansierad och
myndigheten har att finansiera verksamheten genom att balansera kostnaderna mot
intäkterna från taxorna. Senast taxorna justerades var vid årsskiftet 2008/2009.
Vid en jämförelse med nio andra kommuner visar det sig att Region Gotland har en
låg taxa för alkoholärenden. Även efter föreslagen höjning kommer alkoholtaxan att
vara jämförelsevis låg.
Tillsynsavgifter för försäljning av tobaksvaror och receptfria läkemedel höjs från
1 300 kronor till 1 700 kronor.
Ledningskontoret har föreslagit att ändringarna av taxan för prövnings- och tillsynsavgifterna enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa läkemedel ändras på föreslaget sätt fr.o.m. 1 januari 2012.
Regionstyrelsens arbetsutskott ställde den 6 och 13 september en del frågor som
ledningskontoret i en klargörande skrivelse har besvarat.
Regionstyrelsen har föreslagit at taxan ändras på föreslaget sätt med den ändringen
att avgiften för slutna sällskap ska vara oförändrad.
Anförande:
Anförande hölls av Stefan Nypelius (C).
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 182 forts.

Regionstyrelsens förslag till fullmäktige
•

Taxan för prövnings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen ändras på föreslaget sätt fr.o.m. 1 januari 2012. Dock med den ändringen att ”8. Tillfälliga
tillstånd till slutna sällskap, per serveringsdag” kvarstår oförändrad. Alltså
700 kronor istället för föreslagna 1 000 kronor.

•

Taxan för prövnings- och tillsynsavgifterna enligt tobakslagen och lagen om
handel med vissa läkemedel ändras på föreslaget sätt fr.o.m. 1 januari 2012.

Expedieras:
Samhällsbyggnadsförvaltningen Myndighetsavdelningen

Ledningskontoret /Folkhälsa och välfärd

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

247

PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-10-24

Rf § 183
Handlingsprogram för kvinnofrid 2011-2014
KS2011/44-10

- (Kommunstyrelsen 2010-03-25, § 71)
- Ledningskontoret 2011-01-26 och 2011-07-20
- Regionstyrelsen 2011-08-30, § 235

Ledningskontoret har kommunstyrelsens uppdrag att revidera handlingsprogrammet
för Kvinnofrid på Gotland i enlighet med bl.a. de intentioner som framkommit i den
utvärdering av programmet, som enligt kommunfullmäktiges beslut skulle ske. Ett
förslag till remissversion har upprättats. Programmet har utarbetats gemensamt av
hälso- och sjukvårdsförvaltningen, skolan, socialförvaltningen och ledningskontoret.
I en referensgrupp har Kvinnojouren deltagit, polisen och andra statliga förvaltningar,
samt föreningar och samfund.
Regionstyrelsen har föreslagit att handlingsprogrammet ska antas. En del
ändringsförslag har inarbetats i handlingsprogrammet.
Yrkanden
• Anna Andersson (C) yrkade, med instämmande av Anna-Maria Bauer (V), Amy
Öberg (FP) och Hanna Westerén (S), att regionfullmäktige uppdrar åt
regionstyrelsen att formulera texten för ett nytt avsnitt under "Särskilt sårbara
grupper" (sidan 12) som handlar om "Kvinnor med utländsk bakgrund".
•

Anna-Maria Bauer (V) yrkade, med instämmande av Bodil Rosengren (V) och
Hanna Westerén (S), att:
1. Handlingsprogrammets titel ändras till "För kvinnofrid och nära relationer
utan hot och våld".
2. Rubrik sidan 6 ändras till "Bred samverkan mot mansvåld, våld i nära
relationer och för kvinnofrid".
3. Underrubrikerna på sidan 12 efter "Särskilt sårbara grupper" ändras till:
Personer med funktionsnedsättning, Äldre personer, Personer med
beroendeproblematik.
4. Rubriken på sidan 15 ändras till "Förebyggande arbete".

•

Rolf Öström (M) yrkade att ett tillägg i dokumentet görs om ”Kvinnliga
samkönade förhållanden”.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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•

Hanna Westerén (S) yrkade, med instämmande av Gustaf Hoffstedt (M), Kerstin
Löfgren-Dahlström (C), Amy Öberg (FP), Christer Engelhardt (S), Åke
Svensson (S), Lena Celion (M) och Lilian Edwards (M) bifall till
regionstyrelsens förslag.

•

Lena Celion (M) yrkade avslag på Anna-Maria Bauers (V) ändringsyrkande om
ändring av förslagets titel.

Lars Thomsson (C) yrkade, med instämmande av Gustaf Hoffstedt (M), avslag
på Anna-Maria Bauers 4 ändringsyrkanden.
Det framfördes även en del ändringsförslag av redaktionell karaktär.
•

Proposition och omröstning
Ordföranden ställde proposition på Anna Anderssons ändringsyrkande och förklarade sig
anse att ändringsyrkandet vunnit majoritet.
Ordföranden ställde sedan proposition Rolf Öströms tilläggsyrkande och förklarade sig
anse att detta hade avslagits.
Ordföranden ställde därefter proposition Anna-Maria Bauers ändringsyrkanden och
förklarade sig anse att ändringsyrkandena vunnit majoritet. Omröstning begärdes. JA för
Anna-Maria Bauers ändringsyrkanden och NEJ för avslag. 41 ledamöter röstade ja. 30
ledamöter röstade nej. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstade.
Regionfullmäktige hade således bifallit Anna-Maria Bauers ändringsyrkanden.
Slutligen ställde ordföranden proposition på regionstyrelsens förslag och förklarade att det
hade bifallits. Regionfullmäktige hade således bifallit regionstyrelsens förslag med
ändringsyrkanden från Anna Andersson och Anna-Maria Bauer.

Regionfullmäktiges beslut
•

Titeln ändras till ”För kvinnofrid och nära relationer utan hot och våld”.

•

Rubrik sidan 6 ändras till "Bred samverkan mot mansvåld, våld i när relationer
och för kvinnofrid".

•

Regionstyrelsen får i uppdrag att formulera texten för ett nytt avsnitt under
"Särskilt sårbara grupper" (sidan 12) som handlar om "Kvinnor med utländsk
bakgrund".
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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•

Underrubrikerna på sidan 12 efter "Särskilt sårbara grupper" ändras till:
”Personer med funktionsnedsättning, Äldre personer, Personer med
beroendeproblematik”.

•

Rubriken på sidan 15 ändras till "Förebyggande arbete".

•

Handlingsprogrammet antas för Kvinnofrid och nära relationer utan hot och
våld, samt ska framförda redaktionella ändringar inarbetas.

Expedieras:
Ledningskontoret/ Folkhälsa och välfärd

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 184
Kapitalkostnader i budget 2011; tilläggsanslag
KS2011/390

- Ledningskontoret 2011-07-06
- Regionstyrelsen 2011-08-30, 239

Ledningskontoret har föreslagit att kapitalkostnaderna skall justeras till 2011 års
nivå i budgeten. Detta innebär att differensen mellan budget och redovisning rättas
till och att nämndernas anslag för avskrivningar och internränta ökas respektive
reduceras i enlighet med framtagen bilaga. Totalt innebär detta att tilläggsanslag
begärs med 3 944 000 kronor vilket innebär att det budgeterade resultatet minskas
med motsvarande belopp.
Anförande:
Anförande hölls av Lena Celion (M).
Regionfullmäktiges beslut
•

Nämndernas anslag för kapitalkostnader, avskrivningar och internränta, ökas
respektive reduceras med totalt 3 944 000 kronor.

•

Tilläggsanslag beviljas berörda nämnder med 3 944 000 kronor. Finansiering
sker ur kommunens eget kapital.

•

Serviceförvaltningen medges göra smärre förändringar av kapitalkostnaden
föranledda av investeringar som aktiveras under året.

Expedieras:
Alla nämnder
Serviceförvaltningen
Ledningskontoret/ekonomi, kvalitet och styrningsenhet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-10-24

Rf § 185
Avveckling av Stiftelsen Bunge Ridcentrum
KS2011/209

- Gotlands Ridsportförbund 2007-03-11
- Stiftelsen Bunge Ridcentrum 2011-03-30
- Ledningskontoret 2011-07-08
- Regionstyrelsen 2011-08-30, § 232

Ordföranden för Stiftelsen Bunge Ridcentrum, Hans Klintbom, har framställt en begäran
om Region Gotlands yttrande över styrelsens förslag att stiftelsen upplöses. Den i dag ende
kvarstående stiftaren, förutom Region Gotland, Gotlands Ridsportsförbund har framfört
önskemål om detta då ridanläggningen på det arrenderade Bungefältet inte kommer
användas av ridklubbarna fr.o.m. 2012 . Försvarsmakten har tidigare utträtt ur stiftelsen.
Bakgrund: Kommunfullmäktige beslutade 1993-03 08 att Gotlands kommun tillsammans med
Försvarsmakten GK/KA 3 (Gotlands kustartilleriförsvar med Gotlands kustartilleriregemente) och
Gotlands Ridsportförbund skulle bilda en stiftelse med namnet Stiftelsen Bunge Ridcentrum för att
garantera det kapital som krävdes för att internationella ridtävlingar ska kunna arrangeras vid den
anläggning som skulle byggas i Bunge. Stiftarna skulle tillskjuta 100 000 kr var i stiftelsekapital.
Varje stiftare skulle utse två ledamöter och två suppleanter. Kommunens ledamöter skulle utses av
kommunfullmäktige. Enligt § 15 i stadgarna fattas beslut om stiftelsens upplösning av dess styrelse
efter att yttrande inhämtats från huvudmännen. Vid stiftelsen upplösning tillfaller kvarvarande
tillgångar Gotlands Ridsportförbund.

