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Beslutande
Ledamöter
Björn Jansson (S), ordförande
Conny Kristensen Gahnström (S)
Hans Klintbom (C)
Eva Nypelius (C)
Lars Thomsson (C)
Lena Celion (M) (kl. 13.00-17.05,

Ledamöter forts.
Hans-Erik Svensson (S)
(för Majvor Östergren)
Gerty Holmstedt (S)
Annamaria Bauer (V)
Therese Mangard (V) (för Eva Room)
Karl-Johan Boberg (C) (kl. 13.00-14.10,

§§ 209-225)

§§ 209-212)

Magnus Jönsson (M) (kl. 17.05-17.40,

Bibbi Olsson (C) (kl. 14.10-17.40, §§ 213231, för Karl-Johan Boberg)
Inger Olofsson (C)
Rolf Öström (M)
Lilian Edwards (M)
Jan Lundgren (S)
Lena Eneqvist (S)
Mikael Nilsson (S)
Mona Magnusson (S)
Stefaan De Maecker (MP)
Cecilia Nygren (MP)
Alexander Jansson (C)
Kerstin Löfgren-Dahlström (C)
Lena Simonson (M)
Per-Anders Croon (M) (för Peter Wigren)
Margareta Persson (M)
Hanna Lenholm (S)
Birgitta Eriksson (S) (för avlidne Per-Erik Andh)
Daniel Bergvall (MP)
Viveca Bornold (MP) (kl. 13.00-17.00, §§ 209-224,

§§ 226-231)

Gustaf Hoffstedt (M)
Åke Svensson (S)
Hanna Westerén (S)
Eric Martell (S)
Torgny Ammunet (S) (för Meit Fohlin)
Stefan Nypelius (C)
Kerstin Kalström (C)
Anna Hrdlicka (M)
Inger Harlevi (M)
Christer Engelhardt (S)
Lisa Kalström (S)
Leif Dahlby (S)
Charlotte Andersson (S)
(för Janica Sörestedt (S)

Brittis Benzler (V)
Per Edman (V) (för Jennie Jarve)
Eva Gahnström (C)
Ola Lindvall (C)
Stefan Wramner (M)
Jenny Guteäng (M)
Anette Medbom (S)
Tommy Gardell (S)
Bo Björkman (S)
Anna Enström (S)
Bodil Rosengren (V)
Kenneth Lindblad (V) (för Lars Åkerlund)
Kjell Genitz (C) (för Anna Andersson)
Pär Stenegärd (C)
Håkan Onsjö (M) (kl. 13.00-16.00,
§§ 209-213, delvis)

Rune Fröling (M) (kl. 16.40-17.40,
§§ 214-231, för Håkan Onsjö)
Simon Härenstam (M)
Bertil Eneqvist (S) (för Linda Gardell)

ingen ersättare finns efter kl. 17.00)

Matias Swartling (MP)
Anders Larsson (C)
Eva Engström (C)
Mats Hedström (M)
Robin Storm (M) (kl.13.00-17.25, §§ 209-226)
Ingemar Lundqvist (M) (kl. 17.25-17.40,
§§ 227-231, för Robin Storm)
Mats-Ola Rödén (FP) (kl. 13.00-16.40, §§ 209-213)
Eva Olsson (FP) (kl. 16.40-17.40, §§ 214-231,
för Mats-Ola Rödén)
Amy Öberg (FP) (kl. 13.00-16.40, §§ 209-213)
Bror Lindahl (FP) (kl. 16.40-17.40, §§ 214-231,
för Amy Öberg)

Johan Malmros (FP)
Lotta Jakobson (FP)

Claes-Göran Nilsson (S)
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Ledamöter forts.
Nina Hallberg (MP)
Joachim Höggren (MP)
Icke tjänstgörande ersättare
Maj Jonsson (S)
Roland Olofsson (S)
Mats Sundin (S)
Joakim Vinberg (S)
Gunilla Öberg (S)
Roger Wärn (M)
Jakob Dygéus (M)
Jari Karivainio (M)
Stefan Wäss (M)
Börje Bendelin (C)
Ursula Jacobsson (C)
Olof Pettersson (C)

284

PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-11-28

Rf § 209
Parentation över ledamoten Per-Erik Andh

Ordföranden Björn Jansson (S) höll en parentation över den nyligen avlidne
ledamoten Per-Erik Andh.
”Per- Erik Andh har gått bort vid 67 års ålder efter en tids sjukdom. Per-Erik
inledde sin politiska bana som ledamot i styrelsen för Förnyelse av Visby lasarett
och som ersättare och ledamot i Länsvårdnämnden mellan åren 1995 och 2000.
Ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden mellan åren 2000-2010. Mellan åren 20032010 var Per-Erik ledamot i miljörådet varav som ordförande 2003-2006.
I december 1996 invaldes Per-Erik som ersättare i fullmäktige och har varit med
som ersättare och ledamot fram till sin död.
Per-Erik Andh hade sina rötter i fackföreningsrörelsen och jag upplevde honom som
hängiven de uppdrag han åtog sig.”
Hans minne hedrades med en stilla stunds eftertanke.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 210
Ekokommunpriset 2011 - Region Gotlands interna årliga
miljöpris
KS 2011/524

- Ledningskontoret 2011-10-07
- Regionstyrelsen 2011-10-27, § 317

Regionstyrelsen har beslutat att AB GotlandsHem ska utses till innehavare av 2011
års ekokommunpris genom flerfamiljshus i Kvarteret Sjöliljan.
Regionstyrelsens ordförande Åke Svensson (S) läste upp motiveringen till priset:
”GotlandsHem har genom ett strukturerat miljö- och klimatarbete lyckats nå flera
uppsatta mål under de senaste tio åren, bland annat avvecklingen av fossil olja för
uppvärmning. Genom tillkomsten av kvarteret Sjöliljan är man en av få byggherrar
på Gotland som byggt flerfamiljshus med en helt ny nivå på miljöprestanda, utan att
för den skull ge avkall på vare sig funktion, estetik eller inomhuskomfort.”
Priset delades ut av regionfullmäktiges ordförande Björn Jansson (S).
Expedieras:
Ledningskontoret/Samhällsbyggnadsenhet
AB GotlandsHem

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 211
Regionfullmäktige. Nya ledamöter och nya ersättare
- Länsstyrelsen 2011-10-31 (4 protokoll)

Länsstyrelsen har gjort en ny sammanräkning efter Andreas Persson (S), som
entledigats från sitt uppdrag som ledamot i regionfullmäktige.
Länsstyrelsen har även gjort nya sammanräkningar efter Martina Pierrou Bäckman
(S), Marie Wärn (M) och Andreas Nypelius (C) som entledigats från sina uppdrag
som ersättare i regionfullmäktige.
Sammanräkningarna visar att
Hanna Lenholm (S) blir ny ledamot i regionfullmäktige och att Gunilla Öberg (S),
Conny Karlsson (S), Stefan Wäss (M) och Ursula Jacobsson (C) blir nya ersättare i
regionfullmäktige
Regionfullmäktiges beslut
•

Länsstyrelsens protokoll läggs med beaktande till handingarna.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 212
Delårsrapport 2:2011
KS 2011/

- Revisorernas granskning 2011-08-31
- Ledningskontoret 2011-10-12
- Regionstyrelsen 2011-10-27, § 312
Enligt lagen (1997:614) om kommunal redovisning ska kommuner och landsting minst en gång under
räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning – delårsrapport – för verksamheten från räkenskapsårets början. Lagen innehåller föreskrifter för rapportens innehåll; den ska innehålla en översiktlig
redogörelse för utvecklingen av verksamheten och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång
och vissa i lagen specificerade upplysningar ska lämnas. Enligt samma lag ska revisorerna bedöma
om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorerna ska avge
skriftlig berättelse som ska biläggas delårsrapporten.

Ledningskontoret har upprättat delårsrapport för perioden januari till och med
augusti 2011. Verksamhetsåret beräknas visa ett positivt resultat med +10 miljoner
kronor, vilket är marginellt bättre än det budgeterade resultatet på +6 miljoner
kronor.
Nämnderna redovisar i sina prognoser totalt ett underskott på -47 miljoner kronor
mot budget. Detta är ungefär samma nivå som prognosen efter delårsrapport 1:2011
(-50 miljoner kronor), trots att regionfullmäktige i juni beviljade ett tilläggsanslag
för år 2011 på 36 miljoner kronor till hälso- och sjukvårdsnämnden. Inkluderas
detta är den prognostiserade avvikelsen drygt -80 miljoner kronor.
Med anledning av det stora underskottet i nämndsorganisationen och det svaga
förväntade resultatet föreslår ledningskontoret ett antal åtgärder. Vilka syftar till att
regionen ska nå ett positivt resultat vid årets slut.
Den av Sveriges Kommuner och Landsting beslutade sänkningen av diskonteringsränta på pensionsskulden, den så kallade RIPS-räntan, påverkar resultatet negativt
med -45 miljoner kronor. Prognostiserat resultat för 2011 beräknas därför till
-27 miljoner kronor.
Regionstyrelsen har med anledning av delårsrapporten fattat följande beslut:
− Av samtliga nämnder krävs stor kostnadsmedvetenhet och återhållsamhet vid
inköp och vid beslut med ekonomisk effekt.
− Pensionsavgångar och annan personalrörlighet ska utnyttjas för att nå ekonomisk balans.
Justerande:

forts
Utdragsbestyrkande:
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Rf § 212 forts
− Samtliga nämnder ska ha medgivande från regionstyrelsen för att få disponera
eget kapital.
− Samtliga nämnder ska nå målet att ha ett överskott på 1 procent av budgeten
2011.
− Delårsrapporten överlämnas till regionfullmäktige.
Anföranden:
Anföranden hölls av Lena Celion (M), Lars Thomsson (C), Inger Harlevi (M),
Johan Malmros (FP), Kerstin Kalström (C), Åke Svensson (S), Stefaan De
Maecker (MP), Eva Gahnström (C), Brittis Benzler (V), Tommy Gardell (S),
Hanna Westerén (S), Mats-Ola Rödén (FP), Anna Hrdlicka (M) och Karl-Johan
Boberg (C).
Regionfullmäktiges beslut
•

Delårsrapport 2:2011 läggs till handlingarna.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 213
Strategisk plan och budget 2012-2014
KS 2011/231
- Regionfullmäktige 2011-06-13, § 122
- Framställningar om ramförändringar och kompletterande uppgifter enligt nedan:
- Ledningskontoret 2011-09-09
- Serviceförvaltningen 2011-09-07
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 2011-09-12
- Kultur- och fritidsnämnden 2011-08-23, § 98 Äskande avs. Gutavallen
- Kultur- och fritidsförvaltningen 2011-09-07
- Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-14
- Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 2011-08-31
- Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 2011-10-03 Lokalförsörjning gymnasieskolan
- Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2011-08-24
- Ledningskontoret 2010-09-23, förslag till investeringsbudget
- Ledningskontoret: Beredningsunderlag - Regionfullmäktige 2011-06-13, § 122
- Framställningar om ramförändringar och kompletterande uppgifter enligt nedan:
- Ledningskontoret 2011-09-09
- Serviceförvaltningen 2011-09-07
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 2011-09-12
- Kultur- och fritidsnämnden 2011-08-23, § 98 Äskande avs. Gutavallen
- Kultur- och fritidsförvaltningen 2011-09-07
- Barn- och utbildningsnämnden 2011-09-14
- Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 2011-08-31
- Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 2011-10-03 Lokalförsörjning gymnasieskolan
- Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2011-08-24
- Ledningskontoret 2010-09-23, förslag till investeringsbudget
- Ledningskontoret: Beredningsunderlag
- Regionstyrelsens arbetsutskott 2011-10-03—05 och 07
- Regionstyrelsen 2011-10-27, § 287

Regionstyrelsen har överlämnat förslaget till budget och strategisk plan för 20122014 till fullmäktige. Arbetsutskottets beredning, förslag och beslut framgår av dess
protokoll, § 258.
Budgetdirektiv. Ledningskontoret har upprättat förslag till regionfullmäktiges
direktiv och rekommendationer till nämnderna.
Förslaget till investeringsbudget omfattar ca 319 miljoner kronor (mnkr), varav ca
248 mnkr avser skattefinansierad verksamhet och drygt 71 i affärsdrivande
verksamhet.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 213 forts.
Förslaget till driftbudget innebär i förhållande till av regionfullmäktige beslutade
ramar i juni 2011 följande (netto): Förutom förändringar i finansförvaltningen med
23 mnkr föreslås ett ramtillskott med ca 19,5 mnkr mot 20,5 mnkr i juni. Ett generellt besparingsbeting på 34 mnkr införs i stället för sparbetinget i juni på 45 mnkr.
Regionstyrelsen har tidigare fattat beslut om
− De nämnder som fått ramminskningar ska lämna redogörelse till regionstyrelsen hur detta kommer att verkställas.
− Ledningskontoret får uppdrag att återkomma med förslag på insatser som
förbättrar möjligheterna för fler gotlänningar till egen försörjning genom bland
annat ökad kompetens.

