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Beslutande
Ledamöter
Björn Jansson (S), ordförande
Conny Kristensen Gahnström (S)
Hans Klintbom (C)
Eva Nypelius (C) (kl. 13.00-15.50,
§§ 232-241)

Bibbi Olsson (C) (kl. 15.50-17.15,
§§ 242-259 för Eva Nypelius)

Lars Thomsson (C)
Lena Celion (M)
Gustaf Hoffstedt (M)
Åke Svensson (S)
Hanna Westerén (S)
Eric Martell (S)
Meit Fohlin (S)
Stefan Nypelius (C)
Kerstin Kalström (C)
Anna Hrdlicka (M)
Inger Harlevi (M)
Christer Engelhardt (S)
Lisa Kalström (S)
Leif Dahlby (S)
Janica Sörestedt (S)
Brittis Benzler (V)
Jennie Jarve (V)
Eva Gahnström (C) (kl. 13.00-15.25,
§§ 232-240)

Börje Bendelin (C) (kl. 15.25-17.15,
§§ 241-259, för Eva Gahnström)

Ola Lindvall (C)
Ingemar Lundqvist (M)
(för Stefan Wramner)

Jenny Guteäng (M)
Anette Medbom (S)
Tommy Gardell (S)
Bo Björkman (S)
Anna Enström (S)
Bodil Rosengren (V)
Lars Åkerlund (V)
Anna Andersson (C)
Pär Stenegärd (C)
Håkan Onsjö (M) (kl. 13.00-16.45,
§§ 232-249)

2011-12-12

Ledamöter forts.
Jari Karivainio (M) (kl. 16.45-17.15,
§§ 250-259, för Håkan Onsjö)
Simon Härenstam (M)

Claes-Göran Nilsson (S)
Majvor Östergren (S)
Gerty Holmstedt (S)
Jan Lundgren (S)
Annamaria Bauer (V)
Per Edman (V)
Karl-Johan Boberg (C)
Inger Olofsson (C)
Rolf Öström (M)
Lilian Edwards (M)
Lena Eneqvist (S)
Bertil Eneqvist (S) (för Mikael Nilsson)
Mona Magnusson (S)
Hanna Lenholm (S)
Stefaan De Maecker (MP)
Cecilia Nygren (MP)
Alexander Jansson (C)
Kerstin Löfgren-Dahlström (C)
Rune Fröling (M) (för Lena Simonson)
Magnus Jönsson (M) (för Peter Wigren)
Roger Wärn (M) (för Margareta Persson)
Torgnet Ammunet (S) (för Anders Johansson)
Charlotte Andersson (S)
Daniel Bergvall (MP)
Isabel Enström (MP) (för Viveca Bornold)
Matias Swartling (MP)
Anders Larsson (C)
Eva Engström (C)
Mats Hedström (M)
Robin Storm (M)
Mats-Ola Rödén (FP)
Amy Öberg (FP)
Johan Malmros (FP) (kl. 13.00-15.50, §§ 232-241)
Bror Lindahl (FP) (kl. 15.50-17.15, §§ 242-259,
för Johan Malmros)

Lotta Jakobson (FP)
Nina Hallberg (MP)
Joachim Höggren (MP)
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Icke tjänstgörande ersättare
Greger Eneqvist (S)
Birgitta Eriksson (S)
Maj Jonsson (S)
Annelie Klovsjö (S)
Roland Olofsson (S)
Mats Sundin (S)
Thomas Gustafson (V)
Kenneth Lindblad (V)
Therese Mangard (V)
Stefan Wäss (M)
Kjell Genitz (C)
Ursula Jacobsson (C)
Olof Pettersson (C)
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Rf § 232
Regionfullmäktige. Nya ledamöter och nya ersättare
- Länsstyrelsen 2011-11-30 (2 protokoll)
- Länsstyrelsen 2011-12-02 (1 protokoll)

Länsstyrelsen har gjort en ny sammanräkning efter att Linda Gardell (S) och Eva
Room (V) entledigats från sina uppdrag som ledamöter i regionfullmäktige.
Länsstyrelsen har även gjort en ny sammanräkning efter avlidne ledamoten Per-Erik
Andh (S).
Sammanräkningarna visar att Anders Johansson (S), Charlotte Andersson (S) och
Per Edman (V) blir nya ledamöter i regionfullmäktige.
Som en följd av detta visar sammanräkningarna att Annelie Klovsjö (S), Greger
Eneqvist (S) och Thomas Gustafsson (V) blir nya ersättare i regionfullmäktige.
Regionfullmäktiges beslut
•

Länsstyrelsens protokoll läggs med beaktande till handingarna.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 233
Utdelning av Region Gotlands kulturpris 2011
KS 2011/625

- Kultur- och fritidsnämndens 2011-11-15, § 136

Kultur- och fritidsnämnden har utsett Eva Pettersson, Väskinde, till mottagare av
Region Gotlands kulturpris 2011.
Motiveringen till priset lästes upp av Kultur- och fritidsnämndens ordförande Janica
Sörestedt (S):
Årets kulturpristagare har i många olika sammanhang beskrivits som en folkrörelsesjäl. Och ser man på hennes uppdrag och åtaganden av de mest
skiftande slag skulle man kunna gå ett steg längre och säga att hon
personifierar folkrörelsesjälen.
Med ett stort engagemang inom amatörteatern och ett minst lika stort intresse
för bygdegårdsrörelsen har hon lyckats kombinera dessa båda storheter och
under många år arbetat för en utveckling av bygdegårdarnas
kulturverksamhet.
Hennes engagemang är varken begränsat till en plats eller en grupp. Det är
lokalt, regionalt och nationellt. Och det handlar om barn, ungdomar och
vuxna som fått, och får, ta del av hennes kunskap, intresse, erfarenheter och
visioner.
Priset delades ut av regionfullmäktiges ordförande Björn Jansson (S) och 2:e vice
ordförande Hans Klintbom (C).
Tacktal hölls av Eva Pettersson.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 234
Organisering av platsmarknadsföring av Gotland och näringslivsoch etableringsservice
KS 2011/236
- (Kommunstyrelsen 2010-12-14, § 314)
- Ledningskontoret 2011-08-30
- Ledningskontoret 2011-09-09, rev
- Regionstyrelsen 2011-09-22, § 260
- Ledningskontoret 2011-11-03
- Regionstyrelsen 2011-11-25, § 341