Ledningskontoret har inget att erinra mot att Stiftelsen Bunge Ridcentrum upplöses.
Regionstyrelsen har föreslagit att stiftelsen upplöses.
Yrkande
• Hans Klintbom (C) yrkade att beslutet ändras till ”Tillstyrker att Stiftelsen
Bunge Ridcentrum upplöses.
Regionfullmäktiges beslut
• Tillstyrker att Stiftelsen Bunge Ridcentrum upplöses.
Expedieras:
Stiftelsen Bunge Ridcentrum

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-10-24

Rf § 186
Motion. Gotlands kommun bör satsa på lärardriven forskning
KS 2009/476
- Motion 2009-11-23
- Barn- och utbildningsnämnden 2010-02-24, § 29
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2011-03-23, § 37
- Ledningskontoret 2011-08-23
- Regionstyrelsen 2011-09-22, § 251

Motion har inkommit från Janica Sörestedt (S) om att Gotlands kommun skall
avsätta en promille av utbildningsbudgeten för skolforskning i form av lärardriven
forskning om hur eleverna lär sig, om vilka arbetsformer som passar olika arbetsgrupper bäst eller varför flickor presterar bättre i alla ämnen förutom gymnastik. I
ekonomiska resurser motsvarar förslaget för närvarande 1,3 miljoner kronor.
Barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i
sina respektive yttranden båda redogjort för de insatser som förevarit de senaste åren
avseende utbildningar med forskningsinriktning. Båda nämnderna konstaterar även
att de statliga reformerna som väntas träda i kraft 1 juli 2011 innebär stora satsningar på kompetensutveckling och att detta måste vägas mot motionärernas
intentioner.
Ledningskontoret konstaterar i sitt utlåtande att sedan motionen skrevs har en ny
skollag antagits som innebär att kraven på lärares kompetens har skärpts och att
fortbildningsresurser prioriterats till detta. De resurser som avsätts till kompetensutveckling bör i första hand riktas mot behörighetsgivande insatser där det i dag och
de kommande åren bedöms finnas brister.
Ledningskontoret har föreslagit att motionen avslås, vilket även har blivit
regionstyrelsens förslag.
Anföranden:
Anföranden hölls av Janica Sörestedt (S), Anna Andersson (C), Lena Celion (M)
och Brittis Benzler (V).
Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen avslås.

Expedieras:
Barn- och utbildningsnämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden,
Ledningskontoret/Folkhälsa och välfärd
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-10-24

Rf § 187
Motion. Värdighetsgaranti inom Region Gotlands äldreomsorg
KS2010/411

- Motion 2010-10-18
- Socialnämnden 2011-04-20, § 57
- Ledningskontoret 2011-05-12
- Regionstyrelsen 2011-08-30, § 224

Amy Öberg (FP) föreslår i en motion att socialnämnden får i uppdrag att ta fram en
värdighetsgaranti för äldreomsorgen. Motionären menar att många äldre upplever att
det är svårt att veta vad som utlovas av äldreomsorgen och att det inte finns någon
tydlig beskrivning av vad äldre personer och deras anhöriga kan förvänta sig. Detta
förstärks ytterligare av att det kan vara svårt att framföra kritik och att hävda sin rätt.
Värdighetsgarantin ska ge ökad tydlighet om vilken service man kan förvänta sig
som kommuninnevånare som t ex att komma ut varje dag samt att det måste finnas
tydliga kontaktuppgifter dit man kan vända sig med synpunkter.
Socialnämnden har i remissvar redovisat att Regeringen har avsatt medel för de
kommuner som utarbetar och implementerar lokala värdighetsgarantier. För
Gotlands del uppgår dessa till 569 400 kronor och är baserade på antalet personer
över 75 år. Regeringen har givit Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett underlag
eller en vägledning om hur lokala värdighetsgaranti kan se ut. Uppdraget ska vara
slutrapporterat 30 juni 2011.
Socialnämnden har också uttalat att nämnden har för avsikt att ansöka om statliga
medel för att ta fram lokala värdighetsgarantier i enlighet med Socialstyrelsens
kommande direktiv. Med hänvisning till detta anser socialnämnden att motionen
kan besvaras.
Ledningskontoret har föreslagit att motionen anses besvarad med hänvisning till
socialnämndens beslut.
Regionstyrelsen har föreslagit att motionen tillstyrks och att värdighetsgaranti tas
fram i enlighet med Socialstyrelsens direktiv.
Anföranden:
Anföranden hölls av Amy Öberg (FP) och Hanna Westerén (S).
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-10-24

Rf § 187 forts.

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen bifalls. Värdighetsgaranti tas fram i enlighet med Socialstyrelsens
direktiv.

Expedieras:
Socialnämnden
Ledningskontoret/Folkhälsa och välfärd

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-10-24

Rf § 188
Inrättande av istappstelefon
KS 2011/526

- Motion 2010-12-13
- Tekniska nämnden 2011-04-07, § 73
- Ledningskontoret 2011-08-25
- Regionstyrelsen 2011-09-22, § 250

Motion har inkommit från Anna Hrdlicka (M) om att Gotlands kommun/Region
Gotland genom tekniska förvaltningen och sina bolag Gotlands Industrihus AB
(GIHAB) och AB GotlandsHem verkar för att inrätta en istappstelefon på Gotland.
Tekniska nämnden anser i likhet med tidigare lämnat interpellationssvar, i motsvarande fråga, att initiativet inte skall utgå från tekniska nämnden eftersom det är
en regionövergripande fråga. Förvaltningen kommer dock att medverka om beslut
fattas att inrätta en motsvarande funktion för regionen i egenskap av fastighetsägare.
Utöver finansiering behöver ett antal frågor klargöras vid ett eventuellt införande,
såsom bemanning, ansvarsfrågor för regionen, samordning med annan verksamhet
med mera. Nämnden menar att frågan kan skötas genom privat initiativ i något av
de företag som arbetar med snö- och isproblem på fastigheter och föreslår att
motionen avslås.
Ledningskontoret konstaterar i sin skrivelse att även om syftet med motionen kan
ses som samhällsservice så är risken avsevärd att kostnaden blir relativt stor.
Kontorets bedömning är att trots att problemet uppstår ibland så är frekvensen inte
särskilt hög och då måste det finnas bättre kostnadsberäkningar som underlag.
Regionstyrelsen har föreslagit att motionen ska avslås.
Yrkanden:
• Anna Hrdlicka (M) yrkade, med instämmande av Lena Celion (M), att ärendet
skulle återremitteras.
•

Åke Svensson (S) yrkade bifall till regionstyrelsens förslag.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-10-24

Rf § 188 forts.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på om ärendet skulle avgöras på dagens sammanträde eller
återremitteras och förklarade sig anse att ärendet skulle avgöras på sammanträdet.
Därefter ställde ordföranden proposition på regionstyrelsens förslag och förklarade att det
hade bifallits.

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen avslås.

Expedieras:
Tekniska nämnden
Ledningskontoret /Adm. Utveckling, säkerhet och beredskap

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-10-24

Rf § 189
Motion. Tillgänglighetsanpassning av Roma- och Solbergabaden
för funktionshindrade
KS 2011/111

- Motion 2011-02-21
- Kultur- och fritidsnämnden 2011-06-14, § 85
- Ledningskontoret 2011-07-27
- Regionstyrelsen 2011-08-30, § 225

Anders Skantz (M) har i motion föreslagit att regionfullmäktige beslutar att vidta
åtgärder så att Gotlands funktionshindrade kan utnyttja de kommunala
badinrättningarna på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Motionären exemplifierar
bristerna och ger förslag till lösningar.
Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att de i motionen föreslagna åtgärderna i
Romabadet och Solbergabadet skall beaktas i samband med reparationer och
underhållsarbeten på berörda bad.
Ledningskontoret anser att motionen ska anses besvarad med hänvisning till kulturoch fritidsnämndens beslut.
Regionstyrelsen har följt ledningskontorets förlag.
Anföranden:
Anföranden hölls av Margareta Persson (M), Nina Hallberg (MP), Mats
Hedström (M) och Janica Sörestedt (S).
Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad med hänvisning till kultur- och fritidsnämndens
beslut.

Expedieras:
Kultur- och fritidsnämnden
Ledningskontoret/Ekonomi, kvalitet och styrning

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-10-24

Rf § 190
Motion. En gemensam projektmodell i Region Gotland
KS 2011/189

- Motion 2011-03-21
- Ledningskontoret 2011-07-06
- Regionstyrelsen 2011-08-30, § 226

I en motion från Anna Hrdlicka och Stefan Wramner båda (M) har föreslagits att
regionfullmäktige beslutar att utreda vilken projektmodell som kan användas
generellt inom regionen och tillämpas på alla typer av projekt.
Ledningskontoret föreslår att motionen anses besvarad med hänvisning till kontorets
yttrande. Kontoret har en gemensam projektmodell som fastställdes av ledningskontoret 2005. Kontoret instämmer i motionärernas förslag att en gemensam modell
skall användas i alla projekt. Däremot föreslår kontoret att ingen extern modell köps
in, utan i stället föreslås att den nu reviderade modellen som tagits fram internt
används. Modellen med mallar sprids via intranätet.
Regionstyrelsen har följt ledningskontorets förslag.
Yrkanden:
•

Johan Malmros (FP) yrkade, med instämmande av Anna Hrdlicka (M) och
Stefan Wramner (M), bifall till motionen.