Driftbudget ramar 2012
Förslag till ramförändringar
Anföranden
Anförande hölls av Gustaf Hoffstedt (M), Brittis Benzler (V), Hanna Westerén (S),
Hanna Lenholm (S), Kerstin Kalström (C) och Tommy Gardell (S),
Yrkanden:
•

Åke Svensson (S) yrkade, med instämmande av Stefaan De Maecker (MP), att
”Bussiga kortet i Visby” skulle upphöra men besparingen stanna kvar i tekniska
nämnden, i övrigt bifall till regionstyrelsens förslag, kolumn A.
Resultatet skulle därmed bli ett överskott på ca 2 mnkr.

•

Lena Celion (M) yrkade, med instämmande av Lars Thomsson (C), Mats-Ola
Rödén (FP), Stefan Nypelius (C), Eva Nypelius (C), Pär Stenegärd (C), Eva
Gahnström (C) och Margareta Persson (M), bifall till ändringar i enlighet med
förslaget i kolumn B.
Ökad konkurrensutsättning ska ske av regionens verksamheter vilket kan
förväntas ge en besparing på 8 mnkr.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 213 forts.
Anslagsförstärkning med 2,5 mnkr för införande av halvtimmesavgångar i
kollektivtrafikens stomlinjer i landsbygdstrafiken och till bad- och
besöksplatser.
Anslagsförstärkning med 1,0 mnkr för stöd till föreningsdrivna anläggningar
och aktivitetsstöd till ungdomsverksamhet
Anslag för stadstrafikens Bussiga kortet 1,5 mnkr ska i stället användas för
skötsel av enskilda vägar.
Anslag för feriearbete 2 mnkr ska i stället användas för
måltidsverksamheten.
Resultatet skulle därmed bli ett överskott på ca 6,5 mnkr.
Rs förslag

Effekt på den av regionfullmäktige beslutade ramen

A

Ökning – Minskning +

Yrkade
förändringar

B

L Celion (M)

Politikerorganisationen

+0,5

+0,5

Jubileumsgåva

- 0,5

- 0,5

Hälsa

- 0,4

- 0,4

Generell ramminskning

+ 1,5

+ 1,5

Fryst partistöd, politikerarvode, revisorsanslag,
neddragning fullmäktigemöte
Regionstyrelsen: Ledningskontoret

Regionstyrelsen: Serviceförvaltningen
- 2,0

Måltidsorganisation
Tekniska nämnden

- 2,5

Kollektivtrafiken – satsning halvtimmesavgångar
Bussiga kortet i Visby

±0

+ 1,5
- 1,5

Enskilda vägar
Generell ramminskning

+ 1,5

+1,5

forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 213 forts.
Byggnadsnämnden
Generell ramminskning

+ 0,3

+ 0,3

+ 0,2

+ 0,2

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Generell ramminskning
Kultur- och fritidsnämnden
- 1,0

Ramökning: avser anläggningsbidrag och föreningsbidrag
Generell ramminskning

+ 1,0

+ 1,0

+ 13,0

+ 13,0

+ 3,0

+ 3,0

Barn- och utbildningsnämnden
Generell ramminskning
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Generell ramminskning
Socialnämnden
Feriearbete skolungdomar

- 2,0

Ramminskning

+ 13,0

+ 13,0

- 0,6

- 0,6

Hälso- och sjukvårdsnämnden
HPV-vaccin

-------------------------------------------------------------Konkurrensutsättning

+ 8,0

Finansiering av förslag A – Regionstyrelsen, är baserat på justeringar av budget för
realisationsvinster och ombudgetering avseende arbetsgivaravgifter samt
besparingar genom ökad effektivisering.
Finansiering av förslag B - L Celion (M) m.fl. är baserat på justeringar av budget
för realisationsvinster och ombudgetering avseende arbetsgivaravgifter samt
besparingar genom ökad effektivisering och ökad konkurrensutsättning.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 213 forts.
Proposition och omröstning
Ordföranden ställde fråga om tidigare av fullmäktige beslutat förslag
(2011-06-13, § 121) om revisionens anslag ska stå fast och fann så vara fallet.
Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag till driftsbudget (med ändring
om ”Bussiga kortet i Visby”) och Lena Celions yrkande och förklarade sig anse att
regionstyrelsens förslag vunnit majoritet. Omröstning begärdes. JA för regionstyrelsen
förslag och NEJ för Lena Celions yrkande. 37 ledamöter röstade ja. 33 ledamöter röstade
nej. 1 ledamot var frånvarande. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstade.
Därefter ställde ordföranden proposition på regionstyrelsens övriga förslag och förklarade
att det hade bifallits. Regionfullmäktige hade således bifallit regionstyrelsens förslag, med
ändring om att ”Bussiga kortet i Visby” ska upphöra.

Regionfullmäktiges beslut
• Revisorernas tidigare (av fullmäktige) beviljade 300 000 kr ytterligare i ram
för 2012 gäller.
• Föreliggande förslag till drift- och investeringsbudget för år 2012 fastställs med
den ändringen att ”Bussiga kortet i Visby” upphör.
•

Föreliggande förslag till strategisk plan för perioden 2013-2014 förklaras
upprättad.

•

Kommunalskatt: Kommunalskatten för 2012 fastställs till 33:10 kr per skattekrona, oförändrad.

•

Budgetdirektiv. Ledningskontoret har upprättat förslag till regionfullmäktiges
direktiv och rekommendationer till nämnderna

•

Personalkostnadsreserv: De avsatta medlen för personalkostnadsökningar ska
fördelas av regionstyrelsen.

•

Internhyra: Fördelas av regionstyrelsen.

•

Prisjusteringar, interna, avseende serviceförvaltningen: Beslutas av
regionstyrelsen.

•

Lånefinansiering: Ramen för upptagande av långfristiga lån fastställs till
100 mnkr.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 213 forts.
•

Tillfälliga lån: Beloppsramen för tillfälliga lån, som regionstyrelsen äger rätt att
ta upp, bestäms till 300 mnkr.

•

Långfristiga lån: Regionstyrelsen får rätt att omsätta långfristiga lån för
300 mnkr.

•

Regionstyrelsens bemyndigande: Regionstyrelsen bemyndigas att inom en ram
av 5 mnkr anvisa medel ur Region Gotlands eget kapital.

•

Regionstyrelsen: Regionstyrelsen får i uppdrag att initiera en översyn av hur
verksamheterna kan minska kostnader med 120 mnkr, inkluderat 2012 års
sparbeting på 34 mnkr, under 2012-2014 genom analys av utbud och effektivitet.

Reservation
Följande ledamöter reserverade sig till förmån för Lena Celions (M) yrkande enligt
förslag B:

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), Kjell Genitz (C), Pär Stenegärd (C), Simon Härenstam (M), Bibbi
Olsson (C), Inger Olofsson (C), Rolf Öström (M), Lilian Edwards (M), Alexander
Jansson (C), Kerstin Löfgren-Dahlström (C), Lena Simonson (M), Per-Anders Croon (M),
Margareta Persson (M), Anders Larsson (C), Eva Engström (C). Mats Hedström (M),
Robin Storm (M), Mats-Ola Rödén (FP), Amy Öberg (FP), Johan Malmros (FP) och Lotta
Jakobson (FP).
Expedieras:
Samtliga nämnder
Ledningskontoret/Ekonomi, kvalitet och styrningsenhet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

295

PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-11-28

Rf § 214
Resursfördelningsmodell för hälso- och sjukvården
KS 2011/495

- Ledningskontoret 2011-09-19
- Regionstyrelsen 2011-10-27, § 280
Bakgrund: Vid budgetberedningen i maj 2006 fick ledningskontoret i uppdrag att utveckla en
resursfördelningsmodell för kommunen. Modellen skulle bidra till ökad långsiktighet i planering och
öka förutsägbarheten om kommande resurstilldelning. Modellen skulle ha utgångspunkt i målet om
ekonomi i balans ur ett generationsperspektiv. Utifrån denna modell finns en ökning orsakad av den
medicintekniska utvecklingen på 0,8 procent varje år och en demografisk faktor på ca 0,6 procent per
år. Enligt modellen har hälso- och sjukvården tilldelats sammanlagt 36 miljoner kronor de senaste
fyra åren. I den tilldelningen ligger också en effektiviseringspotential som hälso- och sjukvården haft
uppdrag att utnyttja. Med facit i hand kan man se att demografin haft något större påverkan på
volymutvecklingen än vad som då beräknades. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har därför
justerat modellen. Den medicintekniska utvecklingen ligger dock i nivå med tidigare antaganden.

Ledningskontoret beskriver ingående modellens tankegångar och kommer till slutsatsen, att med hänsyn taget till den kalkylerade demografiska utvecklingen framåt,
borde resursfördelningsmodellen justeras uppåt till 1,5 procent för 2013 det vill säga
16 miljoner kronor. I den summan förutsätts att ett besparingstryck ligger kvar.
Regionstyrelsen har tillstyrkt ledningskontorets förslag.
Regionfullmäktiges beslut
•

Resursfördelningsmodellen för hälso- och sjukvården ska till budget 2013,
justeras uppåt till 1,5 procent av nettoomsättningen, det vill säga cirka 16
miljoner kronor.