Regionstyrelsen beslutade den 22 september 2011 att ställa sig bakom inriktningen i
ledningskontorets förslag rörande ”Organisering av platsmarknadsföring av Gotland
och näringslivs- och etableringsservice” samt uppdrog åt ledningskontoret att arbeta
vidare med detaljerna och att uppta förhandlingar med Tillväxt Gotland/näringslivet
på Gotland.
Ledningskontoret fick även i uppdrag att utreda förutsättningarna för att överföra de
kommersiella fastigheterna som ägs av Region Gotland till Gotlands Industrihus AB
samt återkomma med redovisning för hela näringslivskontot (se ärende KS 2011/491).
Ledningskontoret fick slutligen i uppdrag att tillsammans med AB GotlandsHem
utveckla formerna för boendeförmedling i samverkan med Gotland City AB.
Ledningskontoret bedömer att kontoret med föreliggande förslag dels uppfyller
uppdraget att arbeta vidare med detaljerna som regionstyrelsen gav samt skapar en
tydlig grund för bolagens verksamhet 2012.
Ledningskontorets skrivelse har reviderats utifrån förd diskussion i arbetsutskottet.
Av regionstyrelsen föreslagna ändringar tillsammans med vissa konsekvensändringar har inarbetats i förslaget till regionfullmäktige.
Ärendet föredrogs av näringslivschef Stefan Persson.
Anföranden:
Anföranden hölls av Åke Svensson (S), Lars Thomsson (C), Stefaan De
Maecker (MP), Håkan Onsjö (M), Hans Klintbom (C), Inger Harlevi (M) och Brittis
Benzler (V).
En del ändringar föreslogs i de båda bolagsordningarna: 1. I § 6 Styrelse, sista
stycket sätts punkt efter närvarande och resterande del i meningen stryks.
forts
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 234 forts
2. I § 11 Ärenden på årsstämman, mellan punkt 9 och 10 sätts ny punkt in med
följande lydelse: Regionfullmäktiges val av ledamöter.
Ordföranden föredrog ändringsförslagen i bolagsordningarna och fann att de skulle
ändras på föreslaget sätt.
Regionfullmäktiges presidium tillika valberedningens presidium lämnar genom
ordföranden förslag till 5 ledamöter i bolaget Välkommen till Gotland (Gotland City
AB). Beslut om detta fattades i särskild paragraf, § 244.
Regionfullmäktiges beslut
•

Gotlands Industrihus AB namnändras till Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB.

•

Gotland City AB namnändras till Välkommen till Gotland AB (eller om det ej
godkänns av Bolagsverket, Gotland Information AB).

•

Aktierna i Gotland City AB överlåts till Gotlands Industrihus AB.

•

De upprättade förslagen till bolagsordningar och ägardirektiv för Gotlands
näringslivs- och etableringsservice AB (Gotlands Industrihus AB) och
Välkommen till Gotland AB (Gotland City AB) godkänns.

•

Utse 5 ledamöter i bolaget Välkommen till Gotland, se särskild paragraf § 244.

•

Utse en lekmannarevisor och en ersättare för lekmannarevisorn till Välkommen
till Gotland AB (Gotland City AB) samt Region Gotlands ombud med ersättare
till bolagsstämman, se särskild paragraf § 244.

•

Styrelsesammansättning i Välkommen till Gotland AB (Gotland City AB)
godkänns.

•

De båda bolagsordningarna ändras enligt följande: 1. I § 6 Styrelse, sista stycket
sätts punkt efter närvarande och resterande del i meningen stryks. 2. I § 11
Ärenden på årsstämman, mellan punkt 9 och 10 sätt ny punkt in med lydelsen:
”Regionfullmäktiges val av ledamöter”.

Expedieras:
GIHAB, Gotland City AB, Ledningskontoret/Näringslivsenheten
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 235
Ändring av taxa för offentlig kontroll av livsmedel
KS 2011/509
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-09-13, § 120
- Ledningskontoret 2011-10-25
- Regionstyrelsen 2011-11-25, § 338

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har föreslagit att taxan för offentlig kontroll av
livsmedel ändras med stöd av 28 § Livsmedelslagen (2006:804). Ändringen av
timtaxan görs i syfte att säkra finansieringen av den obligatoriska verksamheten då
den till största delen är intäktsfinansierad. Förslaget är att timtaxan höjs till 790
kronor per timme (från 728 kr) i 2011 års prisläge. Man passar även på att ändra till
arbetskostnadsindex för tjänstemän i stället för konsumentprisindex, vilket har
ansetts vara mer relevant. Senast taxan reviderades av fullmäktige var 2009-12-13.
Ledningskontoret har tillstyrkt förslaget.
Regionstyrelsen har tillstyrkt ledningskontorets förslag.
Anförande:
Anförande hölls av miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Harriet
Lihnell (MP).
Yrkande:
• Hans Klintbom (C) yrkade att årtal för indexuppräkning ändras från år 2006 till
2011.
Ordförande ställde proposition på Hans Klintboms ändringsyrkande och fann att det hade
vunnit bifall.

Regionfullmäktiges beslut
Ändring av taxa enligt miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag för prövning
och kontroll enligt livsmedelslagen fastställs att gälla från och med 2012-01-01.
• Årtal för indexuppräkning ändras till 2011.

•

Expedieras:
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 236
Ändring av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens
område
KS 2011/511
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-09-13, § 121
- Ledningskontoret 2011-10-25
- Regionstyrelsen 2011-11-25, § 339

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har föreslagit ändring av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Ändring av taxan sker utifrån risk- och erfarenhetsbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Översynen och den sammanhängande ändringen av timtaxan görs i syfte att säkra finansieringen av den obligatoriska verksamheten då den till största delen, ca två tredjedelar, är intäktsfinansierad. Ändring föreslås av bl.a. timavgiften som höjs till 790 kronor per timme (från
728 kronor) i 2011 års prisläge. Man passar även på att ändra till arbetskostnadsindex för tjänstemän istället för konsumentprisindex, vilket har ansetts mera
relevant. Ett antal kompletteringar och förtydliganden har inarbetats i taxan liksom
en del redaktionella ändringar. Taxan har gällt sedan 1 januari 2009 då en ny taxa
för miljöbalken antogs 2008-12-15, § 164.
Ledningskontoret har tillstyrkt förslaget.
Regionstyrelsen har tillstyrkt miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag och gav
samtidigt nämnden i uppdrag att genomföra en förstudie för att se över om
förenklad taxekonstruktion är möjlig.
Regionfullmäktiges beslut
•

Ändring av taxa enligt miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag för prövning
och tillsyn enligt miljöbalken fastställs att gälla från och med 2012-01-01.

•

Uppdrag ges till miljö- och hälsoskyddsnämnden om att genomföra en förstudie
för att se över om förenklad taxekonstruktion är möjlig.

Expedieras:
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 237
Ändring av taxa för tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor samt
tillsyn och tillstånd enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor
KS 2011/510
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-09-13, § 122
- Ledningskontoret 2011-10-25
- Regionstyrelsen 2011-11-25, § 340

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har föreslagit ändring av taxa för tillsyn enligt Lag
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) samt tillsyn och tillstånd enligt Lag
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Stöd för ändringarna av
avgifterna återfinns i respektive lag. Föreslagen taxa avser tillsyn och består av en
fast grundavgift och en rörlig timavgift på 950 kronor per timme.
Ledningskontoret har tillstyrkt förslaget vilket även blev regionstyrelsens förslag.
Regionfullmäktiges beslut
•

Ändring av taxa enligt miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag för tillsyn enligt
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt tillsyn och tillstånd enligt Lag
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor fastställs att gälla från och
med 2012-01-01.