•

Åke Svensson (S) yrkade bifall till regionstyrelsens förslag.

Proposition
Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag och Johan Malmros yrkande
och förklarade sig anse att regionstyrelsens förslag vunnit majoritet.

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad med ledningskontorets yttrande.

Expedieras:
Ledningskontoret /Ekonomi, kvalitet och styrning

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-10-24

Rf § 191
Motion. Central upphandlingsfunktion och upphandlingspolicy
KS 2011/190

- Motion 2011-03-21
- Ledningskontoret 2011-07-11
- Regionstyrelsen 2011-008-30, § 228

Lena Celion med flera (M) har i en motion föreslagit att regionfullmäktige beslutar
att Region Gotland samordnar all upphandling till en central upphandlingsfunktion i
syfte att stärka upphandlingsprocessen i hela regionen och därmed kvalitén.
Ledningskontoret föreslår att motionen anses besvarad med hänvisning till kontorets
yttrande.
I yttrandet redogör kontoret för nuvarande upphandlingsorganisation och för hur
upphandlingar genomförs i regionen. En central upphandlingsfunktion finns idag i
Region Gotland. Den är dock ett komplement till förvaltningarna och har inte hand
om alla upphandlingar, vilket framförallt beror på personella resurser. Det förs i
yttrandet ett resonemang om vilka resurser och förutsättningar som krävs för att
förstärka den centrala upphandlingsenheten. Avslutningsvis konstateras att idén är
god och att diskussion om detta bör ske inför och under budgetberedningen som
hålls 2012, då även den nya samhällsbyggnadsförvaltningen är på plats och kan ingå
som en diskussionspartner.
Regionstyrelsen har föreslagit att motionen anses besvarad med ledningskontorets
yttrande.
Yrkanden:
• Rolf Öström (M) yrkade, med instämmande av Mats Hedström (M) och Lena
Celion (M) att motionen skulle bifallas.
• Lars Thomsson (C) yrkade, med instämmande av Åke Svensson (S), bifall till

regionstyrelsens förslag.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-10-24

Rf § 191 forts.
Proposition och omröstning
Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag och Rolf Öströms yrkande om
bifall till motionen och förklarade sig anse att regionstyrelsens förslag vunnit majoritet.
Omröstning begärdes. JA för regionstyrelsens förslag och NEJ för bifall till motionen.
52 ledamöter röstade ja. 18 ledamöter röstade nej och 1 avstod. Av bilaga till protokollet
framgår hur var och en röstade. Regionfullmäktige hade således bifallit regionstyrelsen
förslag.

Regionfullmäktiges beslut
• Motionen anses besvarad med ledningskontorets yttrande.
Expedieras:
Ledningskontoret/ Ekonomi, kvalitet och styrning

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-10-24

Rf § 192
Motion. Screening av stora kroppspulsådern
KS 2011/191

- Motion 2011-03-21
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2011-06-27, § 78
- Ledningskontoret 2011-08-26
- Regionstyrelsen 2011-09-22, § 252

Motion har kommit från Gustaf Hoffstedt och Håkan Onsjö båda (M) om att hälsooch sjukvårdsnämnden ges i uppdrag att snarast planlägga och införa screening av
förekomsten av pulsåderbråck på stora kroppspulsådern hos gotländska män från
65 års ålder.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har föreslagit att motionen tillstyrks och att uppdrag
ges till förvaltningen att under 2012 införa riktad hälsoundersökning (screening) av
stora kroppspulsådern för män i åldern 65 år på Gotland. Finansiering ska ske inom
den tilldelade ekonomiska ramen.
Ledningskontoret har instämt i hälso- och sjukvårdsförvaltningens bedömning och
föreslagit att motionen tillstyrks.
Detta har även blivit regionstyrelsens förslag till fullmäktige.
Anföranden:
Anföranden hölls av Gustaf Hoffstedt (M), Stefaan De Maecker (MP,) Kerstin
Kalström (C), Amy Öberg (FP), Claes-Göran Nilsson (S), Leif Dahlby (S), Åke
Svensson (S), Lena Celion (M), Eva Nypelius (C), Stefan Wramner (M), Ola
Lindvall (C), Inger Harlevi (M), Anna Hrdlicka (M) och Hans Klintbom (C).
Beslöts att mötet skulle ajourneras i 10 minuter. Efter att mötet hade återupptagit
förhandlingarna lade ordföranden fram presidiets förslag om att motionen skulle
bifallas på så sätt att regionstyrelsen får i uppdrag att under 2012 införa riktad
hälsoundersökning av stora kroppspulsådern för män i åldern 65 år på Gotland.
Finansiering får ske inom tilldelad ekonomisk ram. Regionstyrelsen får i uppdrag att
utreda kostnaderna för screening för kvinnor och män över 65 år.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-10-24

Rf § 192 forts.
Ordförande ställde proposition på regionstyrelsens förslag och presidiets framförda förslag
och fann att det hade vunnit majoritet.

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen bifalls på så sätt att regionstyrelsen får i uppdrag att under 2012 införa
riktad hälsoundersökning av stora kroppspulsådern för män i åldern 65 år på
Gotland. Finansiering får ske inom tilldelad ekonomisk ram.

•

Regionstyrelsen får i uppdrag att utreda kostnaderna för screening för kvinnor
och män över 65 år.

Expedieras:
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Ledningskontoret /folkhälsa och välfärd
Regionstyrelsen (Ledningskontorets kansli)

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-10-24

Rf § 193
Motion. Marknadsföring för etablering av nya jobb
KS 2011/188 (KS 2011/236)
- Motion 2011-03-21
- Ledningskontoret 2011-09-09
- Regionstyrelsen 2011-09-22, § 261

Motion har inkommit från Mikael Nilsson och Andreas Persson (båda S) om att
Region Gotland tar utvecklingsansvaret samt utreder förutsättningarna i syfte att
upprätta en plan över hur etableringar ska göras med en årlig åtgärds- och investeringsplan och där marknadsföring görs i syfte att stimulera till fler etableringar på
Gotland.
Ledningskontoret redogör i sitt utlåtande för historiken för den avbrutna upphandlingen av destinationsmarknadsföring och näringslivsservice. Samtidigt som
regionstyrelsen beslutade, 2011-05-26, att avbryta upphandlingen gavs uppdrag åt
ledningskontoret att utarbeta förslag till, att i egen regi, organisera de tjänster som
avsågs upphandlas.
Ett nytt ”näringspolitiskt program” arbetas fram på uppdrag av ledningskontoret.
Kontoret konstaterar att med ovanstående två åtgärder tar Region Gotland ett tydligt
ansvar för näringslivs- och etableringsservice, i en struktur som väl kan samverka
med och stödja näringslivet avseende finansiering, tillgång till infrastruktur och
tillgång på arbetskraft.
Ledningskontoret har föreslagit att motionen anses besvarad med hänvisning till
kontorets yttrande.
Regionstyrelsen har likaså föreslagit att motionen anses besvarad med hänvisning
till kontorets yttrande.
Anföranden:
Anföranden hölls av Mikael Nilsson (S), Eva Nypelius (C), Inger Harlevi (M) och
Åke Svensson (S).
Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad med ledningskontorets yttrande.

Expedieras:
Ledningskontoret/näringslivsenhet
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-10-24

Rf § 194
Motion. Klarspråk, om vårdat, enkelt och begripligt språk i
myndighetstexter
KS2011/281

- Motion 2011-04-23
- Ledningskontoret 2011-06-21
- Regionstyrelsen 2011-08-30, § 227

Anna Andersson (C) har i motion föreslagit att regionfullmäktige beslutar att arbetet
med klarspråk åter aktualiseras inom Region Gotland med målet att alla regionens
handlingar ska omfattas av klarspråk.
Ledningskontoret tillstyrker i yttrande motionen på så sätt att arbetet med klarspråk
aktualiseras med målsättningen att alla regionens handlingar inom en treårsperiod
kommer att omfattas av klarspråk.
I yttrandet beskriver ledningskontoret vilka klarspråksutbildningar som har genomförts och att dessa riktats till nämndsekreterare och handläggare. Tre förvaltningar
har genomgått utbildningen och arbetet kommer att fortsätta. Allmänna skrivregler
finns tillgängliga på Intranätet, bestämd struktur finns för regionens skrivelser, där
till exempel förslaget till beslut finns inledningsvis. Tankar finns på att utvidga
introduktionsutbildningen för nyanställda så att den också kommer att innefatta
moment som ”så här skriver vi i regionen”.
Regionstyrelsen har föreslagit att motionen tillstyrks med ledningskontorets
yttrande.
Anförande:
Anförande hölls av Anna Andersson (C).
Regionfullmäktiges beslut
• Motionen bifalls med ledningskontorets yttrande.
Expedieras:
Ledningskontoret /Ledning och kommunikation

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-10-24

Rf § 195
Motion. Utred vindkraftens påverkan på landsbygden avseende
turism, avfolkning och inflyttning samt boendemiljö
KS2011/348

- Motion 2011-06-13
- Ledningskontoret 2011-06-27
- Regionstyrelsen 2011-08-30, § 223