Expedieras:
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Ledningskontoret/Ekonomi, kvalitet och styrningsenhet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

296

PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-11-28

Rf § 215
Försäljning av småhustomter i Ljugarn; Alskog Anningåkre m.fl.
utan krav på permanent bosättning
KS 2011/125
- Tekniska nämnden 2011-04-07, §78
- Ledningskontoret 2011-10-07
- Regionstyrelsen 2011-10-27, § 307

I antagna ”Riktlinjer för markpriser” framgår att tomter för enskilda småhus ska
säljas med villkor att de endast får användas för permanent boende och att de skall
bebyggas inom två år.
Tekniska nämnden har uppdragit åt mäklare att genomföra försäljning av ett antal
småhustomter på Gotland. Detta i enlighet med beslut i fullmäktige om att avskaffa
den kommunala tomtkön, 2010-04-26, § 56.
I nu aktuellt fall gäller det fem tomter i Ljugarns samhälle, Alskog Anningåkre 1:50,
1:57 – 1:60, där det inkommit ett antal anbud till mäklare. För flertalet av tomterna
har anbudsgivaren med det högsta anbudet inte angett att man avser att bosätta sig
permanent på fastigheten. Tekniska nämnden föreslår att försäljning ska ske till
högstbjudande utan krav på att köparen bosätter sig permanent på fastigheten.
Argument för denna förändring är att det förutses bli svårt att kontrollera efterlevnaden av detta krav.
Ledningskontoret instämmer med tekniska nämnden och konstaterar även att det
finns oklarheter kring begreppet permanentboende och vilka krav som ska ställas på
en tomtköpare när det gäller dennes planerade bosättning. Med nuvarande regler
bedöms det finnas risk för att framtida försäljningar av tomter i stor utsträckning
kommer att baseras på anbudsgivarens uppgifter och i förlängningen dennes ärlighet. Ytterligare en aspekt som förs fram av ledningskontoret är skillnaden i tomtpris.
I det aktuella fallet uppgår inkomna anbud till omkring 400 000 kronor, vilket ska
jämföras med den nu avskaffade kommunala prislistan som angav ca 100 000
kronor för en normaltomt i det aktuella området.
Ledningskontoret delar tekniska nämndens bedömning när det gäller behovet av att
ändra regler och föreslår därför att villkoret om att tomter som försäljs endast får
användas till permanentboende tas bort.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

297

PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-11-28

Rf § 215 forts.
Kontoret förordar att denna ändring fastställs i dokumentet ”Riktlinjer för
försäljning av fastigheter”, vilket kommer att behandlas av regionfullmäktige.
Ärendet återkommer i den del som behandlar principen i sig, för försäljning av
småhustomter.
Regionstyrelsen har tillstyrkt ledningskontorets förslag.
Regionfullmäktiges beslut
•

Tekniska nämnden får i uppdrag att sälja de aktuella tomterna Alskog
Anningåkre 1:50, 1:57–1: 60 till högstbjudande utan krav på permanent
bosättning.

Expedieras:
Tekniska nämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-11-28

Rf § 216
Medfinansiering. EU-ansökan – Gotlands hästsportcentrum
KS 2011/433

- Ledningskontoret 2011-10-21, reviderad
- Regionstyrelsen 2011-10-27, § 319

Gotlands Travsällskap har inlämnat en ansökan om projektmedel från EU:s strukturfonder för ett projekt syftande till att skapa Gotlands Hästsportcentrum.
Anläggningen, som kommer att ligga i anslutning till Visbytravet Skrubbs, ska bli
ett komplett kompetenscentrum för tävling, träning, veterinärvård och utbildning
och därmed vara till gagn för hela Gotlands hästsport, hästnäring och utveckling av
hästturismen.
Som en del av den offentliga medfinansieringen ansöker projektet om att Region
Gotland överlåter ca 100 ha mark, belägen söder om travbanan inom fastigheten
Follingbo Rosendal 1:23. Marken ska nyttjas till rid- och körvägar, inom ramen för
genomförandet av det planerade projektet.
Markområdet används idag som strövområde för boende i närområdet, samt för
körning och ridning med häst. Den västra delen (70 ha) av området som värderats
till (2,1 mkr) är den del av området som har störst betydelse för det rörliga friluftslivet och används som rekreations- och strövområde av de boende i närliggande
bostadsområden. Den östra delen (30 ha) ligger i direkt anslutning till Skrubbs och
har i värderingen bedömts vara av högre värde (6 miljoner kronor) ur hästsportens
perspektiv.
Området som föreslås överlåtas måste även framöver kunna fungera som ett område
där olika friluftsaktiviteter kan samlas. Ett krav vid överlåtelse av markområdet till
projektet bör därför vara att allmänheten ska ha tillträde till området, till exempel
genom tillskapande av servitut för vägar med mera.
Ledningskontoret föreslår att regionstyrelsen godkänner att ett markområde omfattande 30 ha inom fastigheten Follingbo Rosendal 1:23 används som medfinansiering i rubricerat projekt. Ett medfinansieringsintyg tecknas där marken överlåts på
projektet utan vederlag under förutsättning att projektets intentioner kan realiseras i
enlighet med projektansökan.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

299

PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-11-28

Rf § 216 forts.
Regionstyrelsen har vid sitt sammanträde fattat följande beslut
-

Regionstyrelsen beslutar att teckna medfinansieringsintyg för ca 30 ha mark till
ett värde av 6 miljoner kronor inom fastigheten Follingbo Rosendal 1:23, att
överlåtas utan vederlag till förmån för projektet Gotlands Hästsportcentrum.
Beslutet ska villkoras av att projektmedel ur EU:s strukturfonder beviljas samt
att sökanden på ett trovärdigt sätt kan visa att projektets intentioner kan realiseras, i enlighet med projektansökan.

-

Beslut om överlåtelse av mark gäller under förutsättning av regionfullmäktiges
godkännande.

-

I tillägg till första beslutspunkten, ovan, beslutar regionstyrelsen att bevilja
projektet regionala utvecklingsmedel 1:1 uppgående till maximalt 1,3 mkr.
Beslutet är villkorat av att strukturfondsmedel beviljas.

Anm. Enligt delegationsordningen från regionfullmäktige, § 8, äger regionstyrelsen rätt att
besluta om: ”köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med
stöd av plan- och bygglagen av fastigheter eller fastighetsdel samt upplåta tomrätt såvitt
vederlaget för överlåtelsen eller överförd mark inte för någondera part per affär överstiger
4 miljoner kr varvid delegationen endast gäller sådana fastighetsaffärer som inte principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt,”
Utdrag ur Författningssamling för Region Gotland, reglemente för regionstyrelsen.

Regionfullmäktiges beslut
•

Regionstyrelsens förslag till överlåtelse av 30 ha av fastigheten Follingbo
Rosendal 1:23, till ett värde av 6 miljoner kronor, utan vederlag till förmån för
projektet Gotlands Hästsportcentrum godkänns.

•

Fastigheten överlåts till projektägaren Gotlands Travsällskap och är villkorad
enligt regionstyrelsens beslut.

Expedieras:
Ledningskontoret/Samhällsbyggnadsenheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

300

PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-11-28

Rf § 217
Motion. Resultatuppföljning i hälso- och sjukvården
KS 2011/252

- Motion 2011-04-26
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2011-09-14, § 91
- Ledningskontoret 2011-09-13
- Regionstyrelsen 2011-10-27, § 299

Gustaf Hoffstedt (M) har i en motion föreslagit att Region Gotland och framförallt
hälso- och sjukvårdsförvaltningen ska etablera en effektivare resultatrapportering
innefattande en översyn av rutinerna kring periodisering av intäkter och kostnader.
Hälso- och sjukvårdsnämnden anför att regionens resultatredovisningssystem följs
men anser att två problemområden finns. Det ena är att resultatredovisningen under
början av året till största delen består av interna transaktioner inom Regionen,
främst gällande serviceförvaltningens försäljning av tjänster och samhällsbyggnadsförvaltningens hyresdebiteringar över vilket nämnden inte styr. Det andra är utomlänsvården där framtida kostnaderna inte kan bokas upp då osäkerheten för de
slutliga kostnaderna är allt för stor. Kostnaden för ett vårdtillfälle kan variera
kraftigt. Den största delen av utomlänsvårdens kostnader har ca 3-4 månaders eftersläpning mellan vårdtillfället på fastlandet och att fakturan betalts. För utomlänsvården är rutinen sedan flera år tillbaka att den löpande redovisningen gäller. I årsbokslutet finns alltid 12 månaders kostnader med. Detta förfaringssätt har godkänts
av revisorerna varför hälso- och sjukvårdsförvaltningen anser att denna redovisning
kan fortsätta till dess att en större säkerhet för bedömning av kommande kostnader
finns. En arbetsgrupp är startad i syfte att försöka ta fram en modell för en tidigare
och säkrare bedömning av kommande kostnader, detta arbete kommer att fortsätta
under hösten. Förvaltningen kommer i nytt avtal om regionvård att ställa tydligare
krav på fakturering inom 3 månader för att betalningsansvar ska gälla, till skillnad
från de 6 månader som riksavtalet mellan landsting gör gällande.
Ledningskontoret instämmer i motionärens uppfattning av vikten med noggranna
analyser av den ekonomiska ställningen och en redovisning som är rättvisande och
transparent. En beskrivning lämnas också över det fastställda system som tillämpas
inom Region Gotland. Fastställda rapporteringstillfällen för 2011 är två delårsrapporter och däremellan månadsrapporter för februari, april, maj och september.
Enskilda nämnder kan besluta om ytterligare rapporterings tillfällen.
forts
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

301

PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-11-28

Rf § 217 forts.
Delårsrapport 1 avser perioden januari - mars och har tyngdpunkten i ekonomiperspektivet där bland annat en genomarbetad årsprognos ska göras. Vid delårsbokslutet per 31 augusti görs en fullständig periodisering av alla intäkter och
kostnader. Det får vid detta tillfälle inte finnas några oreglerade interna fordringar.
Resultat och balansräkning upprättas och en avstämning av målen i styrkortet görs.
Vid månadsrapporteringen görs ingen sådan fullständig periodisering av intäkter
och kostnader. Ledningskontoret arbetar tillsammans med serviceförvaltningen för
att upprätta rutiner och riktlinjer för hur befintligt systemstöd kan användas på mest
effektiva sätt. Kontoret instämmer i hälso- och sjukvårdsnämnden uppfattning att
det är stora problem med resultatredovisningen i början av året, på grund av de
interna debiteringarna. Alla förvaltningar som utför tjänster till interna kunder
behöver därför aktivt arbeta med förbättringsåtgärder för att löpande kunna debitera
för utförda tjänster även under årets första månader.
Ledningskontoret har ett uppdrag från regionstyrelsen att se över både budget och
uppföljnings- och styrprocessen. Målet med det arbetet är bland annat att få ett
tydligare regelverk och en genomlysning av processerna på alla nivåer för att
effektivisera och eventuellt eliminera onödiga arbetsmoment.
Regionstyrelsen har tillstyrkt ledningskontorets förslag.
Anföranden:
Anföranden hölls av Gustaf Hoffstedt (M) och Inger Harlevi (M).
Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen bifalls i den delen som avser rutiner kring periodisering av intäkter
och kostnader och anses i övrigt besvarad genom yttranden från hälso- och sjukvårdsnämndens och ledningskontoret.