Expedieras:
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 238
Motion. Lokal överenskommelse med idéburna organisationer
KS 2011/521
- Motion 2010-10-29
- Ledningskontoret 2011-10-24
- Regionstyrelsen 2011-11-25, § 329

Motion har inkommit från Lena Celion (M) om att Gotlands kommun/Region
Gotland tar fram en Lokal överenskommelse för samarbete med de idéburna organisationerna på Gotland, enligt regeringens intentioner.
Ledningskontoret har i sitt svar på motionen redogjort för hittillsvarande arbete och
för hur arbetet lokalt fortskrider med Region Gotlands överenskommelse med
civilsamhället.
Vid ett nyligen genomfört seminarium (15 september) formulerades en strategi för
att nå en gemensam överenskommelse på Gotland innebärande en process i flera
steg. Målet är att i god tid innan mandatperiodens slut presentera ett förslag till
överenskommelse.
Ledningskontoret föreslog att rapporten tas emot och lämnas som svar på motionen.
Regionstyrelsen har föreslagit att motionen skulle bifallas och betonade att
framtagandet är en gemensam process med målsättning att sluta avtal under 2012.
Inriktningen ska vara att det gäller idéburna organisationer.
Anföranden:
Anföranden hölls av Lena Celion (M) och Inger Harlevi (M).
Regionfullmäktiges beslut
• Motionen bifalls. Det betonas att framtagandet är en gemensam process med
målsättning att sluta avtal under 2012. Inriktningen ska vara att det gäller idéburna organisationer.
Expedieras:
Ledningskontoret /Folkhälsa och välfärdsenheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 239
Motion. Busshållplatser och varsling av mänsklig närvaro
KS 2011/524
- Motion 2010-11-29
- Tekniska nämnden 2011-06-23, § 167
- Regionstyrelsen arbetsutskott 2011-10-18, § 288
- Regionstyrelsen 2011-11-25, § 328

Motion har inkommit från Anna Hrdlicka (M) om att tekniska förvaltningen får i
uppdrag att utreda hur ett system för varsling vid busshållplatser ska utformas på
Gotland, med fokus på en robust och kostnadseffektiv lösning som ökar trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter i alla åldrar. Exempel på lösning finns bland
annat i Nynäshamn, underlag har bifogats motionen.
Tekniska nämnden konstaterar, i sitt yttrande, att förvaltningen har blivit presenterad
ett antal lösningar på denna fråga och framför att om ett system ska kännas tryggt
för både den resande och föraren måste man veta att systemet fungerar och är helt.
Så förutom att hitta en bra lösning så är också underhållsaspekten en viktig del.
Ekonomiskt så uppstår både en investeringskostnad och en underhållskostnad. Mot
bakgrund av tveksamhet till nämndens ekonomiska möjligheter att pröva varselsystem beslutade nämnden föreslå att motionen avslås.
Ledningskontoret föreslår att motionen avslås med hänvisning till tekniska
nämndens beslut.
Regionstyrelsen har föreslagit att motionen ska avslås med hänvisning till tekniska
nämnden beslut.
Yrkanden
• Anna Hrdlicka (M) yrkade att motionen skulle bifallas.
• Tommy Gardell (S) tillstyrkte, med instämmande av Matias Swartling (MP),
regionstyrelsens förslag.
Proposition och omröstning
Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag och Anna Hrdlickas yrkande
om bifall till motionen och förklarade sig anse att regionstyrelsens förslag vunnit majoritet.
Omröstning begärdes. JA för regionstyrelsen förslag och NEJ för Anna Hrdlickas yrkande
om bifall till motionen. 37 ledamöter röstade ja. 34 ledamöter röstade nej. Av bilaga till
protokollet framgår hur var och en röstade. Kommunfullmäktige hade således bifallit
regionstyrelsens förslag.

forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 239 forts.
Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen avslås med hänvisning till tekniska nämndens beslut.

Expedieras:
Tekniska nämnden
Ledningskontoret /Samhällsbyggnadsenheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 240
Motion. Renhållningstaxa – möjlighet att välja hämtningsintervall
för avfall
KS 2011/257
- Motion 2011-04-26
- Tekniska nämnden 2011-09-08, § 196
- Ledningskontoret 2011-10-07
- Regionstyrelsens arbetsutskott 2011-10-18, § 289
- Regionstyrelsen 2011-11-25, § 330

Motion har inkommit från Eva Gahnström (C) om att tekniska nämnden får i uppdrag att förändra renhållningstaxan på så sätt att hushållen kan välja hämtningsintervall så att färre stopp av sopbilen behövs.
Tekniska nämnden föreslår att frågan i motionen beaktas vid kommande revidering
av renhållningstaxa och renhållningsordning.
Ledningskontoret delar i huvudsak tekniska nämndens uppfattning i frågan och
konstaterar att det vid överväganden om renhållningstaxan är av största vikt att
taxan medger fullständig finansiering av verksamhetens kostnader. För år 2010
redovisades ett underskott på -2,1 miljoner kronor och ett negativt eget kapital på
-17,1 miljoner kronor.
Ledningskontoret föreslog att frågan i motionen beaktas vid kommande revidering
av renhållningstaxa och renhållningsordning.
Regionstyrelsen har föreslagit att motionen bifalls på så sätt att tekniska nämnden
får i uppdrag att beakta frågan om möjligheten att välja hämtningsintervall för avfall
vid kommande revidering av renhållningstaxa och renhållningsordning.
Anförande:
Anförande hölls av Eva Gahnström (C).
Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen bifalls på så sätt att tekniska nämnden får i uppdrag att beakta frågan
om möjligheten att välja hämtningsintervall för avfall vid kommande revidering
av renhållningstaxa och renhållningsordning.

Expedieras:
Tekniska nämnden, Ledningskontoret Ekonomi, kvalitet och styrning
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-12-12

Rf § 241
Motion. Spelregler på den svenska arbetsmarknaden
KS 2011/279
- Motion 2011-04-26
- Ledningskontoret 2011-08-29
- Regionstyrelsens arbetsutskott 2011-09-13, § 331
- Regionstyrelsen 2011-11-25, § 331

Motion har inkommit från Conny Kristensen Gahnström m.fl. (S) om att Region
Gotland vid tjänste- och entreprenadupphandlingar alltid ska ställa sådana krav att
entreprenören vid varje tidpunkt bedriver sin verksamhet så att den inte innebär
åsidosättande av lag eller annat som strider mot vad som är allmänt godtaget inom
kollektivavtalsområdet.
Ledningskontoret konstaterar i sitt yttrande att de lagar om styr offentlig upphandling bygger på fem grundläggande EU-rättsliga principer som alltid måste
iakttas av den upphandlande myndigheten. Dessa principer är: Principen om ickediskriminering, likabehandling, proportionalitet, öppenhet (förutsägbarhet och transparens) och ömsesidigt erkännande. Bestämmelserna i upphandlingslagarna ska
alltid tolkas mot bakgrund av dessa principer.
Att ställa sådana krav som motionen avser måste ske på ett sätt som inte åsidosätter
EU-rätten. Att ställa krav på svensk lag då dessa är hårdare än EU-lag eller krav på
svenskt kollektivavtal går inte enligt flera domar i förvaltningsrätter och EUdomstol.
Ledningskontoret föreslog att motionen skulle avslås.
Regionstyrelsen har föreslagit att motionen ska bifallas i enlighet med
arbetsutskottets förslag som var bifall till motionen.
Anförande:
Anförande hölls av Hans Klintbom (C).