Bror Lindahl (FP) har i motion föreslagit 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.
Anledningen är motionärens farhågor att den massiva utbyggnad av vindkraften som
kommer ske när en ny elkabel byggs till fastlandet kraftigt kommer förändra
landskapsbilden så boendemiljön för många på landsbygden försämras vilket kan
leda en ökad avfolkning.
Ledningskontoret har föreslagit att motionen anses besvarad med kontorets yttrande.
I yttrandet sägs bl.a. att ledningskontoret anser att de konsekvensanalyser och
opartiska undersökningar som efterfrågas i motionen redan genomförts i och med
den behandling vindkraftens fått som ett fokusområde i översiktsplanen för Gotland
som fullmäktige antog i juni 2010. Där förs ett ingående resonemang om
vindkraftens miljöpåverkan som mynnar ut i ett antal strategier och förslag hur en
storskalig utbyggnad kan förenas med kraven på anpassning utifrån ett miljöperspektiv. Det beslut som togs om en önskvärd storskalig utbyggnad av vindkraften i och med antagandet av översiktsplanen har föregåtts av en lång demokratisk process utifrån ovan redovisade utredningar och synpunkter som kommit fram
under genomförda dialogtillfällen. Inom ramen för planprocessen har ett antal
samrådstillfällen för allmänheten genomförts, däribland ett välbesökt möte i Hemse
där vindkraften var huvudtemat. Ledningskontoret har även tagit fram en studie som
redovisar de samhällsekonomiska effekterna av den i översiktsplanen redovisade
vindkraftutbyggnaden.
Regionstyrelsen föreslog att motionen skulle avslås.
Anföranden:
Anföranden hölls av Bo Björkman (S), Eva Gahnström (C) och Isabel
Enström (MP).
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-10-24

Rf § 195 forts.
Yrkanden:
• Bror Lindahl (FP) yrkade bifall till motionen.
•

Åke Svensson (S) tillstyrkte, med instämmande av Lars Thomsson (C),
regionstyrelsens förslag.

Proposition
Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag och Bror Lindahls yrkande och
förklarade sig anse att regionstyrelsens förslag vunnit majoritet.

Regionfullmäktiges beslut
• Motionen avslås.
Reservation
Bror Lindahl (FP) reserverade sig till förmån för det egna yrkandet.
Expedieras:
Ledningskontoret/ Samhällsbyggnadsenheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-10-24

Rf § 196
Motion. Etablering av rutiner för effektiv och ändamålsenlig
revision av projekt som tilldelats Konsultcheckar
KS2011/192

- Motion 2011-03 21
- Ledningskontoret 2011-07-05
- Regionstyrelsen 2011-08-30, § 229

Anders Skantz (M) har i en motion föreslagits att Region Gotland etablerar rutiner
för effektiv och ändamålsenlig revision av alla projekt som tilldelats
Konsultcheckar.
Ledningskontoret har föreslagit att motionen anses besvarad med hänvisning till
kontorets yttrande.
Av yttrandet framgår att nuvarande rutiner för hantering av bidragsärenden i Region
Gotland följer förordningens krav och Tillväxtverkets riktlinjer avseende uppföljning
av ändamål och utbetalning samt att det har ett begränsat värde att utvärdera ett
företags utveckling endast baserat på en specifik åtgärd under en begränsad tid.
Regionstyrelsen har, i likhet med ledningskontoret, föreslagit att motionen anses
besvarad med kontorets yttrande.
Regionfullmäktiges beslut
• Motionen anses besvarad med ledningskontorets yttrande.
Expedieras:
Ledningskontoret/ Näringslivsenhet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-10-24

Rf § 197
Sammanträdesdagar 2012
- Regionstyrelsen 011-08-30, § 242

Regionstyrelsen har föreslagit att fullmäktige sammanträder följande dagar 2012:
20 februari, 19 mars, 23 april, 18 juni, 10 september, 15 oktober, 26 november och
17 december.
Regionfullmäktiges presidium har instämt i förslaget.
Regionfullmäktiges beslut
•

Fullmäktige sammanträder följande dagar 2012:
20 februari, 19 mars, 23 april, 18 juni, 10 september, 15 oktober, 26 november
och 17 december.

Expedieras:
Alla nämnder

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-10-24

Rf § 198
Styrelser och nämnder m.m. Avsägelser och fyllnadsval
- Solveig Artsman 2011-09-05
- Christopher Stålhandske 2011-09-26
- Andreas Persson 2011-11-06
- Daniel Sundberg 2011-09-26
- Benny Johansson 2011-09-28
- Jacob Andersson
- Andreas Nypelius
- Marie Wärn
- Sara Tillman
- Mikael Carlsson
- Magnus Fürst

Andreas Persson (S) har avsagt sig uppdragen som ledamot i regionstyrelsen och
barn- och utbildningsnämnden.
Daniel Sundberg (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
Jakob Andersson (M) har avsagt sig uppdragen som ersättare i tekniska nämnden
och i styrelsen för Gotlands Musikstiftelse.
Andreas Nypelius (C) har avsagt sig uppdraget som ersättare i tekniska nämnden.
Marie Wärn (M) har avsagt sig uppdragen som ersättare i socialnämnden och
styrelsen för Gotlands Energi AB.
Christopher Stålhandske (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot, tillika vice
ordförande, i styrelsen för Gotlands Musikstiftelse.
Sara Tillman (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i styrelsen för Gotlands
Musikstiftelse.
Mikael Carlsson (C) har avsagt sig uppdraget som revisor, tillika ordförande, för
regionens räkenskaper och verksamhet.
Benny Johansson (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i styrelsen för Stiftelsen
Gotlands Lantbruksmuseum.
Solveig Artsman (M) har avsagt sig uppdraget som nämndeman i Svea Hovrätt.
Magnus Fürst (MP) har avsagt sig uppdraget som nämndeman i Gotlands Tingsrätt.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-10-24

Rf § 198 forts.

Regionfullmäktiges beslut
• Samtliga ovannämnda förtroendevalda befrias från sina uppdrag.
• Till nya ersättare i tekniska nämnden t.o.m. 2014-12-31 utses:
S Roland Olofsson, Roma Larsarve 156, 622 54 Romakloster

att inträda vid förhinder för ordinarie i S-gruppen i ordningen efter Margaretha Carlström-Nilsson

M Elin Ax, Hagstigen 20, 621 50 Visby

att inträda vid förhinder för ordinarie i M-gruppen i ordningen efter Leif Ortman

C

Ida Björkqvist, Hejde Dans 224, 623 75 Klintehamn (efter Andreas Nypelius)

att inträda vid förhinder för ordinarie i C-gruppen i ordningen efter Lars Håkansson

• Till ny ersättare i miljörådet t.o.m. 2014-12-31 utses:
MP John Bertilsson, Strandgatan 36, 621 55 Visby
att inträda vid förhinder för Robert Hall

• Till ny ersättare i byggnadsnämnden t.o.m. 2014-12-31 utses:
M Ann-Sofie Ericsson, Fårö Lansa 1756, 624 66 Fårö

att inträda vid förhinder för ordinarie i M-gruppen i ordningen efter Lena Simonson

• Till ny ersättare i regionstyrelsen t.o.m. 2014-10-31 utses:
S Eric Martell, Mårtens Kvior 7, 623 35 Burgsvik

att inträda vid förhinder för ordinarie i S-gruppen i ordningen efter Anette Medbom

• Till ny ledamot i styrelsen för Gotlands Musikstiftelse t.o.m. 2014-12-31 utses:
M Åke Stridh, Gothem Busarve 422, 624 30 Slite
• Till ny vice ordförande i styrelsen för Gotlands Musikstiftelse t.o.m. 2014-12-31 utses:
M Sigbritt Ortman, Fleringe Lundarhage 358, 624 60 Lärbro
• Till nya ersättare i styrelsen för Gotlands Musikstiftelse t.o.m. 2014-12-31 utses:

S

Mona Magnusson, Väte Kvie 606, 623 78 Klintehamn

att inträda vid förhinder för ordinarie i S-gruppen i ordningen efter Peter van Tour

M Lilian Edwards, Jungmansgatan 476, 621 52 Visby
att inträda vid förhinder för ordinarie i M-gruppen

• Till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden t.o.m. 2014-12-31 utses:
S Conny Kristensen Gahnström, Lilla Skräddargården 7, 621 53 Visby

forts
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-10-24

Rf § 198 forts
• Till nya ersättare i barn- och utbildningsnämnden t.o.m. 2014-12-31 utses:

S
S

Anders Gustafsson, Etelhem Annexen 6, 623 74 Stånga
Oscar Ahlin, Fröjel Sälle 925, 623 55 Klintehamn

att inträda vid förhinder för ordinarie i S-gruppen i ordningen efter Sophie Söderling

• Till ny ersättare i socialnämnden t.o.m. 2014-12-31 utses:

M Elisabeth De Verdier, Östra Tullgränd 9 B, 621 56 Visby

att inträda vid förhinder för ordinarie i M-gruppen i ordningen efter Dennis Westergren

• Ny revisor, tillika ordförande, för regionens räkenskaper och verksamhet utses:
C Stig Pettersson, Eskelhem Frändarve 558, 622 70 Gotlands Tofta
• Ny ersättare i styrelsen för Gotlands Energi AB t.o.m. bolagsstämman 2012 utses:
M Anna Hrdlicka, Wallérsplats 4, 621 56 Visby
att inträda vid förhinder för Stefan Nypelius

• Till ny nämndeman i Svea Hovrätt t.o.m. 2014-12-31 utses:
M Ola Malmros, Brömsebroväg 9 B, lgh 1101, 621 39 Visby
• Till ny nämndeman i Gotlands Tingsrätt utses t.o.m. 2014-12-31 utses:
MP Agneta Enderberg, Kappelshamn Flenvikevägen 113, 624 55 Lärbro
•

Utseende av ny ledamot i Styrelsen för Stiftelsen Gotlands Lantbruksmuseum
bordläggs.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
Expedieras:
Entledigade led. och ers.
Nyvalda ledam. och ers.
Tekniska nämnden
Miljörådet
Byggnadsnämnden
Regionstyrelsen
Styrelsen för Gotlands Musikstiftelse
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Styrelsen för Gotlands Energi AB
Styrelsen för Stiftelsen Gotlands Lantbruksmuseum
Svea Hovrätt
Gotlands Tingsrätt
Revisorerna

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-10-24

Rf § 199
Regionfullmäktige. Avsägelser
- Andreas Persson
- Martina Pierrou Bäckman
- Marie Wärn
- Andreas Nypelius

Andreas Persson (S) har anhållit om befrielse från sitt uppdrag som ledamot i
regionfullmäktige.
Martina Pierrou Bäckman (S), Marie Wärn (M) och Andreas Nypelius (C) har
anhållit om befrielse från sina uppdrag som ersättare i regionfullmäktige.
Regionfullmäktiges beslut
•

Andreas Persson (S) befrias från sitt uppdrag som ledamot i regionfullmäktige.