Expedieras:
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Ledningskontoret/Ekonomi, kvalitet och styrningsenhet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

302

PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-11-28

Rf § 218
Motion. Konkurrensutsättning av fastighetsförvaltningen
KS 2011/253

- Motion 2011-04-26
- Ledningskontoret 2011-09-21
- Tekniska nämnden 2011-06-23, § 162
- Regionstyrelsen 2011-10-27, § 300

I en motion föreslår Simon Härenstam (M) att en förstudie görs för att undersöka
hur och på vilka ytterligare områden konkurrensutsättning kan ske av Region
Gotlands fastighetsförvaltning. Enligt motionären finns många skäl till konkurrensutsättning. Bland annat ökar förutsättningarna för att de kostnader som betalas från
förvaltningarna verkligen går till drift och underhåll, troligen sänks kostnaderna och
det kan bidra till att utveckla lokala företag över hela Gotland. Det enligt motionären tyngsta argumentet är att det öppnar upp för fler möjligheter till högre kvalitet
på Region Gotlands fastigheter genom att undersöka om privata aktörer kan sköta
fastighetsförvaltning bättre och billigare. I motionen ifrågasätts också att
besparingar under många år ålagts fastighetsförvaltningen genom avkastningskrav.
Tekniska nämnden anför att man genom politiska beslut inte fått använda
209 miljoner kronor av budgeterade medel för periodiskt underhåll sedan 1998. De
debiterade medlen har genom ett avkastningskrav återförts till finansförvaltningen
för att balansera Region Gotlands resultat. Detta har i hög grad påverkat nivån på
fastighetsunderhållet.
Vidare anförs att beslut om konkurrensutsättning av del av fastighetsskötseln
planeras att fattas av tekniska nämnden efter sommaren 2011. Att endast en del av
fastighetsskötseln konkurrensutsätts följer givna direktiv om att bibehålla en del av
verksamheten internt för att inte gå från ett kommunalt monopol till ett externt
monopol. Kostnaderna för fastighetsskötsel för Region Gotland uppgår till
ca 50 miljoner kronor. Försöket med konkurrensutsättning avser enligt nuvarande
planer ca 10 procent av fastighetsskötseln. Först efter jämförelse och utvärdering
kommer frågan om eventuell ytterligare konkurrensutsättning att aktualiseras.
Ledningskontoret delar uppfattningen att avkastningskravet på fastighetsförvaltningen bör tas bort, men konstaterar att avkastningskravet införts på grund av en
svår ekonomisk situation och med avsikt att åstadkomma balans i kommunens
ekonomi.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

303

PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-11-28

Rf § 218 forts.
I detta sammanhang har omfattande besparingsbeting lagts ut på nämnderna. Det har
då också ansetts rimligt att fastighetsförvaltningen är med i besparingsarbetet.
Avkastningskravet ingår således i en politisk avvägning av mål och resursbehov för
olika verksamheter samt nivån för den kommunala utdebiteringen av skatt.
Ledningskontoret konstaterar att allt fler lokaler hyrs externt eller ingår i priset vid
köp av tjänster. Detta minskar behovet av underhållsmedel internt liksom problemet
att finansiera investeringar i lokaler. Hur detta påverkar regionens driftkostnader i
ett längre perspektiv återstår dock att se.
Ledningskontoret bedömer att en konkurrensutsättning av fastighetsskötseln enligt
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag kan bidra till ökad effektivitet vid förvaltningen av regionens fastigheter. Frågan om förstudie enligt motionen bör aktualiseras på nytt efter utvärdering av de försök som planeras avseende konkurrensutsättning av fastighetsskötseln.
Ledningskontoret har föreslagit att motionen ska besvaras med ledningskontorets
utlåtande. Detta är även regionstyrelsen förslag till regionfullmäktige.
Yrkande:
• Simon Härenstam (M) yrkade att motionen skulle bifallas.
Proposition och omröstning
Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag och Simon Härenstams
yrkande och förklarade sig anse att regionstyrelsens förslag vunnit majoritet. Omröstning
begärdes. JA för regionstyrelsen förslag och NEJ för Simon Härenstams yrkande. 37
ledamöter röstade ja. 34 ledamöter röstade nej. Av bilaga till protokollet framgår hur var
och en röstade. Kommunfullmäktige hade således bifallit regionstyrelsens förslag.

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad med ledningskontorets utlåtande.

Expedieras:
Tekniska nämnden
Ledningskontoret/ Ekonomi, kvalitet och styrningsenhet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-11-28

Rf § 219
Motion. Upphandling av fastighetsservice och IT-tjänster
KS 2011/280

- Motion 2011-04-26
- Tekniska nämnden 2011-09-08, § 199
- Ledningskontoret 2011-10-10, 2011-07-12
- Regionstyrelsen 2011-10-27, § 309

Motion har inkommit från Anna Andersson (C) om att en utredning snarast tillsätts
för att se över hur man på enklast och bästa sätt kan upphandla fastighetsservice för
att erbjuda kund/brukare snabbare och smidigare service och att en utredning snarast
tillsätts för att ser över hur man på enklast och bästa sätt kan upphandla valda delar
av IT-service för att erbjuda brukare/kunder smidigare service inom region Gotland.
Motionen har skickats till tekniska nämnden med avseende på upphandling av
fastighetsservice.
Tekniska nämnden föreslår att motionen besvaras med att pågående konkurrensutsättning sker enligt befintlig planering. Först efter jämförelse och utvärdering
kommer frågan om eventuell ytterligare konkurrensutsättning att aktualiseras.
Ledningskontoret skriver i sitt yttrande över den del av motionen som berör fastighetsservice att kontoret delar nämndens uppfattning. Kontoret anser att frågan om utredning, enligt motionen, bör aktualiseras på nytt efter utvärdering av de försök som
planeras avseende konkurrensutsättning av fastighetsservice. Enligt samhällsbyggnadsförvaltningen planeras cirka 10 procent av fastighetsskötseln att handlas upp. Beslut
om upphandling beräknas behandlas av tekniska nämnden vid sammanträde.
Ledningskontoret har sedan tidigare ett uppdrag att konkurrensutsätta
IT-verksamheten. Arbetet med konkurrensutsättning har startat och kommer i ett
första steg att resultera i en förstudie för att tydliggöra inriktning och omfattning av
konkurrensutsättningen. Kontoret anger att förstudien beräknas vara klar i början av
hösten 2011.
Med ledningskontorets båda yttranden anses motionen besvarad både i den del som
berör fastighetsservice och i den del som berör IT-service.
forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

305

PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-11-28

Rf § 219 forts.
Regionstyrelsen har tillstyrkt ledningskontorets förslag.
Yrkande
• Lars Thomsson (C) yrkade bifall på motionen i den del som avser upphandling
av fastighetsservice.
Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag och Lars Thomssons yrkande
om bifall på motionen i den del som avser fastighetsförvaltning och fann att
regionstyrelsens förslag vunnit bifall.

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad med ledningskontorets utlåtanden.

Expedieras:
Tekniska nämnden
Ledningskontoret/Ekonomi, kvalitet och styrningsenhet
Ledningskontoret administration

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-11-28

Rf § 220
Regionfullmäktige. Avsägelser. Ledamöter
- Linda Gardell 2011-11-08
- Eva Room

Linda Gardell (S) och Eva Room (V) har anhållit om befrielse från sina uppdrag som
ledamöter i regionfullmäktige.
Regionfullmäktiges beslut
•

Linda Gardell (S) och Eva Room (V) befrias från sina uppdrag som ledamöter i
regionfullmäktige.

•

Länsstyrelsen får i uppdrag att företa nya sammanräkningar för att utse nya
ledamöter och nya ersättare i regionfullmäktige.

Expedieras:
Linda Gardell
Eva Room

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

307

PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-11-28

Rf § 221
Medborgarförslag; nya
Följande medborgarförslag har inkommit:

Ärendenummer/
Ankomstdatum

Sofi Vibergs medborgarförslag om fullständig vård av
cancerpatienter på Gotland.

KS 2011/398
2011-07-11

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till hälso- och sjukvårdsnämnden
Erik Sjögrens medborgarförslag om att Södra Kustvägen i
Klintehamn stängs av i höjd med Herlitzgatan till väg 140.

KS 2011/536
2011-10-07

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden
Lena Jacobssons medborgarförslag om att låta tjänsten som
sjukvårdsdirektör vara vilande.

KS 2011/543
2011-10-11

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till hälso- och sjukvårdsnämnden
Stefan Wessmans medborgarförslag om att göra Gotland till en
tullfri zon.

KS 2011/555
2011-10-19

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen
Lars Lindgrens medborgarförslag om reaktivera tidigare inlämnat KS 2011/559
2011-10-21
medborgarförslag om trygghetsboende i Burgsvik.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till socialnämnden
Bo Conneryds medborgarförslag om nedsänkta avfallscontainer
med konst på sidorna.

KS 2011/580
2011-10-28

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden
Birgitta Melanders medborgarförslag om mera pengar till maten
för skola och förskola.

KS 2011/533
2011-10-06

Birgitta Melander har tidigare lämnat in ett medborgarförslag i samma ämne,
som regionfullmäktige vid sammanträde 2011-09-12 överlåtit till barn- och
nämnden. Även detta har genom fullmäktiges kansli, överlåtits till barn- och
utbildningsnämnden utan regionfullmäktiges beslut.

Barbro Lindh-Forsells medborgarförslag om behov av
korttidsenhet på södra Gotland.

KS 2011/600
2011-11-11

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till socialnämnden
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-11-28

Rf § 221 forts.

Regionfullmäktiges beslut
• I enlighet med presidiets förslag.
Expedieras:
Berörda nämnder
Förslagsställarna

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-11-28

Rf § 222
Medborgarförslag; anmälan av beslutade
•

Maja Åkessons medborgarförslag om att bygga en stor lekplats/lekrum inomhus
med tillhörande restaurang/kiosk/glassförsäljning. Detta medborgarförslag var
överlåtet till kultur- och fritidsnämnden, som senare överlämnade detta till
tekniska nämnden. KS 2010/384
•

•

Fredrik Sundblads medborgarförslag om att anlägga två farthinder på vägen
genom Gustavsvik. KS 2010/512
•

•

Tekniska nämnden 2011-09-08, § 194

Tekniska nämnden 2011-10-13, 228

Per-Olof Håkanssons medborgarförslag om att en varningsskylt sätts upp vid
infarten till Fårösund om att vägarna i Fårösund inte sandas vintertid.
KS 2011/25

•
•

Hans Olssons medborgarförslag om att obelagda grusvägar i När skall förses
med permanent beläggning. KS 2011/29
•

•

Socialnämnden 2011-10-26, § 134

Anne Askengrens medborgarförslag om upprustning av badplatsen Tors i
Kappelshamnsviken. KS 2011/162
•

•

Tekniska nämnden 2011-10-13, § 229

Anette Wesströms, Inger Jacobssons och Ewa Nilssons medborgarförslag om att
göra Silvergatan 12 i Hemse till ett boende för palliativ vård. KS 2011/53.
•

•

Tekniska nämnden 2011-10-13, § 226

Åsa Ahlqvists medborgarförslag om att anlägga vägbulor framför husen vid
Snäckgärdsvägen 56-64. KS 2011/40
•

•

Tekniska nämnden 2011-10-13, § 227

Tekniska nämnden 2011-09-08, § 193

Ann-Christine Schandls medborgarförslag om att bygga farthinder på vägen
mellan Rävhagen ridskola och ishallen samt sänka hastigheten till 30 km/tim.
KS 2011/203

•
•

Tekniska nämnden 2011-10-13, § 230

Staffan Söderbergs medborgarförslag om att sätta upp bollplank på kommunens
tennisbanor. KS 2011/212
•
•

Tekniska nämnden 2011-10-13, § 231
Medborgarförslag (Inkom 2011-04-04)
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-11-28

Rf § 222 forts.
•

Conny Engströms medborgarförslag om att man skall få avsäga sig sophämtning.
KS 2011/222

•
•

Tekniska nämnden 2011-10-13, § 237

Alf Johanssons medborgarförslag om befrielse från sophämtning helt eller delvis.
KS 2011/239.