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-12-12

Rf § 241 forts.
Yrkanden
• Lena Celion (M) yrkade, med instämmande av Johan Malmros (FP), Håkan
Onsjö (M) och Lars Thomsson (C), avslag på motionen.
• Tommy Gardell (S) yrkade, med instämmande av Per Edman (V), Bo
Björkman (S), Torgny Ammunet (S), tillstyrkan till regionstyrelsens förslag.
• Åke Svensson (S) yrkade, med instämmande av Gustaf Hoffstedt (M) och Christer
Engelhardt (S) på att ärendet skulle återremitteras.
Ordföranden ställde proposition om ärendet skulle avgöras på dagens möte eller
återremitteras och fann att ärendet vunnit bifall för återremiss.

Regionfullmäktiges beslut
•

Ärendet återremitteras.

Expedieras:
Ledningskontoret/ Ekonomi-, kvalitets- och styrningsenheten
Stadssekreteraren

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

333

PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-12-12

Rf § 242
Motion. Ökat cyklande på Gotland
KS 2011/250
- Motion 2011-04-26
- Ledningskontoret 2011-10-20
- Regionstyrelsens arbetsutskott 2011-10-18, § 287
- Regionstyrelsen 2011-11-25, § 332

Motion har inkommit från Matias Swartling (f.d. Lundström) m.fl. (MP) där det
föreslås att en plan för ökat cyklande i Region Gotland ska tas fram och implementeras. Motionärerna anför att ett systematiskt arbete behöver bedrivas för att driva på
en positiv utveckling av cyklandet.
Ledningskontoret framför i sitt utlåtande att de mål som finns och det arbete som
bedrivs inom Region Gotland för ett ökat cyklande överensstämmer i hög grad med
intentionerna i motionen och att de förslag till åtgärder som tas upp i motionen bör
stämmas av inom trafik- och infrastrukturplaneringen.
Ledningskontoret föreslår att motionen bifalls, med hänvisning till ovanstående.
Regionstyrelsen har föreslagit att motionen bifalls.
Anförande:
Anförande hölls av Matias Swartling (MP).
Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen bifalls.

Expedieras:
Ledningskontoret/Samhällsbyggnadsenheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-12-12

Rf § 243
Motion. Betalsäckar – en för brännbart och en för kompost
KS 2011/343
- Motion 2011-06-13
- Tekniska nämnden 2011-09-08, § 195
- Ledningskontoret 2011-10-28
- Regionstyrelsen 2011-11-25, § 337

I en motion från Anna Hrdlicka (M) och Karl-Johan Boberg (C) yrkas att det införs
ett betalsystem med två säckar – en för brännbart och en för kompost. Motionärerna
anser det rimligt att systemet med sortering omfattar all insamling av hushållsavfall
och inte, som nu, en betalsäck som är avsedd för osorterat avfall.
Tekniska nämnden har i sitt svar på motionen yttrat att det ur arbetsmiljösynpunkt är
bättre med hämtning med avfallskärl än med säck. Tanken med betalsäck är att
denna möjlighet endast ska användas vid enstaka tillfällen. Eftersom det finns praktiska och miljömässiga problem, med insamling av matavfall i säck, bör förvaltningen istället arbeta för att avfall sorteras och lämnas i befintliga system så långt
som möjligt.
Nämnden har även i sitt yttrande lämnat information om möjligheter till sortering i
befintliga insamlingssystem för både permanentboende och fritidsboende.
Ledningskontoret anför i sitt svar på motionen att säckhantering av arbetsmiljöskäl
bör minskas och att ett system med hämtning med avfallskärl bör förordas samt att
säckhantering av kompostfraktionen är olämpligt.
Kontoret har föreslagit att motionen ska avslås med tekniska nämndens yttrande
som motivering. Dock föreslås det att frågan om insamling och sortering av hushållsavfall tas upp i nästa revidering av renhållningstaxa och renhållningsordning.
Regionstyrelsen har tillstyrkt ledningskontorets förslag.
Anföranden:
Anföranden hölls av Karl-Johan Boberg (C) och Anna Hrdlicka (M).
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-12-12

Rf § 243 forts.
Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen avslås med tekniska nämndens yttrande som motivering.

•

Frågan om insamling och sortering av hushållsavfall tas upp i nästa revidering
av renhållningstaxa och renhållningsordning.

Expedieras:
Tekniska nämnden
Ledningskontoret/Samhällsbyggnadsenheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-12-12

Rf § 244
Bolaget ”Välkommen till Gotland AB”. Nyval. Ledamöter i
styrelsen, revisor med ersättare och ombud med ersättare till
årsstämmor

Regionfullmäktige ska förrätta val av fem ledamöter i styrelsen, en revisor med
ersättare och ett ombud med ersättare till årsstämmorna i nybildade bolaget
”Välkommen till Gotland AB”.
Regionfullmäktiges beslut
Till ledamöter i styrelsen för ”Välkommen till Gotland AB” t.o.m. 2014-12-31
utses:
S
Åke Svensson, Roma Karby 516, 622 54 Romakloster, ordförande
C
Eva Nypelius, Lokrume Nyplings 337, 621 74 Visby, vice ordförande
Jörgen Wessman, Lau Anderse 403, 623 62 Ljugarn
Hanna Wiman, Strandgatan 34, 621 56 Visby
Per Lindskog, Ledningskontoret, 621 81 Visby
Till lekmannarevisor t.o.m. 2014-12-31 utses:
S
Mats Ågren, Sanda Stora Varbos 941, 623 79 Klintehamn
Till ersättare för lekmannarevisor t.o.m. 2014-12-31 utses:
M
Carin Backlund, Fröjel Bofride 573, 623 55 Klintehamn
Till ombud vid årsstämmor t.o.m. årsstämman 2015 utses:
S
Hanna Westerén, Torsgatan 8 3 tr, 623 55 Visby
Till ersättare för ombud vid årsstämmor t.o.m. 2015 utses:
S
Bo Björkman, Korpklintsvägen 15, 621 41 Visby

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
Expedieras:
Välkommen till Gotland AB
Revisorerna
De valda

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-12-12

Rf § 245
Styrelser och nämnder m.m. Avsägelser och fyllnadsval
- Linda Gardell
- Peter van Tour
- Mikael Carlsson

Linda Gardell (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden.
Peter van Tour (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i styrelsen för Gotlands
Musikstiftelse.
Mikael Carlsson (C) har avsagt sig uppdraget som revisor för Gotlands Musikstiftelse.

Regionfullmäktiges beslut
•

Linda Gardell (S), Peter van Tour (S) och Mikael Carlsson (C) befrias från sina
ovan nämnda uppdrag.