•

Martina Pierrou Bäckman (S), Marie Wärn (M) och Andreas Nypelius (C)
befrias från sina uppdrag som ersättare i regionfullmäktige.

•

Länsstyrelsen får i uppdrag att företa ny sammanräkning för att utse ny ledamot
och nya ersättare i regionfullmäktige.

Expedieras:
Andreas Persson
Martina Pierrou Bäckman
Marie Wärn
Andreas Nypelius

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-10-24

Rf § 200
Medborgarförslag; nya
Följande medborgarförslag har inkommit:

Ärendenummer/
Ankomstdatum

Rudolf Törlinds medborgarförslag om anläggande av bilväg, att
parkering avgiftsbeläggs samt flera bajamajor m.m. till Norsta
Aura på Fårö.

KS 2011/440
2011-08-23

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till länsstyrelsen
Rudolf Törlinds medborgarförlag om att bygga cykelväg till
Norsta Aura med parkeringsplats, som avgiftsbeläggs och flera
bajamajor.

KS 2011/441
2011-08-23

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden
Christina Karlssons medborgarförslag om att anordna trafik med KS 2011/453
2011-08-29
minibuss i Visby innerstad.
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden
Roland Erikssons medborgarförslag om att en klocka monteras
på en pelare i Östercentrum.

KS 2011/460
2011-09-05

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden
Bengt Harrsjös medborgarförslag om att Klinttorget görs till
handelsplats samt att torget bli fritt från bilar.

KS 2011/463
2011-09-06

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden
Jeanette Åkerblom Adlers medborgarförslag om att sätta upp
skyltar vid sockengränserna med sockennamnet.

KS 2011/489
2011-09-15

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till trafikverket
Helen Furuhälls medborgarförslag om att bredda stigen vid
muren från Österport till Strandpromenaden.

KS 2011/516
2011-09-27

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden
Henrik Bäckströms medborgarförslag om att lägga arenahallen
tillsammans med ishallen.

KS 2011/520
2011-09-29

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till regionstyrelsen
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-10-24

Rf § 200 forts
Mona Skoogs medborgarförslag om att gångstigen i backen
mellan Åhsbergsgatan och Backgatan fortfarande inte är upplyst
enligt tidigare beslut.

KS 2011/521
2011-09-29

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden
Timo S. Hougaards medborgarförslag om sammanslagning av
mödravårdscentraler (MVC) och barnavårdscentralen (BVC) till
familjecentraler.
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till hälso- och sjukvårdsnämnden
Regionfullmäktiges beslut
• I enlighet med presidiets förslag.
Expedieras:
Berörda nämnder
Förslagsställarna

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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KS 2011/526
2011-09-30

PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-10-24

Rf § 201
Medborgarförslag; anmälan av beslutade
•

Oscar Hellbergs medborgarförslag om att skateboardåkarna på Gotland vill ha en
skateboardpark och att en skateboardlokal skall anordnas. KS 2007/200
•

•

Tuulikki Borgmans medborgarförslag om att återanlägga järnvägen på Gotland.

KS 2010/313

•
•

Walter Ekdahls medborgarförslag om att bygga en skateboardramp i Visby.
Kultur- och fritidsnämnden 2011-09-20, § 112

Katja Eneqvists medborgarförslag om att bygga nya idrottsanläggningen på
ödetomten i kvarteret Melonen. KS 2011/206
•

•

Regionstyrelsen 2011-08-30, § 230

KS 2011/156

•
•

Regionstyrelsen 2011-09-22, § 253

Inger Dohlwitz Ahlbergs medborgarförslag om att satsa på grön upphandling enligt
”Gröna listan”. KS 2011/129
•

•

Kultur- och fritidsnämnden 2011-09-20, § 113

Regionstyrelsen 2011-09-22, § 263

Anna Samuelssons medborgarförslag om upphandling av mat som är producerad
efter svenska miljö- och djurskyddskrav. KS 2011/221
•

Regionstyrelsen 2011-09-22, § 262

Anföranden:
Anföranden hölls av Isabel Enström (MP) och Stefan Nypelius (C).
Regionfullmäktiges beslut
•

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

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-10-24

Rf § 202
Interpellation. Vision 2025 och vägen dit
KS 2011/481

Regionstyrelsens ordförande Åke Svensson (S) besvarade interpellation av Anna
Hrdlicka (M) om Vision 2025 och vägen dit. Anna Hrdlicka tackade för svaret och
kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2011-09-12

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 203
Interpellation. Ekonomisk prognos för hälso- och sjukvårdsnämnden
KS 2011/482

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Stefaan De Maecker (MP) besvarade
interpellation av Lars Thomsson (C) om ekonomisk prognos för hälso- och sjukvårdsnämnden. Lars Thomsson tackade för svaret och kommenterade ytterligare
frågan. Anförande hölls även av Inger Harlevi (M), Lena Celion (M), Margareta
Persson (M), Gustaf Hoffstedt (M) och Brittis Benzler (V).
Interpellation 2011-09-12

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 204
Interpellation. Bredbandsutbyggnad på Fårö med fiberkabel
KS 2011/483

Regionstyrelsens ordförande Åke Svensson (S) besvarade interpellation av Kerstin
Kalström (C) om bredbandsutbyggnad på Fårö med fiberkabel. Kerstin Kalström
tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Anförande hölls även av
Lars Thomsson (C).
Interpellation 2011-09-12

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-10-24

Rf § 205
Interpellation. Bredbandsutbyggnad på Gotland
KS 2011/484

Regionstyrelsens ordförande Åke Svensson (S) besvarade interpellation av Stefan
Nypelius (C) om bredbandsutbyggnad på Gotland. Stefan Nypelius tackade för svaret
och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2011-09-12

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-10-24

Rf § 206
Motioner; nya
Följande motioner har inkommit:

Ärendenummer

Joachim Höggren (MP)
Hållbar matservering

KS 2011/485
2011-09-13

Inger Harlevi (M)
Ansökan om att belönas med ”European Heritage Label”

KS 2011/570
2011-10-24

Mats Hedström (M)
Klimatkompensation

KS 2011/571
2011-10-24

Anm:
De nya motionerna bifogas det tryckta protokollet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-10-24

Rf § 207
Interpellationer; nya
Mats Hedström (M) fick tillstånd att till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande
Stefaan De Maecker (MP) ställa interpellation om åldersdiskriminering inom
habilitering och rehabilitering. KS 2011/572
Kerstin Kalström (C) fick tillstånd att till barn- och utbildningsnämndens
ordförande Brittis Benzler (V) ställa interpellation om besparingar inom
skolskjutsorganisationen. KS 2011/ 573
Ola Lindvall (C) fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Åke Svensson (S)
ställa interpellation om godstransportkostnaderna mellan Gotland och fastlandet.
KS 2011/ 574

Johan Malmros (FP) fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Åke
Svensson (S) ställa interpellation om återgång till arbetsmarknaden för f.d.
heltidsarvoderade politiker som har pensionsavtal. KS 2011/ 575
Johan Malmros (FP) fick tillstånd att till barn- och utbildningsnämndens ordförande
Brittis Benzler (V) ställa interpellation om målnivåer för grundskolan på Gotland.
KS 2011/ 576

Regionfullmäktiges beslut
•

Interpellationerna besvaras vid nästa sammanträde.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-10-24

Rf § 208
Information
Till handlingarna lades:
Information om:

•

Socialnämndens beslut 2011-09-14, § 119, om individrapportering – ej
verkställda beslut till 30 juni 2011.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
2011-10-24
Omröstning § 180

Ärende: Donnerska huset i Visby; tilläggsanslag för tillbyggnad och anpassning
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
Regionstyrelsens förslag
NEJ: Stefan Wramners (M) avslagsyrkande