•
•

Gunilla Anderssons medborgarförslag om ändring av bestämmelser för
sophämtning. KS 2011/291
•

•

Tekniska nämnden 2011-10-13, § 225

Hillevi Hanssons medborgarförslag om att rekrytera läkare till Gotland genom
att erbjuda femårskontrakt mot att regionen betalar studieskulden. KS 2011/304
•

•

Tekniska nämnden 2011-10-13, § 237

Linda Helledaijs medborgarförslag om avstängning av fordonstrafik mellan
korsningen Skolportsgatan och OK/Q8-macken. KS 2011/263
•

•

Tekniska nämnden 2011-10-13, § 237

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2011-10-25, § 104

Lars-Inge Söderbergs medborgarförslag om att lägga flytbryggan parallellt med
fiskebryggan i Slite. KS 2011/311
•

Tekniska nämnden 2011-10-13, § 245

Regionfullmäktiges beslut
•

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

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-11-28

Rf § 223
Medborgarförslag; sammanställning av ännu inte avgjorda
- Förteckning över inte avgjorda medborgarförslag t.o.m. 2011-10-06, rev 2011-11-28

Regionfullmäktiges sekretariat (ledningskontoret) har upprättat förteckning över
samtliga medborgarförslag som ännu inte var avklarade fram till och med 6 oktober
2011.
Anförande:
Anförande hölls av Pär Stenegärd (C) som pekade på en felstavning.
Anm: Rättelsen är införd i förteckningen
Regionfullmäktiges beslut
•

Förteckningen läggs till handlingarna.

Expedieras:
Regionfullmäktiges sekretariat
Alla nämnder

Justerande:

Anmärkning:
Förteckningen bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-11-28

Rf § 224
Interpellation. Godstransportkostnader mellan Gotland och
fastlandet
KS 2010/574

Interpellationen utgår och besvaras vid nästa sammanträde.
Interpellation 2011-10-24

Rf § 225
Interpellation. Besparingar inom skolskjutsorganisationen
KS 2010/573

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Brittis Benzlers (V) besvarade
interpellation av Kerstin Kalström (C) om besparingar inom skolskjutsorganisationen. Kerstin Kalström tackade för svaret och kommenterade ytterligare
frågan.
Interpellation 2011-10-24

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 226
Interpellation. Återgång till arbetsmarknaden för f.d. heltidsarvoderade politiker med pensionsavtal
KS 2010/575

Regionstyrelsens ordförande Åke Svenssons (S) besvarade interpellation av Johan
Malmros (FP) om återgång till arbetsmarknaden för f.d. heltidsarvoderade politiker
med pensionsavtal. Johan Malmros tackade för svaret och kommenterade ytterligare
frågan. Anföranden hölls också av Simon Härenstam (M), Per Edman (V), Robin
Storm (M), Hanna Westerén (S) och Inger Harlevi (M).
Interpellation 2011-10-24

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-11-28

Rf § 227
Interpellation. Åldersdiskriminering inom habilitering och
rehabilitering
KS 2010/572

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Stefaan De Maeckers (MP) besvarade
interpellation av Mats Hedström (M) om åldersdiskriminering inom habilitering och
rehabilitering. Mats Hedström tackade för svaret och kommenterade ytterligare
frågan.
Interpellation 2011-10-24

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 228
Interpellation. Målnivåer för grundskolan på Gotland
KS 2010/576

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Brittis Benzlers besvarade interpellation
av Johan Malmros (FP) om målnivåer för grundskolan på Gotland. Johan Malmros
tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2011-10-24

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-11-28

Rf § 229
Motioner; nya
Följande motioner har inkommit:

Ärendenummer

Mats Hedström (M) och Stefan Wramner (M)
Tillgänglighetsanpassning av Rådhuset, Visborg

KS 2011/647
2011-11-28

Stefan Wramner (M)
Fast hörselslinga i Rådhuset på Visborg

KS 2011/648
2011-11-28

Håkan Onsjö (M)
Trafikreglering under sommaren i Visby hamn

KS 2011/649
2011-11-28

Margareta Persson (M)
Årlig allmänpolitisk debatt i regionfullmäktige

KS 2011/650
2011-11-28

Lars Thomsson (C) och Stefan Nypelius (C)
Biogassamordnare i Region Gotland

KS 2011/651
2011-11-28

Johan Malmros m.fl. (FP)
Åtgärder för att få ungdomar i jobb

KS 2011/652
2011-11-28

Bror Lindahl (FP)
Inrättande av äldreombudsman

KS 2011/653
2011-11-28

Anmärkning:
De nya motionerna bifogas det tryckta protokollet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

315

PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-11-28

Rf § 230
Interpellationer; nya
Anna Hrdlicka (M) fick tillstånd att till barn- och utbildningsnämndens ordförande
Brittis Benzler (V) ställa interpellation riktlinjer mot porrsurfning. KS 2011/ 642
Alexander Jansson (C) fick tillstånd att till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Stefaan De Maecker (MP) ställa interpellation om läkemedelsuppföljning.
KS 2011/643

Lars Thomsson (C) fick tillstånd att till barn- och utbildningsnämndens ordförande
Brittis Benzler (V) ställa interpellation om upphandling av skolbussar och biogas.
KS 2011/ 644

Stefan Nypelius (C) fick tillstånd att till byggnadsnämndens ordförande Bo
Björkman (S) ställa interpellation om trafiksituationen på Skarphäll. KS 2011/ 645
Stefan Nypelius (C) fick tillstånd att till tekniska nämndens ordförande Tommy
Gardell (S) ställa interpellation om trafiksituationen på Skarphäll. KS 2011/ 646

Regionfullmäktiges beslut
•

Interpellationerna besvaras vid nästa sammanträde.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-11-28

Rf 231
Information: Parboende i särskilt boende – riktlinjer
KS 2011/592

- Socialnämnden 2011-10-26, § 133
- Bakgrund: Regionfullmäktiges beslut 2011-04-26, § 96

Socialnämnden har utarbetat Riktlinjer för parboende i särskilt boende i enlighet
med regionfullmäktiges uppdrag 2011-04-26, § 96.
Regionfullmäktiges beslut
• Socialnämndens beslut 2011-10-26, § 133, om riktlinjer för Parboende i särskilt
boende läggs till handlingar.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
2011-11-28
Omröstning § 213

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

Proposition:
JA:
Regionstyrelsens förslag (A)
NEJ: Lena Celions (M) yrkande (B)

Följande röstade ja:
Conny Kristensen Gahnström (S)
Åke Svensson (S)
Hanna Westerén (S)
Eric Martell (S)
Torgny Ammunet (S)
Christer Engelhardt (S)
Lisa Kalström (S)
Leif Dahlby (S)
Charlotte Andersson (S)
Brittis Benzler (V)
Per Edman (V)
Anette Medbom (S)
Tommy Gardell(S)
Bo Björkman (S)
Anna Enström (S)
Bodil Rosengren (V)
Kenneth Lindblad (V)
Bertil Eneqvist (S)
Claes-Göran Nilsson (S)
Hans-Erik Svensson (S)
Gerty Holmstedt (S)
Annamaria Bauer (V)
Therese Mangard (V)
Jan Lundgren (S)
Lena Eneqvist (S)
Mikael Nilsson (S)
Mona Magnusson (S)
Stefaan De Maecker (MP)
Cecilia Nygren (MP)
Hanna Lenholm (S)
Birgitta Eriksson (S)
Daniel Bergvall (MP)
Viveca Bornold (MP)
Matias Swartling (MP)
Nina Hallberg (MP)
Joachim Höggren (MP)
Ordföranden Björn Jansson (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)
Kjell Genitz (C)
Pär Stenegärd (C)
Simon Härenstam (M)
Bibbi Olsson (C)
Inger Olofsson (C)
Rolf Öström (M)
Lilian Edwards (M)
Alexander Jansson (C)
Kerstin Löfgren-Dahlström (C)
Lena Simonson (M)
Per-Anders Croon (M)
Margareta Persson (M)
Anders Larsson (C)
Eva Engström (C)
Mats Hedström (M)
Robin Storm (M)
Mats-Ola Rödén (FP)
Amy Öberg (FP)
Johan Malmros (FP)
Lotta Jakobson (FP)
En var frånvarande

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
2011-11-28
Omröstning § 218

Ärende: Motion om konkurrensutsättning av fastighetsförvaltningen
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
Regionstyrelsens förslag
NEJ: Simon Härenstams (M) yrkande

Följande röstade ja:
Conny Kristensen Gahnström (S)
Åke Svensson (S)
Hanna Westerén (S)
Eric Martell (S)
Torgny Ammunet (S)
Christer Engelhardt (S)
Lisa Kalström (S)
Leif Dahlby (S)
Charlotte Andersson (S)
Brittis Benzler (V)
Per Edman (V)
Anette Medbom (S)
Tommy Gardell(S)
Bo Björkman (S)
Anna Enström (S)
Bodil Rosengren (V)
Kenneth Lindblad (V)
Bertil Eneqvist (S)
Claes-Göran Nilsson (S)
Hans-Erik Svensson (S)
Gerty Holmstedt (S)
Annamaria Bauer (V)
Therese Mangard (V)
Jan Lundgren (S)
Lena Eneqvist (S)
Mikael Nilsson (S)
Mona Magnusson (S)
Stefaan De Maecker (MP)
Cecilia Nygren (MP)
Hanna Lenholm (S)
Birgitta Eriksson (S)
Daniel Bergvall (MP)
Viveca Bornold (MP)
Matias Swartling (MP)
Nina Hallberg (MP)
Joachim Höggren (MP)
Ordföranden Björn Jansson (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)
Kjell Genitz (C)
Pär Stenegärd (C)
Rune Fröling (M)
Simon Härenstam (M)
Bibbi Olsson (C)
Inger Olofsson (C)
Rolf Öström (M)
Lilian Edwards (M)
Alexander Jansson (C)
Kerstin Löfgren-Dahlström (C)
Lena Simonson (M)
Per-Anders Croon (M)
Margareta Persson (M)
Anders Larsson (C)
Eva Engström (C)
Mats Hedström (M)
Robin Storm (M)
Eva Olsson (FP)
Bror Lindahl (FP)
Johan Malmros (FP)
Lotta Jakobson (FP)

Medborgarförslag ännu inte avgjorda november 2011

Bilaga § 223

Medborgarförslag

Registreringsdatum

Medborgarförslag om parkeringshus på Coop parkering och utökning av parkeringshuset vid
Solbergaskolan
Medborgarförslag om galleria med kupoltak på öster

2007-05-11

Ärendenr.
KS 2007/225

Nämnd
BN

2008-11-19

KS 2008/519

BN

Medborgarförslag om en galleria i Flextronics lokaler med gotländska produkter från olika
gårdsverksamheter
Medborgarförslag om att sätta upp skyltar vid flygplatsen och i hamnen som hälsar
ankommande resenärer välkomna till Gotland på Gutamål
Medborgarförslag om nya bostadsrätter på Visborgsområdet