•

Till ny ledamot i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden t.o.m. 2014-12-31
utses:
S Ann Gardell, Vibble Krohns väg 10, 622 60 Visby (tidigare ersättare)

• Till ny ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden t.o.m. 2014-12-31
utses:
S Ulla-Brithe Jacobsson, Lärbrogatan 10, 621 43 Visby
att inträda vid förhinder för ordinarie i S-gruppen i ordningen efter Marika Olofsson

•

Till ny ersättare i styrelsen för Gotlands musikstiftelse t.o.m. 2014-12-31 utses:
S Alekxandre Cassis Ramirez-Gastón, Signalgatan 6 B lgh 1303, 621 47 Visby
att inträda vid förhinder för ordinarie i S-gruppen i ordningen efter Mona Magnusson

•

Till ny revisor för Gotlands Musikstiftelse t.o.m. 2014-12-31 utses:
C Stig Pettersson, Eskelhem Frändarve 558, 622 70 Gotlands Tofta

•

Till ny ledamot i Styrelsen för Liljewalchska stiftelsen – skogsmedlen t.o.m.
2013-12-31 utses: (Efter avlidne Sivert Larsson)
C Björn Dahlström, Lärbro Norrbys 2435, 624 53 Lärbro
forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-12-12

Rf § 245 forts
•

Till ny ledamot i Styrelsen för Liljewalchska stiftelsen – understödsmedlen
t.o.m. 2013-12-31 utses: (Efter avlidne Sivert Larsson)
C Björn Dahlström, Lärbro Norrbys 2435, 624 53 Lärbro

•

Till ny ledamot i styrelsen för Gotlands Lantbruksmuseum t.o.m. 2014-12-31
utses: (efter Benny Johansson, S, som tidigare erhållit befrielse från uppdraget)
C Christer Mattsson, Havdhem Lilla Rosarve 606, 623 42 Havdhem (tid.
ersättare)

•

Till ny ersättare i styrelsen för Gotlands Lantbruksmuseum t.o.m. 2014-12-31
utses:
V Thomas Gustafson, Etelhem Västringe 613, 623 74 Stånga

Expedieras:
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Styrelsen för Gotlands Musikstiftelse
Styrelsen för Liljewalchska stiftelsen
Linda Gardell
Peter van Tour
Mikael Carlsson
De valda

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-12-12

Kf § 246
Nyval av förtroendevalda inför ny mandatperiod fr.o.m. 2012
- Kommunfullmäktiges valberedning 2011-11-21, §§ 1-3

Regionfullmäktige ska förrätta nyval inför ny mandatperiod från och med 2011.
Valberedningen hade upprättat förslag enligt protokoll. Några mindre ändringar
beträffande namnförslag gjordes på sammanträdet.
Representationen i Gotlands Turistförening upphör p.g.a. att föreningen har upphört.
Kommunfullmäktiges val
• Nyvalen framgår av förteckning som bifogas detta protokoll.
Expedieras:
De valda
Styrelser, nämnder, bolag, stiftelser och föreningar

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-12-12

Rf § 247
Medborgarförslag; nya
Följande medborgarförslag har inkommit:

Ärendenummer/
Ankomstdatum

Helen Kristianssons medborgarförslag om att utöka de geografiska upptagningsområdena för skolorna, framförallt Öja skola.

KS 2011/620
2011-11-21

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till barn- och
utbildningsnämnden
Jan Karlssons medborgarförslag om att Region Gotland tar
initiativ till att postnummerområdena 623 67, 623 68 och 623 69
vid paketutlämning flyttas från Ljugarn till Katthammarsvik.

KS 2011/631
2011-11-24

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till Posten
Tommy Gradenborgs medborgarförslag om att den gamla Q8macken på Scheelegatan skall rivas.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden
Regionfullmäktiges beslut
• I enlighet med presidiets förslag.
Expedieras:
Berörda nämnder,
Förslagsställarna

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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KS 2011/641
2011-11-29

PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-12-12

Rf § 248
Medborgarförslag; anmälan av beslutade
•

Sven Norbergs medborgarförslag om att sätta upp Välkommen till Gotland-skylt på
gutamål i hamnen och vid flygplatsen. KS 2009/98
•

•

Regionstyrelsen 2011-11-25, § 327

Hans A. Svenssons medborgarförslag om annonsering i lokalpressen KS 2011/241
•

Regionstyrelsen 2011-11-25, § 326

Regionfullmäktiges beslut
•

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

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-12-12

Rf § 249
Interpellation. Godstransportkostnaderna mellan Gotland och
fastlandet
KS 2011/574

Regionstyrelsens ordförande Åke Svensson (S) besvarade interpellation av Ola
Lindvall (C) om godstransportkostnaderna mellan Gotland och fastlandet. Ola
Lindvall tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Anföranden hölls
även av Christer Engelhardt (S), Brittis Benzler (V), Robin Storm (M), Gustaf
Hoffstedt (M) och Lars Thomsson (C).
Interpellation 2011-2011-10-24

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 250
Interpellation. Riktlinjer mot porrsurfning
KS 2011/ 642

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Brittis Benzler (V) besvarade
interpellation av Anna Hrdlicka (M) om riktlinjer mot porrsurfning. Anna Hrdlicka
tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2011-11-28

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 251
Interpellation. Läkemedelsuppföljning av förskrivna mediciner
KS 2011/643

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Stefaan De Maecker (MP) besvarade
interpellation av Alexander Jansson (C) om läkemedelsuppföljning av förskrivna
mediciner. Alexander Jansson tackade för svaret och kommenterade ytterligare
frågan.
Interpellation 2011-11-21

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:

343

PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-12-12

Rf § 252
Interpellation. Skolbussupphandlingen och biogas
KS 2011/644

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Brittis Benzler (V) besvarade interpellation av Lars Thomsson (C) om skolbussupphandlingen och biogas. Lars
Thomsson tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2011-11-28

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 253
Interpellation. Trafiksituationen på Skarphäll
KS 2011/646

Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S) besvarade interpellation av
Stefan Nypelius (C) om trafiksituationen på Skarphäll. Stefan Nypelius tackade för
svaret och kommenterade ytterligare frågan. Anförande hölls även av Lars
Thomsson (C).
Interpellation 2011-11-28

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 254
Interpellation. Trafiksituationen på Skarphäll
KS 2011/645

Byggnadsnämndens ordförande Bo Björkman (S) besvarade interpellation av Stefan
Nypelius (C) om trafiksituationen på Skarphäll. Stefan Nypelius tackade för svaret
och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2011-11-28

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-12-12

Rf § 255
Motioner; nya
Följande motioner har inkommit:

Ärendenummer

Åke Svensson (S)
Översyn av politikerpensionerna

KS 2011/682
2011-12-12

Johan Malmros (FP), Isabel Enström (MP), Simon Härenstam (M)
och Per Edman (V)
Översyn av visstidspension och avgångsvederlag för politiker

KS 2011/685
2011-12-12

Magnus Jönsson (M)
Kontantfri betalning i kollektivtrafiken

KS 2011/684
2011-12-12

Lisa Kalström (S) och Majvor Östergren (S)
Ambulans på norra Gotland efter kl 18.00

KS 2011/683
2011-12-12

Anmärkning:
De nya motionerna bifogas det tryckta protokollet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-12-12

Rf § 256
Interpellationer; nya
Inger Harlevi (M) fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Åke Svensson
(S) ställa interpellation om reservhamn för färjetrafiken. KS 2011/686
Stefan Nypelius (C) fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Åke Svensson
(S) ställa interpellation om vattenskyddsområde kring Visby. KS 2011/ 687
Regionfullmäktiges beslut
•

Interpellationerna besvaras vid nästa sammanträde.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-12-12

Rf § 257
Frågor
•

Kerstin Kalström (C) fick tillstånd att ställa en fråga om ansvar och helhetssyn i
fråga om besparingar i Region Gotland. Frågan besvarades av Åke Svensson (S).