Följande röstade ja:
Conny Kristensen Gahnström (S)
Hans Klintbom (C)
Eva Nypelius (C)
Lars Thomsson (C)
Åke Svensson (S)
Hanna Westerén (S)
Bertil Eneqvist (S)
Birgitta Eriksson (S)
Stefan Nypelius (C)
Kerstin Kalström (C)
Christer Engelhardt (S)
Lisa Kalström (S)
Leif Dahlby (S)
Janica Sörestedt (S)
Brittis Benzler (V)
Jennie Jarve (V)
Eva Gahnström (C)
Ola Lindvall (C)
Hans-Erik Svensson (S)
Anette Medbom (S)
Tommy Gardell(S)
Bo Björkman (S)
Bodil Rosengren (V)
Lars Åkerlund (V)
Annamaria Bauer (V)
Anna Andersson (C)
Pär Stenegärd (C)
Anna Enström (S)
Linda Gardell (S)
Claes-Göran Nilsson (S)
Majvor Östergren (S)
Eva Room (V)
Stefaan De Maecker (MP)
Cecilia Nygren (MP)
Daniel Bergvall (MP)
Karl-Johan Boberg (C)
Inger Olofsson (C)
Gerty Holmstedt (S)

Följande röstade ja: Forts.
Jan Lundgren (S)
Lena Eneqvist (S)
Mikael Nilsson (S)
Viveca Bornold (MP)
Matias Swartling (MP)
Nina Hallberg (MP)
Joachim Höggren (MP)
Alexander Jansson (C)
Kerstin Löfgren-Dahlström (C)
Mona Magnusson (S)
Hanna Lenholm (S)
Olof Pettersson (C)
Eva Engström (C)
Björn Jansson, ordförande (S)
Följande röstade nej:
Lena Celion (M)
Gustaf Hoffstedt (M)
Anna Hrdlicka (M)
Inger Harlevi (M)
Stefan Wramner (M)
Jenny Guteäng (M)
Magnus Jönsson (M)
Simon Härenstam (M)
Rolf Öström (M)
Lilian Edwards (M)
Lena Simonson (M)
Rune Fröling (M)
Margareta Persson (M)
Mats Hedström (M)
Robin Storm (M)
Bror Lindahl (FP)
Amy Öberg (FP)
Johan Malmros (FP)
Lotta Jakobson (FP)

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
2011-10-24
Omröstning § 183

Ärende: Handlingsprogram för Kvinnofrid 2011-2014
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA: Regionstyrelsens förslag
NEJ: Anna Anderssons (C) ändringsyrkanden

Följande röstade ja:
Conny Kristensen Gahnström (S)
Åke Svensson (S)
Hanna Westerén (S)
Bertil Eneqvist (S)
Birgitta Eriksson (S)
Christer Engelhardt (S)
Lisa Kalström (S)
Leif Dahlby (S)
Janica Sörestedt (S)
Brittis Benzler (V)
Jennie Jarve (V)
Hans-Erik Svensson (S)
Anette Medbom (S)
Tommy Gardell(S)
Bo Björkman (S)
Bodil Rosengren (V)
Lars Åkerlund (V)
Annamaria Bauer (V)
Anna Enström (S)
Linda Gardell (S)
Claes-Göran Nilsson (S)
Majvor Östergren (S)
Eva Room (V)
Stefaan De Maecker (MP)
Cecilia Nygren (MP)
Daniel Bergvall (MP)
Gerty Holmstedt (S)
Jan Lundgren (S)
Lena Eneqvist (S)
Mikael Nilsson (S)
Viveca Bornold (MP)
Matias Swartling (MP)
Nina Hallberg (MP)
Joachim Höggren (MP)
Mona Magnusson (S)
Hanna Lenholm (S)
Bror Lindahl (FP)
Amy Öberg (FP)
Johan Malmros (FP)

Följande röstade ja: Forts.
Lotta Jakobson (FP)
Björn Jansson, ordförande (S)
Följande röstade nej:
Hans Klintbom (C)
Eva Nypelius (C)
Lars Thomsson (C)
Lena Celion (M)
Gustaf Hoffstedt (M)
Stefan Nypelius (C)
Kerstin Kalström (C)
Anna Hrdlicka (M)
Inger Harlevi (M)
Eva Gahnström (C)
Ola Lindvall (C)
Stefan Wramner (M)
Jenny Guteäng (M)
Anna Andersson (C)
Pär Stenegärd (C)
Magnus Jönsson (M)
Simon Härenstam (M)
Karl-Johan Boberg (C)
Inger Olofsson (C)
Rolf Öström (M)
Lilian Edwards (M)
Alexander Jansson (C)
Kerstin Löfgren-Dahlström (C)
Lena Simonson (M)
Rune Fröling (M)
Margareta Persson (M)
Olof Pettersson (C)
Eva Engström (C)
Mats Hedström (M)
Robin Storm (M)

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
2011-10-24
Omröstning § 191

Ärende: Motion. Central upphandlingsfunktion och upphandlingspolicy
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
Regionstyrelsens förslag
NEJ: Rolf Öströms (M) yrkande om bifall
till motionen

Följande röstade ja:
Hans Klintbom (C)
Eva Nypelius (C)
Lars Thomsson (C)
Åke Svensson (S)
Hanna Westerén (S)
Bertil Eneqvist (S)
Birgitta Eriksson (S)
Stefan Nypelius (C)
Kerstin Kalström (C)
Christer Engelhardt (S)
Lisa Kalström (S)
Leif Dahlby (S)
Janica Sörestedt (S)
Brittis Benzler (V)
Jennie Jarve (V)
Eva Gahnström (C)
Ola Lindvall (C)
Hans-Erik Svensson (S)
Anette Medbom (S)
Tommy Gardell(S)
Bo Björkman (S)
Bodil Rosengren (V)
Lars Åkerlund (V)
Annamaria Bauer (V)
Anna Andersson (C)
Pär Stenegärd (C)
Anna Enström (S)
Linda Gardell (S)
Claes-Göran Nilsson (S)
Majvor Östergren (S)
Eva Room (V)
Stefaan De Maecker (MP)
Cecilia Nygren (MP)
Daniel Bergvall (MP)
Karl-Johan Boberg (C)
Inger Olofsson (C)
Gerty Holmstedt (S)

Följande röstade ja: Forts.
Jan Lundgren (S)
Lena Eneqvist (S)
Mikael Nilsson (S)
Isabel Enström (MP)
Matias Swartling (MP)
Nina Hallberg (MP)
Joachim Höggren (MP)
Alexander Jansson (C)
Kerstin Löfgren-Dahlström (C)
Mona Magnusson (S)
Hanna Lenholm (S)
Olof Pettersson (C)
Eva Engström (C)
Mats Sundin (S)
Björn Jansson, ordförande (S)
Följande röstade nej:
Lena Celion (M)
Gustaf Hoffstedt (M)
Anna Hrdlicka (M)
Inger Harlevi (M)
Stefan Wramner (M)
Jenny Guteäng (M)
Simon Härenstam (M)
Rolf Öström (M)
Lilian Edwards (M)
Lena Simonson (M)
Rune Fröling (M)
Margareta Persson (M)
Mats Hedström (M)
Robin Storm (M)
Bror Lindahl (FP)
Amy Öberg (FP)
Johan Malmros (FP)
Lotta Jakobson (FP)
1 avstod från att rösta

Ärendenr KS 2011/481
Handlingstyp Interpellationssvar
Datum 24 oktober 2011

Bilaga § 202
Interpellation om Vision Gotland 2025 och vägen dit.
Ledamoten Anna Hrdlicka (M) har i en interpellation till mig ställt en fråga om
Vision 2025 och vägen dit.
Mitt svar:
Det är ett mycket omfattande område och stor fråga som Anna Hrdlicka
uppmärksammar i sin interpellation. Bakgrunden är Vision 2025 och hur Gotland
skall kunna förverkliga de uppsatta målen. Då tidsperioden är omfattande och
målen höga är det viktigt att det politiska arbetet kring detta är både brett och
uthålligt. Och i detta arbete har varje mandatperiod sitt ansvar men samtidigt
måste alla bidra och vara en del i det kontinuerliga arbetet att utveckla Gotland.
Mycket av fokus i interpellationen ligger i den befolkningsutveckling som är ett
av målen. Om jag skall peka på några grundläggande delar för att detta mål skall
kunna nås så måste jag allra först peka på infrastrukturens betydelse. Som ö är vi
helt beroende av att kommunikationerna fungerar och kan utvecklas. Ett annat
och mycket aktuellt område handlar om utbildningen där Högskolan har varit och
är en viktig faktor i att kunna ge den kompetens som efterfrågas inom olika
områden. Den regionala servicen måste kunna erbjuda goda tjänster med en hög
kvalitet. En mycket viktig faktor för såväl enskilda som företag.
Det finns redan ett uppdrag till Ledningskontoret att ta fram en strategi kring
befolkningsökning. En viktig del i detta är att förstärka marknadsföringen av
Gotland som en plats att bo och leva på. En marknadsföring som under hösten
kommer upp för politiskt beslut. Vi måste helt enkelt i högre utsträckning kunna
använda oss av det starka varumärke och bredda det ytterligare.
Ett annat pågående arbete är det som sker kring framtagandet av ett
näringspolitiskt program som skall gälla fr.o.m. 2012. Ett arbete där en stor del av
det gotländska samhället har möjlighet att påverka såväl indirekt som direkt.