2008-12-29

KS 2008/612

BN

2009-03-03

KS 2009/98

RS

2010-01-14

KS 2010/14

BN

Medborgarförlag om att reglera antalet totalt besökare till Gotland

2010-06-29

KS 2010/316

KS/RS

Medborgarförslag om att rusta upp stadsdelen Gråbo i Visby

2010-09-21

KS 2010/377

BN

Medborgarförslag om att förlänga cykel- och gångbanan från Lännaplan till Stenkumlaväg
samt att anordna övergångsställe på Lännavägen
Medborgarförslag om att överförmyndarverksamheten på Gotland skall förstärkas med
juridisk kompetens
Medborgarförslag om att införa datumparkering i tätorterna för att underlätta snöröjningen

2010-10-04

KS 2010/385

TN

2010-10-20

KS 2010/407

KS/RS

2010-12-21

KS 2010/541

TN

Medborgarförslag om att kommunen skall ordna med och delvis bekosta snöröjningen till
vårdtagare i hemtjänsten
Medborgarförslag om att anordna bilplats för laddning av elfordon som lätt kan hittas av
besökare
Medborgarförslag om att utsiktsplatsen vid Metodistkyrkan i Visby iordningställs och
uppkallas efter Carl-Bertil Stenström
Medborgarförslag om att göra om seniorboendet Kråkan i Hemse till särskilt boende
Medborgarförslag om att mera pengar anslås till närproducerat mat till dagis och skolbarn

2011-01-17

KS 2011/23

TN

2011-05-09

KS 2011/286

TN

2011-05-30

KS 2011/318

BN

2011-06-09
2011-06-14

KS 2011/332
KS 2011/337

SON
BUN

Medborgarförslag om för att göra Hällarna till stadspark måste vägar stängas av för icke
nödvändig trafik
Medborgarförslag om att regionen har utbildad personal och utrustning för att klara
operationer och vård av patienter som har tumörer/cancer
Medborgarförslag om att bygga cykelväg till Norsta Aura med parkeringsplats, som
Medborgarförslag om att cykelleden runt Visby benämns Gun Hägglunds väg
Medborgarförslag om att anordna trafik med minibuss i Visby innerstad
Medborgarförslag om att en klocka monteras på en pelare i Östercentrum.
Medborgarförslag om att Klinttorget görs till handelsplats samt att torget blir fritt från bilar
Medborgarförslag om att bredda stigen vid muren från Österport till Strandpromenaden

2011-06-27

KS 2011/367

TN

2011-07-01

KS 2011/398

2011-08-23
2011-08-25
2011-08-29
2011-09-05
2011-09-06
2011-09-27

KS 2011/441
KS 2011/450
KS 2011/453
KS 2011/460
KS 2011/463
KS 2011/516

Överlämnas
2011-11-28
TN
BN
TN
TN
TN
TN

Medborgarförslag om att lägga arenahallen tillsammans med ishallen

2011-09-29

KS 2011/520

RS

1 (2)

Medborgarförslag ännu inte avgjorda november 2011

Medborgarförslag

Registreringsdatum

Medborgarförslag om att gångstigen i backen mellan Åhsbergsgatan och Backgatan
fortfarande inte är upplyst enligt tidigare beslut
Medborgarförslag om sammanslagning av mödravårdscentraler (MVC) och
barnavårdscentraler (BVC) till familjecentraler

2011-09-29

Ärendenr.
KS 2011/521

Nämnd
TN

2011-09-30

KS 2011/526

HSN

Medborgarförslag om mer pengar till maten för skola och dagis. (Samma person har lämnat

2011-10-06

KS 2011/533

BUN

BN = Byggnadsnämnden
HSN = Hälso- och sjukvårdsnämnden
KFN = Kultur- och fritidsnämnden
SON = Socialnämnden
ABG = AB GotlandsHem
RS = Regionstyrelsen
RF = Regionfullmäktige

2 (2)

1 (2)
Ärendenr KS 2011/573
Handlingstyp Interpellationssvar
Datum 28 november 2011

Bilaga § 225
Interpellation om besparingar inom skolskjutsorganisationen
Jag har i en interpellation från Kerstin Kalström (C) fått ett antal frågor om den
skolskjutsupphandling som planeras träda i kraft från höstterminen 2012.
Eftersom mycket planeringsarbete återstår både på förvaltningen och vid skolorna,
väntar vi på hur det till slut kommer att organiseras och se ut i respektive skolområde.
Så mitt svar begränsas av att allt ännu inte klart, men jag tänkte passa på att ge lite
bakgrund.
Upphandlingen bygger på en vilja att höja säkerheten och miljöanpassningen genom att
ha modernare bussar, och att sänka kostnaden genom att ha färre fordon.
Barn‐ och utbildningsnämnden har haft krav på sig att minska kostnaderna under flera
år, bland annat därför att våra verksamheter är dyrare än verksamheten i jämförbara
kommuner. Vi prioriterar kvalité och personaltäthet i verksamheterna och har därför
försökt hitta andra vägar att minska kostnaderna. Utifrån denna tanke inleddes 2009 ett
samarbete med ett företag som arbetat med skolskjutsupphandling i andra kommuner,
och man beslöt att gå vidare enligt deras idé. 2010 tog den dåvarande nämnden beslut
om riktlinjer för skolskjuts, och om att skolstartstiderna skulle kunna justeras och
anpassas till varandra för att ge lägre kostnader genom färre fordon. Frågan om ifall vi
tar fram en konsekvensbeskrivning av förslaget innan det beslutas, får jag därför besvara
med att beslutet om att handla upp på det sätt som gjorts, togs för över ett år sedan.
De justeringar av skoltiden som görs innebär i stora drag att F‐6 skolor utanför
Visbyområdet börjar sin undervisning vid 8 tiden och slutar vid 14 tiden. F‐9 skolor
utanför Visby börjar vid 9 tiden och slutar ungefär vid 15 (F‐6) eller 16 tiden (7‐9). För de
som slutar 15.00 går en buss hem efter skolans slut, de väntar inte på dem som slutar
16.00 Exakta tider för varje skola och veckodag kommer att arbetas fram i varje
skolområde. Information kommer att ges under första halvan av vårterminen.
Reglerna om rätten till skolskjuts förändras inte utom på en punkt. Elever i år 4‐6 skall
inte längre gå som längst 3 km till skolbuss, utan får samma gräns som år F‐3, 2 km.
(Förändring från HT‐12) Avståndet för rätt till skjuts till skolan, förändras dock inte det är
fortfarande 3 km för år 4‐6.
Restiden i bussen har inte tidigare varit reglerat av nämnden, men det togs med i
beslutet hösten 2010. Rekommenderade riktvärden för barnens restid i buss enkelresa
är 45 min för F‐6 och 60 min för 7‐9. Några konkreta rekommendationer om restider
eller längd på skoldagar har jag inte hittat i FN:s barnkonvention.

Att Visby inte berörs beror på att den förra upphandlingen av skolskjuts som avgjordes
2008, gick igenom i Visby, medan alla andra områden överklagades och fick göras om. På
sikt kommer förändringar av skolskjuts och skoltider troligen också att ske i Visby, till att
börja med inom ramen för de avtal som finns. En skola i Visby, Lyckåkerskolan tillämpar
redan nu en variant av samlad skoldag.
Att det genomförts en upphandling av skolskjutsar påverkar inte rätten till skolval vare
sig för skola eller fritids.

Brittis Benzler,
Ordförande Barn – och Utbildningsnämnden

1 (2)
Ärendenr KS 2011/576
Handlingstyp Interpellationssvar
Datum 28 november 2011

Bilaga § 226
Interpellation om återgång till arbetsmarknaden för f.d. heltidsarvoderade
politiker med pensionsavtal
Ledamoten Johan Malmros (FP) har i en interpellation till mig ställt två frågor om återgång
till arbetsmarknaden för f.d. heltidsarvoderade politiker med pensionavtal.
Bakgrundsfakta


Nuvarande regelverk fastställdes av fullmäktige 2006-11-27 (§ 12) att gälla fr o m 1
november 2006



Avtalet bygger på regelverk framtaget av SKL ”Bestämmelser om pension och
avgångsersättning för förtroendevalda-PBF” (i lydelse fr o m 2003-01-01)



Undantag för de förtroendevalda som omfattades av de gamla bestämmelserna (PRFKL) före 2006 års kommunalval och som kvarstår i uppdrag därefter



Förtroendevalda som omfattades av PRF-KL före 2006 års kommunalval och som
kvarstår i uppdrag därefter bibehåller samma utfästelser som tidigare

PBF
Uppdragstiden ska uppgå till minst 25 % av en heltid för att pensionsbestämmelserna ska
gälla (lokal tillämpning i Region Gotland)
Undantag för samordning görs för max två prisbasbelopp
( 2011 42800) kr)
Kommunstyrelsen utgör pensionsmyndighet
Ålder för rätt till visstidspension

50 år

Avgångsersättning

Vid avgång före 50 års ålder

Visstidspension

Utges till 65 års ålder eller längst till 67 års ålder

När gäller avtalet

Vid heltidsuppdrag eller betydande del av ett
heltidsuppdrag. I regionen 25 % av en heltid.

Villkor visstidspension

Fyllda 50 år och 12 års pensionsgrundande uppdrag
ger full visstidspension fram till 65 års ålder eller
längst till 67 års ålder
Vid fyllda 50 år och mindre än 12 års
pensionsgrundande uppdrag, kvotberäkning. Ex 10
års uppdrag ger 10/12 = 0,83 av full visstidspension

Villkor avgångsersättning för de som ej fyllt 50 år
Uppdragstid i
månader

Inte fyllt 40
år

Fyllt40 men
inte 50 år

Mindre än 72

1 år

1 år

72 men mindre än
96

2 år

2 år

96 men mindre än
120

2 år

3 år

120 men mindre
än 144

2 år

4 år

144 eller mer

2 år

5 år

Rätten att uppbära avgångsersättning upphör
a)

om den förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med pensionsrätt hos

b) regionen
c)

om den förtroendevalde får rätt till pension enligt PBF,

d) vid utgången av månaden innan den förtroendevalde fyller 65 år
Socialförsäkringsförmåner

Egen pension samordnas med förmåner enligt
socialförsäkring

Pensionsgrundande tid

Endast tid i samma region/kommun
Inte medförd pensionsrätt från annan anställning

Livränta

Värdesäkras från och med avgångstidpunkten

Efterskydd

Efterskydd i 270 dagar vid sjukpension och
efterlevandepension

Detta är bakgrunden och nuvarande regelverk för de pensionsavtal som fullmäktige
beslutat om och som utgår från SKL. Det bör finnas en samstämmighet mellan
kommuner/regioner i denna fråga och är därför viktigt att de förändringar som önskas
göras också sker utifrån breda uppgörelser via SKL. Som andra arbetssökande skall
självklart även de förtroendevalda som finns i övergångslösningar också stå till
arbetsmarknadens förfogande och har därmed det stöd som Arbetsförmedlingen ger och
på precis samma grund som övriga arbetssökande. Region Gotland har därför inga speciella
åtgärder och detta gäller även möjligheten att ställa ytterligare krav än utifrån gällande
regelverk på arbetsmarknaden.