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-12-12

Rf § 258
Annonsering av regionfullmäktiges sammanträden 2012

Enligt kommunallagen, 5 kapitel 10 §, skall uppgift om tid och plats för ett
sammanträde med kommunfullmäktige, minst en vecka före sammanträdesdagen,
införas i den eller de ortstidningar som kommunfullmäktige beslutar.
Regionfullmäktiges beslut
•

Kallelse och föredragningslista till regionfullmäktiges sammanträden 2012
annonseras i Gotlands Allehanda och Gotlands Tidningar.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2011-12-12

Rf § 259
Avslutning

Avslutningsvis tackade ordföranden ledamöterna och ersättarna för det gångna året.
Han riktade även ett tack till tjänstemännen i regionfullmäktige. Ett särskilt tack
riktades till presidiets två vice ordförandena. Slutligen tillönskades alla en God Jul
och ett Gott Nytt År.
1:e vice ordförande Conny Kristensen Gahnström (S) tackade på ledamöternas och
ersättarnas vägnar ordföranden för det gångna året och tillönskade honom en God
Jul och ett Gott Nytt År.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
2011-12-12

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

Omröstning § 239

Ärende: Busshållplatser och varsling av mänsklig närvaro. Motion
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
Regionstyrelsens förslag
NEJ: Anna Hrdlickas (M) yrkande att
motionen skulle bifallas

Följande röstade ja:
Conny Kristensen Gahnström (S)
Åke Svensson (S)
Hanna Westerén (S)
Eric Martell (S)
Meit Fohlin (S)
Christer Engelhardt (S)
Lisa Kalström (S)
Leif Dahlby (S)
Janica Sörestedt (S)
Brittis Benzler (V)
Jennie Jarve (V)
Anette Medbom (S)
Tommy Gardell(S)
Bo Björkman (S)
Anna Enström (S)
Bodil Rosengren (V)
Lars Åkerlund (V)
Claes-Göran Nilsson (S)
Majvor Östergren (S)
Gerty Holmstedt (S)
Jan Lundgren (S)
Annamaria Bauer (V)
Per Edman (V)
Lena Eneqvist (S)
Bertil Eneqvist (S)
Mona Magnusson (S)
Hanna Lenholm (S)
Stefaan De Maecker (MP)
Cecilia Nygren (MP)
Torgny Ammunet (S)
Charlotte Andersson (S)
Daniel Bergvall (MP)
Isabel Enström (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)
Ingemar Lundqvist (M)
Jenny Guteäng (M)
Anna Andersson (C)
Pär Stenegärd (C)
Håkan Onsjö (M)
Simon Härenstam (M)
Karl-Johan Boberg (C)
Inger Olofsson (C)
Rolf Öström (M)
Lilian Edwards (M)
Alexander Jansson (C)
Kerstin Löfgren-Dahlström (C)
Rune Fröling (M)
Magnus Jönsson (M)
Roger Wärn (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)

1 (2)
Ärendenr KS 2011/574
Handlingstyp Interpellationssvar
Datum 12 december 2011

Bilaga § 249
Interpellation om godstransportkostnaderna mellan Gotland och
fastlandet
Ledamoten Ola Lindvall (C) har i en interpellation till mig ställt följande fråga om
godstransportkostnaderna mellan Gotland och fastlandet.
”Vilka initiativ avser regionstyrelsens ordförande ta för att likställa transport
kostnaderna mellan Gotland och fastlandet med vad som gäller för motsvarande
transportsträckor i övriga landet?”
Svar:
Fraktkostnaderna är en central fråga för Gotlands näringslivsutveckling. Detta är
ett faktum som alla, även staten, varit överens om under mycket lång tid. Det s.k.
Gotlandstillägget infördes 1976, och precis som Ola Lindvall skriver så har en
successiv avveckling inletts men inte fullföljts. Under åren har en mängd
utredningar gjorts i ärendet. Den senaste gjordes av Tillväxtanalys under 2009 och
rapporten rubricerades med "Gotlandstillägget en otidsenlig reglering".
Slutsatserna av utredningen kan sammanfattas i fyra punkter:
 Gotlandstilläggets konstruktion gynnar stora nationella transportsäljare som
agerar över hela Sverige (Schenker och DHL)
 Det går inte att påvisa att Gotlandstillägget har någon positiv effekt för
transportkostnaderna till och från Gotland
 Gotland lider av ineffektiva transporter som leder till höga kostnader (bl.a .
returfraktsfrågan)
 Konsekvenserna av ett borttagande av Gotlandstillägget och
högstprisregleringen är svåra att bedöma.
Mot bakgrund av Tillväxtanalys utredning, arrangerade Region Gotland hösten
2009 ett seminarium där bl.a. representanter för transportköpare och tranport
säljare på ön bjöds in. Slutsatsen av detta seminarium var att man i stort delade
Tillväxtanalys slutsatser, att Gotlandstillägget borde avvecklas men att man var
orolig för de kortsiktiga konsekvenserna.
Det är alldeles riktigt det som Ola Lindvall skriver i sin interpellation att under det
senaste året har fraktpriserna ökat mycket. Orsakerna är flera men grundläggande
är oljeprisutvecklingen. På Gotland får den två effekter, dels påverkar den, precis
som överallt, bränslekostnaderna för landtransporten men för oss påverkar den
också transportkostnaden på färjan. Som bekant har nuvarande färjeavtal
konstruktionen att hälften av bunkerprisökningen belastar staten, hälften
operatören och som då har möjlighet att lägga över detta på kunden.

Hur mycket dyrare transportkostnaden är för företag som transporterar till och
från Gotland är svårt att analysera. Dels beror det naturligtvis mellan vilka
landsändar det handlar om. Dels handlar det om vilka avtal olika transportköpare
gjort. De 30 % som Ola Lindvall nämner är relevant för vissa transporter, om det
är ett medeltal eller inte är svårt att avgöra. Det vi vet är att själva transport
kostnaden på färjan står för i medeltal ca 20 % av den totala transportkostnaden på
de mest frekventa destinationerna. Därför är det viktigt att inte enbart fokusera på
färjekostnaderna utan att se på hela transportkedjan. Sedan är det viktigt att
framförallt stärka de små transportköparnas ställning.
Vad kan då regionen göra?
1. Vi har för avsikt att inom ramen för Trafikrådet samla det gotländska
näringslivet för att försöka skapa en samsyn om nuläge och lämpliga åtgärder.
När och med vilken inriktning det ska ske tänkte vi ta upp i ett möte med
Trafikrådet som jag bjudit in till den 19 december. Det är viktigt att de initiativ
som under december tagits från LRF:s sida samordnas via Trafikrådet.
2. Vi har under hösten haft en kontinuerlig dialog med infrastrukturministern om
frågor rörande färjetrafiken och Gotlands transportkostnader och denna dialog
fortsätter.
3. Vi måste i det lite längre perspektivet agera via vår insyn och delaktighet i den
kommande färjeupphandlingen. I detta sammanhang måste påtalas den stora
risken för höga ökningar av drivmedelskostnaderna bl.a. till följd av det s.k.
svaveldirektivet. För att kunna leva upp till vad som vi på Gotland varit
överens om i de gotländska ståndpunkterna (gäller både gods- och person
trafik) tror jag att det behövs ett nytt synsätt från staten hur mycket man är
beredd att satsa på Gotlandstrafiken.