Åke Svensson
Regionstyrelsens ordförande
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Ärendenr KS 2011/482
Handlingstyp Interpellationssvar
Datum 24 oktober 2011

Bilaga § 203
Interpellation om ekonomisk prognos för hälso‐ och sjukvårdsnämnden
2011 m.m.
Ledamoten Lars Thomsson (C) har fått mycket oroande signaler från
sjukvårdsförvaltningen om att hälso‐ och sjukvårdsnämnden går mot ett
underskott på ca 20 miljoner för 2011 och har därför i en interpellation till
mig ställt tre frågor:
Fråga: ” Hur ser prognosen för HSN ut för helåret 2011?”
Svar: Prognosen för hälso‐ och sjukvården som presenterades för nämnden
den 14 september var på minus 28 miljoner. Resultatet i delårsbokslut 2
visade ett resultat på 20,3 miljoner högre nettokostnader än periodens
budget.
Fråga: ”Vad är det som gör att HSN inte når ett nollresultat?”
Svar: I april presenterade den nya förvaltningsledning en första åtgärds‐
plan. Den byggde på en rapport där konsulter hade skissat på hur sjuk‐
vården på en tvåårs period enkelt kunde spara 50 miljoner. En spar‐
potential om 24 miljoner angavs då som ambitiös men realistisk för 2011,
medan 36 miljoner av det prognostiserade underskottet bedömdes vara
underfinansierade. För att kunna fokusera på strategiska och långsiktiga
besparingsåtgärder och arbeta utifrån realistiska målsättningar begärde
nämnden då 36 miljoner kronor i tilläggsanslag.
Det visar sig att inte alla sparförslag var lika lättförverkligade när de nu
testas mot verkligheten. Dessutom hade det uppstått stora kostnader för
hyrläkare samt för vård på fastlandet som är svårt att åtgärda på kort sikt.
Dessa försämrade förutsättningar var inte medräknade i den åtgärdsplan
som gick ut på att kunna jobba mot en mer stabil organisation där det är
möjligt att genomföra förändringar som minskar kostnaderna.
Fråga: ”Vilka åtgärder tänker ordföranden vidta för att nå ett nollresultat
2011?”
Svar: Nämndens strategi har varit och är att åtgärda de strukturella brister
som finns i organisationen för att kunna minska kostnaderna utan att i
första hand behöva försämra vården. Mycket arbete har därför till exempel
lagts på att rekrytera fast anställda läkare för att ersätta hyrläkarbehovet.
Detta är en viktig åtgärd för att hejda kostnadsutvecklingen åt fel håll.
Rekryteringsarbetet har varit relativt framgångsrikt och till hösten har flera
läkare påbörjat en anställning hos Region Gotland och därmed ersatt
behovet av dyra hyrläkare. För övrigt har det införts en delvis hyrläkarstopp
i syfte att pressa kostnadsläget även då ingen fast läkarbemanning har
kunnat ordnas.
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Ledningskontoret

Ärendenr KS 2010/410

Region Gotland

Arbetet med att förverkliga identifierade besparingspotential utifrån
konsultrapporten fortlöper. För att jobba mot ett nollresultat 2011 har
också flera extraåtgärder satts in. Till exempel har beslutats om inköps‐
stopp för allt som inte är patientrelaterat samt nyanställningsprövning,
inremissgranskningar, skärpt kontroll för utomlänsremisser och
schemagranskning.
En annan strategi är att följa ambitionerna i vårdgarantin och särskilt de
tidsramarna för att kunna ta del av den så kallade kömiljarden. Tanken med
detta är att vi inom 2 månader erbjuder gotlänningarna besök respektive
behandling. Förutom en bättre vårdservice innebär det att vi får ut ett
antal miljoner från staten för att vi når de uppsatta målen. Hur mycket det
blir från månad till månad beror helt och hållet på hur väl andra landsting
lyckas med detta uppdrag och om vi själva lyckas. Detta gör intäkterna
extremt svårprognostiserade. Eftersom sjukvården på Gotland har en
vältrimmad organisation och medarbetare som är villiga att ställa upp för
att kunna uppfylla vårdgarantikraven bedömer jag att vi kan få större
intäkter än vi har med i prognosen. Detta torde bidra till att förbättra 2011
års resultat.
Sammantaget är läget för Hälso‐ och sjukvårdens ekonomi 2011
bekymmersamt. Att kunna hämta upp ett prognostiserat underskott på
‐28 miljoner på fyra månader är sannolikt svårt att åstadkomma. Dessutom
behöver vi också ta sats för att ha en organisation som klarar mycket stora
besparingskrav under 2012 om inga tillskott tillförs.

Stefaan De Maecker,
Hälso‐ och sjukvårdsnämndens ordförande
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Ärendenr KS 2011/483
Handlingstyp Interpellationssvar
Datum 24 oktober 2011

Bilaga § 204
Interpellation om bredbandutbyggnad på Fårö med fiberkabel
Ledamoten Kerstin Kalström (C) har i en interpellation till mig ställt frågor om
bredbandsutbyggnad på Fårö med fiberkabel.
Mitt svar:
Den satsning på utbyggnad av fiber hem som idag görs på Gotland är en av våra
viktigaste framtidssatsningar för att hela ön skall kunna leva och utvecklas.
I det bidragsbeslut som regionstyrelsen tog i mars 2011 underströks också
betydelsen av att ALLA omfattas genom att utforma bidraget så att det utgår med
ett fast belopp om 2000 kronor per bebyggd fastighet i socknen. Modellen är
skapad för att underlätta för socknar som Fårö med en stor andel sommarboende.
Förläggningen av fiber sker normalt genom nergrävd fiberkabel eller rör att blåsa
in fiber i, men det finns även tekniker för att hänga fiberkablar i el-stolpar och
kraftledningar. I första hand rekommenderas att man gräver ner fiber eftersom det
är den långsiktigt mest hållbara modellen.
Huruvida Fårö kan fibreras med hjälp av hängande- eller nedgrävda fiberkablar är
en fråga sockens bredbandsförening förslagsvis diskuterar med Regionens
bredbandsansvariga. Det är dock viktigt att se framåt. När alla socknar är
utbyggda och socknarna gemensamt förvaltar ett komplett fiberaccessnät på
Gotland kommer deras gemensamma förhandlingsstyrka stärkas om nätet i sin
helhet har samma struktur och kvalitet.
Det finns också positiva erfarenheter. Vid val av pilotområden för sockensatsning
på fiber var det viktigt att även socknar med mycket bergmark och långa linjer
(ensamma hus) ingick. Under förutsättning att projekten fått god anslutning i
socken har kostnaderna per hushåll legat i samma nivå i dessa socknar som i
socknar med mer gynnsamma markförhållanden.
Regionens bredbandsansvariga har även uppdraget att se på möjlighet till andra
lösningar som kan sänka kostnaderna för socken. I dagsläget pågår en diskussion
om ett utvidgat samarbete med TeliaSonera och Skanova - men där vikten av en
sockenägt kanalisation och fiber kvarstår.
I dagsläget ser man också på möjligheten att kunna nyttja en nyutvecklad teknik
för förenklad förläggning i vägbanan. Metoden är godkänd av Trafikverket och
den första serien maskiner finns på marknaden 2012. Förhoppningen är att Region
Gotland skall vara tillräckligt intressant för att de(t) företag som köper upp
maskinerna skall intressera sig för att använda någon av dessa på Gotland under
2012-2013.
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Visar det sig att hänga fiber i elstolparna är enda framkomliga vägen för att Fårö
skall kunna fibreras utan att kostnaderna för hushållen där väsentligt överstiger
vad man i andra socknar måste betala så är Regionen beredd att ta upp en
diskussion med GEAB.
Åke Svensson
Regionstyrelsens ordförande

Ärendenr KS 2011/484
Handlingstyp Interpellationssvar
Datum 24 oktober 2011

Bilaga § 205
Interpellation om bredbandsutbyggnad på Gotland.
Ledamoten Stefan Nypelius (C) har i en interpellation till mig ställt frågor om
bredbandsutbyggnad på Gotland.
Mitt svar:
Gotlands kommunfullmäktige antog enhälligt en ny bredbandsstrategi under våren
2010 och undertecknade under Almedalsveckan samma år en avsiktsförklaring
med Telia Sonera AB. Strategin och avsiktsförklaringen blev startskottet för en
omfattande fibersatsning i alla gotländska socknar (totalt 22300 fastigheter) med
undantag för Visby. Målsättningen är: Fiber till alla 2015.
Efter drygt ett års aktivitet har 80 av Gotlands 92 socknar påbörjat sina
fibersatsningar, fyra av dessa 80 socknar är färdiga och 9 socknar, fördelade på 3
pilotprojekt, är på gång att färdigställa sina nät kring årsskiftet 2011-2012.
De socknar som påbörjat sitt arbete under 2010 har fått stöd via offentliga medel
för bredband inom Länsstyrelsens landsbygdsprogram och från Region Gotland.
Totalt hade Gotland i detta program 4,27 milj. (inkl Region Gotlands 25%
motfinansiering).
Under en första uppföljning, våren 2011, konstaterades att det breda intresset av
fibersatsningar i socknarna innebar ett omedelbart behov av fortsatt stöd i
avvaktan på ytterligare statliga bredbandspengar.
Regionstyrelsen beslutade i mars 2011 att under perioden 2011-2017 gå in med
regionala utvecklingsmedel, 1:1 medel, till bredbandsutbyggnaden i socknarna.
Om ytterligare offentliga medel uteblev var Region Gotland beredd att satsa nära
44 milj. motsvarande 2 000:- per bebodd fastighet på landsbygden.
Den beslutade satsningen innebär även att Region Gotland är beredd att täcka de
kostnader som uppstår om en socken behöver ”fibrera” sin telestation (2010 var 8
stationer ofibrerade).
Under sommaren 2011 nådde Regionen Gotland en principöverenskommelse där
TeliaSonera är beredd att stå för de första 3 km av sträckan.
Region Gotland arbetar även med en modell där socknarnas fiberföreningar
erhåller stöd i form av att regionens kart- och mätenhet, som har specifik
kompetens på detta område, sköter inmätning, kartering och dokumentering av det
anlagda nätet. Insatsen kommer inte att debiteras socknarna utan kostnaderna
täcks genom egeninsats och genom att Regionen söker bidrag från Tillväxtverket
och Lässtyrelsen.
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Ärendenr KS 2011/484
Handlingstyp Interpellationssvar
Datum 24 oktober 2011