Åke Svensson
regionstyrelsens ordförande

1 (1)
Ärendenr KS 2011/572
Handlingstyp Interpellationssvar
Datum 28 november 2011

Interpellation om åldersdiskriminering inom habilitering och
rehabilitering

Bilaga § 227

Ledamoten Mats Hedström (M) har i en interpellation ställt en fråga till mig
rörande neuroteamet. Han uppger att det har införts en regel som säger att om
man är över 65 år får man ingen hjälp med sitt rehabiliteringsbehov hos
neuroteamet. Vidare anges också att hjälp ges så länge man befinner sig inlagd på
vårdinrättning men så snart man blir utskriven upphör hjälpen från neuroteamet.
Utifrån denna beskrivning undrar Mats Hedström om jag anser att denna vad han
kallar åldersdiskriminering är motiverad.
Mitt svar:
Neuroteamet har funnits sedan 1997 och har sedan dess arbetat med medicinsk
rehabilitering och består av en läkare, neuropsykolog, arbetsterapeut och
sjukgymnast. Teamet arbetar utifrån målsättningen att patienter som har ett
rehabiliteringsbehov ska kunna återgå till arbete. Detta kräver ett speciellt
arbetssätt där man dels behöver ta hänsyn till de specifika krav som ett arbete
kräver för att kunna utföra det, dels behöver ha utvecklade samarbetsformer
med andra relevanta aktörer så som arbetsgivare, försäkringskassan samt
arbetsförmedlingen.
Sedan verksamheten startade har åldersintervallet varit 18-65 år för att ta emot
patienter. På senare år har den övre gränsen höjts till 67 år. Ibland tar teamet in
äldre patienter där man har sett behov av teamets speciella insatser. Även yngre
personer som råkar ut för till exempel en olycka och bedöms få ett långvarigt
behov av rehabilitering kan behöva få hjälp av neuroteamet.
Neuroteamet träffar patienterna inom öppenvården. Inga patienter får
stödinsatser från teamet under heldygnsvårdtiden.
Sammanfattningsvis så upplever jag det svårt att svara på din fråga då den verkar
utgå utifrån uppfattningar kring neuroteamets arbete som inte stämmer.
Neuroteamets målsättning och patientmålgrupp har inte förändrats sedan
starten, och har i syfte att hjälpa människor i arbetsför ålder tillbaka till
arbetsmarknaden. Verksamheten jobbar i praktiken med personer mellan 18 och
67 år vilket återspeglar vår samhällsstruktur då äldre går i pension, vilket jag inte
anser vara åldersdiskriminerande.

Stefaan De Maecker
Ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Ärendenr KS 2011/576
Handlingstyp Interpellationssvar
Datum 28 november 2011

Bilaga § 228
Interpellation om målnivåer för grundskolan.
Ledamoten Johan Malmros (FP) har ställt några frågor om målnivåer i grundskolan på
Gotland.
Mitt svar:
Frågorna har sin grund i att barn- och utbildningsnämnden i sitt styrkort inte satt 100 %
som mål för utbildningsresultaten i skolan, utan istället formulerat sig såhär.
”Minst 90 % av eleverna i grundsärskolan, gymnasiesärskolan och grundskolan skall ha
godkända betyg i alla ämnen då de lämnar åk 6 och i slutbetyget åk 9 samt, för
gymnasiesärskolan då man lämnar gymnasiet. Resultatet skall årligen förbättras.”
Anledningen till att styrkortet inte har skolans övergripande mål som styrtal, är att vi ser
styrkortet och dess styrtal som ett redskap på vägen mot målet, att alla elever når skolans
mål. Vi har valt att sätta ett mål, som innebär hårt arbete för skolorna, men som vi tror är
möjligt att nå. Vi betonar också att resultatet årligen skall förbättras.
Vårterminen 2011 hade 83 % av eleverna i de kommunala grundskolorna nått målen i alla
ämnen i årskurs 9. (85 % av flickorna och 81 % av pojkarna. Ingen kommunal skola nådde
90 % godkända i alla ämnen.
Jag, och säkerligen också alla andra ledamöter i Barn- och Utbildningsnämnden, kommer
att verka för att alla elever når skolans mål.

Brittis Benzler
Ordförande Barn- och Utbildningsnämnden

Bilaga § 229
GOTLAND

MOTION

DATUM 2011-11-28

ANGÅENDE:

Tillgänglighetsanpassning av rådhuset

TILL:

Regionfullmäktige Gotland

Rådhusets, den för allmänheten öppna del uppfyller inte de krav på tillgänglighet och
säkerhet som ställs för att funktionsnedsatta skall ha full tillgång och på ett säkert sätt
kunna förflytta sig i lokalerna.

Vid en test av Rådhuset genom Moderata Handikapprådet med funktionsnedsatta
deltagare som hade hörsel och synnedsättning, rörelsehindrade och rullstolsbundna
fann man brister på minst 15 ställen (besöksprotokoll finns upprättat) i entréplanet, hiss
och toaletter.

Tillgä n gligh et s r u n d v a n d r in g m ed MHG och L il J a cob s on ,
t illgä n gligh et s h a n d lä gga r e på R å d h u s et V is b or g
Ledstråk från busshållplatsen till entrén på Visborg för synskadade med
teknikkäpp är bra.
Det saknas färgmarkering på stolpen med den automatiska dörröppnaren och
andra viktiga knappar.
Saknas markering på glasdörren med svart/gul tejp över handtaget för
synskadade som t.ex. använder sig av ledarhund.
Tiden som dörren stannar öppen efter man tryckt på den automatiska
dörröppnaren är alldeles för kort för både rörelsehindrade och synskadade.
Uppmätt tid är ca 10 sekunder.

Tröskeln till ingången/utgången på Visborg är för hög och kantig för att en
rullstol ska ta sig in.
Informationstavlan direkt inne i entrén är bra med både bilder, blindskrift och
symboler till de olika delarna. Men tavlan är så diskret placerad att den
missades av både synskadade och normalseende. Den behöver lysas upp eller
på annat sätt göras mer framträdande.
Svarta och gula markeringar istället för enbart svarta på alla glasdörrar som
finns för att hjälpa de synskadade.
Färgskillnaden på trappstegen är för liten, mellan nedersta trappsteget och de
mörka träslaget i de övriga trappstegen. Men man måste även tänka på att det
ska vara en bra kontrast mot det ljusa golvet. Kontrasten mellan golv och
trappsteg är bra idag.
Hissen saknar blindskrift på sina knappar och informationstavla. Men det är bra
att det finns en ljusmarkering ovanför hissknappen som syns bra.
Hissdörren är öppen alldeles för kort tid för rörelsehindrade och synskadade.
Uppmätt tid ca 8 sekunder.
Bra att hissen talar om på vilket våningsplan man är när den stannar, även om
ljudnivån var aningens för låg för de hörselskadade.
Det finns ingen fast hörselslinga på Visborg, men det är beställt en till Ljusgården.
Önskemål att det förutom den mobila hörslinga som finns idag att det även ska
beställas fast hörslinga till ett konferensrum för att underlätta för hörselskadade att
vara med i t.ex. nämnder. Även fler mikrofoner till hörslingan önskas.
Skylten som märker ut toaletten för funktionshindrade sitter för högt. Men det är
väldigt bra att det både är upphöjda bilder och blindskrift på skyltarna till toaletterna.
Konstverket i Ljussalen behöver man markeras ut på något tydligt sätt så inte
synskadade kan snubbla på det.
Det är svårare att ta sig ut än in Visborg. Då man måste trycka på en
dörröppnare för att komma ut. Den dörröppnaren är dessutom inte utmärkt för

de synskadade.
Det är bra att regionens handikappråd har en policy om ”dofta lagom”. Det är
bara problematiskt att den policyn inte gäller hela Visborg då många allergiker
kan ha svårt att besöka de regionala förvaltningarna och politikerna om det används
för mycket olika dofter.

Frågor som dök upp:


Vem i personalen har huvudansvaret för att veta hur man evakuera
rörelsehindrade personer vid t.ex. brand eller olyckor?



Finns det några hjälpmedel för att evakuera rörelsehindrade och var förvaras
dessa i så fall?



Vems är ansvaret för att alla kommer ut vid brand eller annan typ av olycka
både kunder och personal?



Har det någonsin funderats på att bjuda in de olika handikapporganisationerna
att medverka vid en eller flera brandövningar? Det gör bl.a. till sjöss.

Datum: 23/11 - 2011
___________________________________________
Dennis Westergren
Ordförande i Moderata Handikapprådet på Gotland

Jag yrkar att:
-

Region Gotland ska snarast vidtaga nödvändiga åtgärder så att lokalerna
uppfyller gällande och vedertagna krav på tillgänglighet och säkerhet.

Mats Hedström (M)

Stefan Wramner (M)

Bilaga § 229
GOTLAND

MOTION

DATUM 2011-11-28

ANGÅENDE:

Fast hörselslinga i rådhuset på Visborg

TILL:

Regionfullmäktige Gotland

Var tionde gotlänning har en hörselnedsättning. Ofta begränsar en hörselnedsättning
ett normalt samhällsengagemang. Fungerande hörselslinga eller annat fungerande
system skall finnas i alla samlingslokaler, enligt Plan- och Bygglagen samt
Regelsamling för byggande 2008 (BBR 94:3:126).
Rådhuset på Visborg har idag enbart mobila hörselslingor. Ljudkvaliteten på dem är
sämre än med en fast slinga. Dessutom måste de monteras inför varje möte där de
skall användas. Med mobila slingor kan man bara använda ett begränsat antal
mikrofoner. Ofta finns bara en mikrofon och möten blir uppstyckade av att man måste
vänta medan den skickas runt bland talarna. Detta gör även att hörselskadade kan
känna att de ställer till med besvär när de är med på möten. Frågan har diskuterats
på Moderata Handikapprådet och de bedömer det här som en viktig fråga för
tillgänglighet.
Förutom mobil hörselslinga planeras en fast slinga i Ljusgården. För att göra
Rådhuset tillgängligt även för hörselskadade måste även en fast hörselslinga
monteras i ett av mötesrummen. På så sätt kan alla möten bli tillgängliga även för
hörselskadade.
Jag yrkar att:
-

Det, utöver befintliga mobila hörselslingor och planerad fast hörselslinga i
Ljusgården, skyndsamt installeras en fast hörselslinga i ett av mötesrummen i
Rådhuset.

-

Tillräckligt antal mikrofoner finns för att möten skall kunna fungera på ett
smidigt sätt.

Stefan Wramner (M)

Bilaga § 229

GOTLAND

MOTION

DATUM 2011-11-28

ANGÅENDE:

Trafikreglering under sommaren i Visby Hamn

TILL:

Regionfullmäktige Gotland

Under sommaren är skeppsbron i Visby hamn en mycket uppskattad plats för både
gotlänningar och turister. Platsen skulle dock kunna utnyttjas mycket bättre om man
kunde leda i första hand biltrafiken någon annan väg.
Marken ägs huvudsakligen av Region Gotland, och förutom en ökad trevnad i
området, skapas dessutom synnerligen attraktiva ytor som regionen kan hyra ut. Detta
torde inbringa ett välbehövligt bidrag till Regionens budget.
Jag yrkar därför:
-

att Regionfullmäktige ger Samhällsbyggnadsförvaltningen uppdrag att
undersöka möjligheten att stänga av Skeppsbron under sommaren och i stället
leda trafiken via Korsgatan fram till Hamngatan.