Åke Svensson (s)
Regionstyrelsens ordförande
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Interpellation om riktlinjer mot porrsurfning
Ledamoten Anna Hrdlicka (M) har i en interpellation till mig ställt en fråga angående
behov av filter mot oönskat innehåll.

Hon skriver.
”Den tidigare tagna IT-policyn för Region Gotland säger att filter mot oönskat
innehåll - pornografi, rasism, våld etc.- skall kunna installeras ”när behov föreligger”
Har behov hittills i något fall förelegat?”

Svar:
Vad jag vet har inget behov anmälts från någon verksamhet till barn- och
utbildningsförvaltningen (BUF).
BUF har tillsammans med ledningskontoret arbetat för en samlad lösning för hela
Region Gotland
Tester av ett filter genomfördes i vintras med gott resultat och ett äskande togs upp i
budgeten för Region Gotland. Tyvärr kom inte filtret med efter behandling i budgetberedningen, varvid inget filter för regionen installerats.
Möjligheten att installera enklare klientanpassade filter på datorerna finns men blir en
manuell hantering som inte ingår som tjänst hos IT i dagsläget. Inget sådant behov
har anmälts från verksamheten.

Brittis Benzler
Ordförande Barn – och utbildningsnämnden
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Interpellation om läkemedelsuppföljning av förskrivna mediciner
Ledamoten Alexander Jansson (C) har i en interpellation till mig ställt två frågor
gällande läkemedelsuppföljning:
Fråga 1:
”Vad görs nu för att öka uppföljningen av förskrivna mediciner till patienter inom
Region Gotland?”
Fråga 2:
”Görs det uppföljning av vilka mediciner en patient tar, och sätter det i samband med
patientens besök på akuten?”
Mitt svar på fråga 1:
Det förvaltningsgemensamma projektet mellan hälso- och sjukvården och
socialförvaltningen "Läkemedelsgenomgångar på särskilda boenden" har prövat
olika modeller och nu presenterat ett förslag till rutin. Rutinen innebär att
läkemedelsgenomgångarna skall ske minst en gång årligen, att sjuksköterska på det
särskilda boendet är ansvarig för att de kommer till stånd och läkare från
primärvården ansvarig för själva genomförandet av läkemedelsgenomgångarna.
Förslaget, som har diskuterats i primärvårdens ledning och i styrgruppen för
projektet, ska nu tas upp till beslut i bägge förvaltningar. Under hösten har personal
från särskilda boenden utbildats och ett dataprogram som ska stödja arbetet
införskaffats. Därmed kommer årliga läkemedelsgenomgångar att kunna genomföras
på ett systematiskt sätt för alla som vistas i särskilt boende från och med år 2012.
De flesta äldre bor i sina egna hem. De omfattas inte av denna mer genomgripande
typ av läkemedelsuppföljning. Socialstyrelsen överväger därför att föreskriva att
samtliga landets sjukvårdshuvudmän, till de patienter som är 75 år eller äldre och
som är ordinerade fem eller flera läkemedel, erbjuda läkemedelsavstämningar vid
påbörjad hemsjukvård, inflyttning i särskilt boende, nybesök i öppen vård eller
inskrivning i sluten vård, samt till patienter som misstänks ha medicinska eller
praktiska läkemedelsrelaterade problem. Regionfullmäktige beslutade i mitten av
september att hälso- och sjukvårdsnämnden tillsammans med socialnämnden får i
uppdrag att gemensamt ta fram ett program för läkemedelsgenomgångar.
Förberedelserna för att ett sådant program ska komma till stånd pågår. Den slutliga
utformningen av en föreskrift som Socialstyrelsen arbetar med bör bli styrande för
hur hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen ska utvidga sitt
program för läkemedelsgenomgångar.

Under tiden pågår det ett lokalt utvecklingsarbete när det gäller förbättrad
uppföljning av läkemedelsanvändning. Utöver det riktade arbetet på de särskilda
boenden håller vi på att införa datajournalen TakeCare i primärvården. Därmed får
hela vårdkedjan inom hälso- och sjukvården tillgång till en och samma
läkemedelslista för varje patient. TakeCare innehåller beslutsstöd (”Janusfönstret”)
som beskriver möjliga läkemedelsinteraktioner, vilket bidrar till en förbättrad analys
vid förskrivning av läkemedel. Vidare pågår ett utvecklingsarbete där
läkemedelsberättelser införs som en del av utskrivningsbesked till patienterna när de
skrivs ut från slutenvården. Dessa berättelser, som bygger på
läkemedelsgenomgångar i slutenvården, leder till en fördjupad insikt hos patienten
varför läkemedlen har förskrivits och minskar risken för läkemedelsfel i vårdens
övergångar.
Mitt svar på fråga 2:
Varje besök på akuten innebär en genomgång av patientens medicinering och en
bedömning om läkemedelsbehandlingen har betydelse för de akuta symtomen.
I öppna jämförelser har Gotland mycket bra värden för läkemedel och äldre. Utifrån
dessa data skulle problematiken med akutbesök på grund av dålig läkemedelskontroll
kunna vara mindre i jämförelse med övriga riket, men det vet vi inte. För att bättre
besvara den frågeställningen bör någon form av uppföljningsmått kopplas till
läkarmedverkan i särskilt boende, bostad med särskild service samt korttidsplatser,
växelvård och trygghetsplatser. Men för det flertal äldre som bor i eget boende
saknas den möjligheten. Där behövs andra tillvägagångssätt.
I samband med att sjukvården rapporterar till kvalitetsregistret Senior Alert – till
exempel när en äldre person kommit in på akuten, men även i andra kontakter med
sjukvården – värderas grad av fallrisk hos patienten. Om fallrisk föreligger ingår
läkemedelsgenomgång som en åtgärd.
Behovet att bättre utvärdera läkemedelsanvändning och på så sätt undvika skador till
följd av oönskade läkemedelseffekter är stort och dina frågeställningar belyser för
sjukvården angelägna förbättringsområden. Det pågår flera utvecklingsprojekt och
det finns en stor medvetenhet om vikten av att bevaka nya möjliga insatser på
området.

Stefaan De Maecker
Ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden

1 (1)
Ärendenr KS 2011/644
Handlingstyp Interpellationssvar
Datum 12 december 2011

Bilaga § 252

Interpellation om skolbussupphandlingen och biogas
Ledamoten Lars Thomsson (C) har i en interpellation till mig ställt två frågor om
skolbussupphandlingen och biogas.
Fråga 1.
”Är det krav på biogas ställda i den gjorda upphandlingen?”
Svar på fråga 1:
Nej.
Miljökravet är formulerat: Fordon i anbudet skall minst uppfylla emissionskrav
enligt Euro V. Nyanskaffning av fordon efter 1 januari 2013 skall minst uppfylla
senast gällande emissionskrav enligt euro klassificering av bussar.
Dessutom finns en option med som lyder: Om anbudsgivare ersätter
konventionellt drivmedel med bästa möjliga tillgängliga miljöklassade drivmedel
(ex biodiesel, biogas etc.), kan anbudsgivare förhandla med uppdragsgivaren om
ökning av ersättningen.
Fråga 2.
”Hur tänker du verka för att biogasstrategin fullföljs?”
Svar på fråga 2:
Genom att försöka se till att den följs upp regelbundet och att åtgärder vidtas om
det är motiverat.