Regionens bredbandsansvariga har även uppdraget att fortsätta förhandla med
TeliaSonera och Skanova för att penetrera möjligheter att finna ytterligare
samverkansfördelar utöver de 6 000 kronor per abonnent som socknarna idag kan
erhålla från TeliaSonera om socken tecknar ett 10-årigt abonnemang.
Avseende de nya statliga bredbandspengarna hade regionens bredbandsansvariga
uppdraget att i ett tidigt skede påverka Gotlands möjligheter att få en bättre
tilldelning i kommande bidragsomgång. Ansvarig stödde därför, i slutet av 2010,
Länsstyrelsen i deras skrivelse om att Gotland skulle erhålla drygt 10 milj. i nästa
bidragsomgång.
Tillsammans med Länssamverkan Bredband gjordes också en hemställan om
utvidgat offentligt stöd till glesbygdssatsningar på fiberutbyggnad.
Regionens bredbandsansvariga deltar också i den av PTS (Post & Telestyrelsen)
anordnade bredbandsdagen med IT-Ministern.
Region Gotland är, tillsammans med Länsstyrelsen, ytterst angelägna om att
stödja den pågående fiberutbyggnaden i socknarna så väl i form av direkta bidrag
som genom att hjälpa till att förhandla med större aktörer och uppvakta berörda
myndigheter nu och under de kommande åren.
Tillsammans kommer även regionen och länsstyrelsens högsta företrädare också
att delta i Gotlands Fiberföreningars Rådslag under slutet av 2011 för att
manifestera den stora betydelse och uppskattning vi tillmäter socknarnas
satsningar på fiberutbyggnad.

Åke Svensson

Regionstyrelsens ordförande
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MOTION

2011-09-13

Till regionfullmäktige

EN HÅLLBAR MATSERVERING

Joachim Höggren

Bilaga § 206

Den mat vi dagligen äter har en stor påverkan på miljö, klimat och ekonomi. Hela 23 % av
Sveriges totala BNP utgörs av upphandlingar från kommuner, landsting och stat. Att vi som
region har ett stort ansvar i våra upphandlingar inför framtiden är alltså något vi inte kan
komma ifrån. Vi har ett ansvar när det gäller att styra våra upphandlingar så att de blir så bra
som möjligt för planeten och därmed mänskligheten.
För 5 år sedan, under andra halvan av 2006, släpptes två viktiga rapporter som borde ha förändrat den
politiska spelplanen mycket mer. I oktober det året släpptes Stern Review rapporten som visade att
klimatförändringarna kan kosta en 5:e del av jordens samlade BNP om det inte sker en radikal
minskning av växthusgasutsläppen.
Vi kan inte i våra upphandlingar skriva att något ska vara till exempel närproducerat på grund av EUregler. Det vi kan göra är att ställa krav som är svåra att uppfylla för producenter som inte är belägna i
vår närhet. Att formulera kraven så att de håller sig innanför EU:s regler men ändå gynnar våra lokala
producenter är självklart svårt men den senaste tiden har det kommit flera hjälpmedel för så kallade
”gröna upphandlingar”, från bland annat Miljöstyrningsrådet.
Vi kan även utan gröna upphandlingar till stor del göra vår matservering mer hållbar. Produktionssätt
och produktionsplats har en stor inverkan på matens miljö- och klimatmässiga påverkan men vissa
produkter är sämre än andra. Kött är ett exempel på en sådan produkt. Även om studier visat att
ekologiskt kött kan släppa ut upp till 40 % mindre växthusgaser än konventionellt producerat kött så är
eko-kött för dyrt för regionen, och man kommer inte ifrån de växthusgaser som djuren själva släpper
ut i form av metangas och dikväveoxid, gaser som enligt all forskning har en större inverkan på
växthuseffekten än koldioxid. Tidigare i texten nämndes Stern Review rapporten, en månad efter
publiceringen av denna, i november 2006, släpptes rapporten Livestock’s Long Shadow från FN:s
jordbruks- och livsmedelsorgan, FAO. Den visade att 18 % av de globala växthusgasutsläppen
kommer från köttindustrin och djuruppfödning, det är mer än utsläppen från världens samlade
transporter. Men köttindustrin bidrar inte bara med växthusgaser, utan också till försurning och verkar
negativt på den biologiska mångfalden när bland annat regnskog skövlas för att breda plats för
betesmark och sojaproduktion till djurfoder. Alarmerande rapporter och fler dokumentärer visar också
på köttindustrins negativa inverkan på våra hav och inte minst Östersjön som vi lever mitt i.
Att vissa livsmedel har större inverkan än man tror på vår planets balans är tyvärr inget vi kan göra så
mycket åt. Det vi kan göra är att minska vår konsumtion av dessa produkter, exempelvis kött. När vi
upphandlar kan vi upphandla vegetarisk mat i större utsträckning och inom den offentliga sektorn kan
vi till exempel införa en vegetarisk dag i veckan. Detta har införts på flera ställen och det fungerar
alldeles utmärkt. Globala gymnasiet i Stockholm har uteslutande vegetarisk mat 5 dagar i veckan, i
Botkyrka kommun har man precis börjat servera två dagliga alternativ på de kommunala grund- och
gymnasieskolorna varav ett alltid ska vara vegetariskt och på Säveskolan här på Gotland finns det
alltid ett vegetariskt alternativ till den ordinarie rätten, något som skulle kunna införas på högstadierna.
Vi bör i större utsträckning välja bort klimat- och miljödåliga produkter i våra upphandlingar och
sträva efter hållbarhet.

Faktum är att en stor del av de produkter som skulle användas till en mer hållbar matservering till viss
del, om än i liten utsträckning, redan återfinns i våra upphandlingar och många av produkterna
kommer från det gotländska lantbruket. För några år sedan bytte, tack vare ett elevupprop lett av Grön
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Ungdom, bland andra Säveskolan till gotländsk potatis, istället för den förkokta, garanterat
ickegotländska potatisen. Efter detta har vi kontaktats av odlare som berättat att skolornas byte till
gotländsk potatis skapat ytterligare arbetstillfällen hos dem. Om vi tänker efter kommer det kött som
serveras i skolorna förmodligen inte från någon gotländsk producent utan från en producent på
fastlandet eller någon annan stans i världen. Att upphandla och servera mer hållbar mat skulle alltså
kunna gynna de gotländska producenterna och skapa riktiga arbetstillfällen på den gotländska
landsbygden och stärka densamma samtidigt som vi värnar miljön.
Miljöpartiet de gröna föreslår regionfullmäktige:
 Region Gotland tar fram en strategi för att minska utsläppen av
växthusgaser från den offentliga matkonsumtionen
 Att Region Gotlands högstadieskolor, i likhet med gymnasieskolorna, börjar servera
ett vegetariskt alternativ till dagens lunch.

Visby, 2011-09-13

Joachim Höggren (MP)
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GOTLAND

MOTION

DATUM 2011-10-24

ANGÅENDE:

Ansök om att belönas med ”European Heritage Label”

TILL:

Regionfullmäktige Gotland

I november eller december kommer EU att fatta beslut om att inrätta en ”European Heritage
Label”. Den ursprungliga idén om en sådan formulerades redan 2006 och har nu fått en
utformning som gör att den här benämningen kan sökas. Den kommer att utdelas första
gången 2013. Det är medlemsländerna som ska nominera lämpiga kandidater och sedan
bedöms förslagen av en fristående expertjury för slutligt beslut inom EU. De som kan tilldelas
den här benämningen är platser som haft betydelse i Europas historia; platser där man kan
lära sig om Europas kulturarv. Syftet är att benämningen ska främja kulturturism, något som
EU-kommissionen nu satsar på bl a genom samarbete med Europarådet och deras Cultural
Routes, där Hansan, genom Region Gotland/Hansestaden Visby, åtnjuter stort intresse och
uppmärksamhet.
Jag föreslår därför:
-

Att Region Gotland bevakar beslutet i EU-kommissionen och EU-parlamentet och så
snart det låter sig göras sänder in en ansökan för att kandidera till att Gotland får
benämningen ”European Heritage”.

Inger Harlevi (M)
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MOTION

DATUM 2011-10-24

ANGÅENDE:

Klimatkompensation

TILL:

Regionfullmäktige Gotland

Region Gotland som ledande inom miljöstrategi skall inrätta ett regionalt klimatkonto.
Inbetalningar till detta konto görs av region Gotlands bolag och förvaltningar utifrån sina
utsläpp av fossilt koldioxid.
Bolag och förvaltningar kan sedan ansöka om att få ta del av pengarna på klimatkontot.
Kriterier för att få projektmedel ska vara klimatnytta, innovation samt möjlighet att nå ut till
regionmedborgarna.
I takt med att Region Gotland når sitt mål att bli en fossilbränslefri region minskar
insättningarna på klimatkontot för att helt fasas ut.
Dessa avsättningar gäller alla aktiviteter utom flyg och färjeresor som klimatkompenseras
genom köp av utsläppsrättigheter från det Europeiska handelssystemet.

Jag föreslår att:
-

Region Gotland ska införa ett klimatkonto och klimatkompensera genom köp av
utsläppsrättigheter.

Mats Hedström (M)