Håkan Onsjö (M)

Bilaga § 229
GOTLAND

MOTION

DATUM 2011-11-28

ANGÅENDE:

Årlig allmänpolitisk debatt i Regionfullmäktig

TILL:

Regionfullmäktige Gotland

Den politiska debatten i Regionfullmäktige är viktig ur många synpunkter. Bland annat
för att partierna kan få tydliggöra sina program och för att alla får tillfälle att ställa
frågor – fritt och öppet. Det har också ett värde eftersom en sådan debatt tydliggör
partiernas olika ståndpunkter. Allmänheten får ett ytterligare tillfälle att lyssna på
partierna och bättre möjlighet att följa upp partiernas genomförande av valplattformar
mm.

Tiden medger inte alltid att Regionfullmäktige får tid att debattera utan sammanträdena
upptas av de för dagen aktuella frågorna. Därför vore det av stort värde om
Regionfullmäktige en gång om året, helst, utlyser en allmänpolitisk debatt för att ge
ledamöterna en möjlighet att ta upp de ärenden som man önskar få en debatt om.

Hur en sådan debatt rent praktiskt skall genomföras, ex tid, partiledarrunda, anmälan
av talare, följdfrågor mm kan utredas i en förstudie. Jag anser att en sådan modell
med allmänpolitisk debatt är så pass intressant att åtminstone en ordentlig förstudie bör
göras. Kan förstudien sedan leda till ett beslut i enlighet med förslaget så är det ännu
bättre!

-

Jag yrkar därför att Regionfullmäktige uppdrar åt Regionstyrelsen att genomföra
och presentera en sådan förstudie.

Margareta Persson (M)

Bilaga § 229

2011-11-07
Motion till Regionfullmäktige

B iog assam ord nare i Re g ion G otland

Kommunfullmäktige antog under förra mandatperioden enhälligt en Biogasstrategi. I
den lägger regionen fast att biogas skall vara det dominerande förnyelsebara
fordonsbränslet på Gotland framöver. En av regionens huvudansvar är att själv gå före
och skapa ett underlag på marknaden genom att ställa om sin egen fordonsflotta till
biogas.
Som en direkt följd av Biogasstrategin genomfördes sedan en upphandling som vanns
av Biogas Gotland. I avtalet åtar sig regionen att bidra till en tuff omställningsplan. I
upphandlingen finns skarpa nivåer som regionen måste köpa vid vissa tidpunkter,
annars blir regionen vitesskyldig på den del som man inte köper in.
Biogasutveckling har under lång tid drivits av enskilda entusiaster samt den
Biogasförening som finns på ön. Biogasföreningen har sedan knappt ett år tillbaka
sett behovet av en tydligare struktur för att utvecklingen skall kunna fortsätta.
Parallellerna till utvecklingen inom vindkraften och bredbandsutbyggnaden är tydliga.
På dessa områden har det skapats tydliga strukturer, ofta med hjälp av regionala
utvecklingsprojekt, som kunnat driva utvecklingen framåt kraftfullt och strukturerat.
Nu är det hög tid att skapa en tydlig struktur också kring biogasens utveckling på
Gotland.

Fas ett med reningsverksgasen är i hamn. Fas två med Brogas projektet kopplat till
Arla är under uppförande. Flera faser ligger framöver i röret. Det gör att behovet av
samordning på detta för Gotland så viktiga utvecklingsområde är stort. Det finns ett
behov att jobba både inåt i regionen och utåt i det gotländska samhället.
Dessutom så är det snart dags att formulera de skarpa upphandlingsunderlagen för
Gotlandstrafiken för perioden 2017-2027. Regionen har i Biogasstrategin åtagit sig att
driva frågan om gasdrift på färjorna. Detta är ytterligare ett skäl varför det behöver
skapas en tydlig resurs som kan jobba brett med biogasfrågan.

M ed h än visn in g ti ll o va n ståen d e y rkar vi :
– Att regionen tillskapar resurser och strukturer för att driva på biogasens
utveckling på Gotland, till exempel i form av en biogassamordnare.

Lars Thomsson (C)

Stefan Nypelius (C)
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Motion
Fler ungdomar i jobb
Sverige har under lång tid haft en hög ungdomsarbetslöshet  och detta oavsett
konjunkturläge. Arbetslösheten bland ungdomar ligger på en hög nivå jämfört
med övriga åldersgrupper och även jämfört med länder i vår närhet, såsom
Tyskland och Danmark. I september i år var ungdomsarbetslösheten 22 procent i
gruppen 1524 år. På Gotland är 920 ungdomar arbetslösa (oktober 2011).
Det är naturligt att unga människor har en något högre arbetslöshet än äldre. Unga går
mellan studier och arbete och olika anställningar mer än vad äldre personer gör.
Samtidigt är skillnaden i arbetslöshet mellan äldre och yngre större i Sverige än i många
andra jämförbara länder. Det är självklart oroväckande. Erfarenheter från 90‐talskrisen
visar också att unga som inledningsvis har svårt att få fäste på arbetsmarknaden under
lång tid får en svagare ställning på arbetsmarknaden.
Forskningen pekar framför allt på tre faktorer till varför Sverige har en internationellt
sett hög ungdomsarbetslöshet. Dessa är brister i utbildningssystemet, höga ingångslöner
för unga samt en strikt arbetsrätt som missgynnar unga.
Folkpartiet föreslår nedan ett antal konkreta åtgärder som Region Gotland kan verka
för, för att få fler ungdomar i jobb.
Folkpartiet vill ha lägre trösklar in på arbetsmarknaden för unga genom ökad
lönespridning. Sverige har i dag en mycket sammanpressad lönestruktur. I många yrken
är löneutvecklingen alltför dålig. De relativt sett höga ingångslönerna gör det dessutom
svårt för den som står utanför att komma in och få ett arbete. Kostnaden för att anställa
en ung person, med begränsad arbetslivserfarenhet, upplevs som hög i förhållande till
en äldre med gedigen erfarenhet. Det gör det svårare för unga att få in en fot på
arbetsmarknaden. Ingångslönerna har också inom många avtalsområden stigit
väsentligt under de senaste decennierna jämfört med genomsnittslönen i yrket.
Långtidsutredningen 2011 skriver bland annat att det vore önskvärt med lägre
ingångslöner för att underlätta övergången från skola till arbetsliv.
Folkpartiets utgångspunkt är att det alltid är bättre att ha ett arbete att gå till än att
fastna i bidragsberoende. En ökad lönespridning, med relativt sett lägre ingångslöner,
skulle förbättra möjligheterna för unga att få det första jobbet. En ökad lönespridning
innebär också en uppvärdering av erfarenhet och kunskap. I rader av yrken, främst de
kvinnodominerade, är löneutvecklingen så svag att den som jobbat 20 eller 25 år i yrket
bara tjänar begränsat mer än den som är nyanställd. Det gäller till exempel
Folkpartiet Liberalerna på Gotland
www.folkpartiet.se/gotland
gotland@folkpartiet.se
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undersköterskor, där lönen för dem som arbetat färre än två år i snitt ligger på ca 18
000 kronor i månaden medan snittet för dem som jobbat i tjugo till tjugofem år är 21
500 kronor i månaden. Detta gör också att dessa yrken riskerar att bli mindre attraktiva.
Ett jobb där erfarenhet inte premieras ses inte som ett framtidsyrke.
Ingångslönerna bör därför öka i en långsammare takt relativt andra löner, för att uppnå
en ökad lönespridning.
Inom den offentliga sektorn, där lönestrukturen ofta är mycket sammanpressad, är det
politiker som är arbetsgivare. Målet för Region Gotland bör vara att löner för dem som
arbetat länge i ett yrke ska öka snabbare än ingångslönerna i kommande avtal.
Region Gotland bör också, i samarbete med facken, arbeta för att införa särskilda
ungdomsavtal för personer under 25 år. Ungdomsavtalen ska ta hänsyn till ungas
särskilda situation, ge dem möjlighet att få värdefull erfarenhet och handledning och en
fot in på arbetsmarknaden. Som förebild finns det avtal som Metall har tecknat. Enligt IF
Metalls uppgörelse med arbetsgivarna riktar sig ungdomsavtalen till personer som är
under 25 år och inte har yrkeserfarenhet. Lönen ska vara minst 75 procent av
lägstalönerna i riksavtalen. Anställningen ska innehålla handledning och utbildning och
vara högst ett år med möjlighet till förlängning. Det måste också finnas en lokal
uppgörelse mellan fack och arbetsgivare. Efter ett år krävs ett nytt godkännande av det
lokala facket för att förlängning ska kunna ske. Målet med avtalet är att göra det lättare
för ungdomar att få jobb och trygga personalförsörjningen när många äldre går i
pension.
Med anledning av ovanstående föreslås regionfullmäktige besluta:


Att Region Gotland i egenskap av arbetsgivare arbetar för en större
lönespridning i yrken som idag har en mycket sammanpressad lönestruktur.



Att Region Gotland i egenskap av arbetsgivare verkar för att särskilda
ungdomsavtal inom vissa yrkeskategorier införs för unga.

Johan Malmros (FP)

Amy Öberg (FP)

Lotta Jakobson (FP)

Mats‐Ola Rödén (FP)

Bror Lindahl (FP)

Eva Olsson (FP)
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Bilaga § 229

Motion till Regionfullmäktige
Ang. inrättande av Äldreombudsman
De äldre och deras anhöriga behöver en företrädare som kan hjälpa till i kontakten med
personal på boenden, ansvariga tjänstemän, tillsynsmyndigheter etc. Ett viktigt led i att
stärka de äldres självbestämmande är att stärka deras möjligheter att tillvarata sina
rättigheter. Många äldre eller deras anhöriga drar sig för att påpeka brister i vården
eller omsorgen då de är rädda för att den gamle då skall bli sämre behandlad.
Jag anser därför att en äldreombudsman ska finnas för de äldre på Gotland.
En person, som skall vara fristående och opartisk, samt utan myndighetsansvar .
En äldreombudsman ska ha i uppdrag att stärka den enskildes inflytande över och
delaktighet i sin vård och omsorg. Till en äldreombudsman skall den äldre personen
kunna vända sig med synpunkter och klagomål, få hjälp att slussas till rätt tjänsteman
eller få sina klagomål framförda till rätt person. Men också vara behjälplig vid skrivelser
och överklaganden till regionen och domstolar.
Ibland kan även den äldre behöva hjälp med att tillvarata sina rättigheter.
Äldreombudsmannen skulle få erfarenhet av brister och tillkortakommanden inom
regionen och kunna föreslå förbättringar till nämnder och förvaltningar.
Uppgifter för Äldreombudsmannen kan vara att:


informera om regionens äldreomsorg



ge råd, stöd och vägledning till äldre, deras anhöriga och företrädare



vägleda till rätt myndighet och i vissa fall förmedla kontakt



ta tillvara och följa upp synpunkter, önskemål och klagomål samt förmedla dessa
vidare till rätt myndighet eller verksamhet



sprida goda exempel inom regionen och föra dialog med nämnder och
verksamheter, så att regionens omsorg och andra tjänster kan utvecklas och
förbättras



systematiskt dokumentera och följa upp synpunkter och förslag, för att
därigenom kunna förebygga brister och sprida goda exempel
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årligen beskriva sina erfarenheter och sin syn på regionens äldreomsorg och
lämna denna rapport till regionstyrelsen.

En Äldreombudsmannen ska ta till vara de äldres intressen. Det är därför viktigt att
Äldreombudsmannen ges en stark fristående ställning gentemot regionens förvaltningar
och entreprenörer
Jag föreslår därför att en äldreombudsman tillsätts på Gotland
Stånga 2011‐11‐28

Bror Lindahl
(FP)
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