Brittis Benzler
Ordförande Barn ‐ och Utbildningsnämnden

INTERPELLATIONSSVAR
2011-12-12
Interpellation om trafiksituationen på Skarphäll

Bilaga § 253

Ledamoten Stefan Nypelius (C) har i en interpellation till mig ställt följande
frågor om trafiksituationen på Skarphäll.
”Hur går det med arbetet att förverkliga detaljplanen?
När kommer trafiksituationen kunna lösas?”
Mitt svar på fråga 1.
Samhällsbyggarförvaltningen har ansökt om fastighetsreglering då mark i
enlighet med detaljplanen kommer att föras över till de av detaljplanen
berörda fastigheterna till ett pris av 150 kr/kvm.
Mitt svar på fråga 2.
Trafiksituationen kommer inte att lösas med den nya detaljplanen utan
förbättras. Eftersom Skarphällsgatan från början är byggd som en
industrigata i ett industriområde och det även fortsättningsvis finns krav på
framkomlighet för största tillåtna fordon (semitrailers) samtidigt som de
oskyddade trafikanterna skall värnas bli uppgiften svår.
För att förbättra trafiksituationen krävs att fastighetsägarna tar sitt ansvar
och minskar antalet utfarter/infarter och ordnar trafiken inom sin
kvartersmark. Region Gotland kan även med vissa förändringar av
trafikregleringarna förbättra situationen men det styrs väldigt lite av
detaljplanen.
De intäkter som genereras av markförsäljning i området kommer att
användas till förbättringar av trafikmiljö och utemiljö på allmänplatsmark på
Skarphällsgatan. I detaljplanen finns angivet ett område som särskilt skall
säkras för gående och lösa oskyddade trafikanters behov av att korsa
Skarphällsgatan. Troligtvis kommer det att bli ett gångfartsområde
kombinerat med angöring för kollektivtrafik.
Intäkterna från markförsäljningen kommer inte att täcka ombyggnaden av
allmänplats på Skarphällsgatan. I den reviderade investeringsbudgeten för
2012 finns inga medel avsatta för ombyggnad av Skarphällsgatan. En sådan
investering får i så fall ställas mot investeringar som infrastruktur Visborg,
Resecentrum och beläggningsprogrammet.

Tommy Gardell
Tekniska nämndens ordförande

INTERPELLATIONSSVAR
2011-12-12

Bilaga § 254
Interpellation om trafiksituationen på Skarphäll

Ledamoten Stefan Nypelius (C) har i en interpellation till mig ställt följande
fråga om trafiksituationen på Skarphäll.
”Kommer du att medverka till fler nya bygglov inom området innan
trafiksituationen är löst?”
Rent lagmässigt måste regionen bevilja de bygglov som följer gällande
detaljplans planbestämmelser. Man kan således inte ”avvakta” med att ge
bygglov i avvaktan på förbättringar av trafikmiljön. Förbättringar av
trafikmiljön är en ”egen process” där regionen måste vara pådrivare. Det är
således upp till regionen att ”driva på ” markförsäljningarna för att med
dessa medel och eget kapital genomföra de förbättringar av trafikmiljön som
planen medger eller förordar.

Bo Björkman
Byggnadsnämndens ordförande

SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND

Bilaga § 255
2011-12-12

MOTION TILL REGIONFULLMÄKTIGE

Översyn av politikerpensionerna
Inom region Gotland behövs en översyn av villkoren för pensioner och avgångsvederlag
för politiker. Systemet ska utformas för att ge ett bra stöd till politiker att snabbt kunna
återkomma till den ordinarie arbetsmarknaden. Även inom SKL pågår en process med att
se över pensionsvillkoren vilket kan tas tillvara i utformningen av ett nytt pensionssystem
för förtroendevalda politiker inom region Gotland.
Kommande villkor ska på ett bättre sätt än idag följa de villkor som gäller på
arbetsmarknaden i övrigt.

Vi yrkar att:
Region Gotland gör en översyn av regelverket för pensioner och avgångsvederlag för
politiker inom region Gotland.

Socialdemokraterna Gotland

Åke Svensson

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

Motion till Regionfullmäktige

2011-12-12

Bilaga 255

Översyn av visstidspension och avgångsvederlag för
politiker
Gällande system för pension och avgångsersättning för politiker stämmer dåligt överens med de
trygghetssystem som finns för andra grupper. Detta trots att politiker generellt har högre
utbildning än resten av befolkningen och ofta en tjänstledighet från ett jobb som man kan gå
tillbaka till.
Systemet fungerar påfallande ofta tvärtemot det var tänkt - som ett incitament att inte återgå till
arbetsmarknaden.
Det är självklart att man under en övergångsperiod ska ha ett visst försörjningsskydd och trygghet
när man lämnar ett politiskt heltidsuppdrag. Det kan däremot inte vara meningen att man efter
avslutade uppdrag ska bli stadigvarande försörjd under en längre period.
Det finns ingen anledning att Region Gotland ska kvarstå i ett system med så många uppenbara
brister endast p.g.a. skälet att samstämmighet med andra kommuner och landsting bör finnas.
Region Gotland bör gå före och göra justeringar för att åtgärda de mest uppenbara bristerna.
För de i arbetsför ålder som uppbär pension inom ramen för det regelverk som gällde före 2006 bör
Region Gotland stödja genom att erbjuda utbildning, jobbcoaching eller liknande aktiviteter som
bedöms vara relevanta för att underlätta ett återinträde på arbetsmarknaden.
Det nu gällande regelverket för visstidspension vid avgång efter 50 års ålder och avgångsvederlag
vid avgång före 50 års ålder som infördes 2006 bör justeras för att stämma bättre överens med på
övriga arbetsmarknaden gällande regler. Det innebär framförallt att den långa perioden för
avgångsvederlag på upp till 5 år bör kortas ner för att harmonisera bättre med de regler som gäller
för övriga arbetssökande, samtidigt som en nertrappning av ersättningsnivåer bör påbörjas redan
efter 200 arbetsdagar. Även systemet för visstidspension bör ses över för att harmonisera bättre
med regler för övriga arbetssökande.
Vi yrkar härmed att
- Region Gotland ska stödja de som omfattas av pensionssystemet som gällde innan 2006 genom
att utarbeta ett program för utbildning, jobbcoaching eller liknande aktiviteter samt erbjuda det till
berörda.
- Region Gotland omarbetar gällande regelverk för avgångsvederlag och visstidspension för att
harmonisera bättre med de system som gäller på övriga arbetsmarknaden. Ett frivilligt program för
återgång till arbetsmarknaden bör utarbetas även för denna grupp.

Johan Malmros (FP)

Isabel Enström (MP)

Simon Härenstam (M)

Per Edman (V)

Bilaga § 255
GOTLAND

MOTION

DATUM 2011-12-12

ANGÅENDE:

Inför kontantfri betalning på kollektivtrafiken

TILL:

Regionfullmäktige Gotland

Idag går det inte att betala med kort (kredit-/betalkort) eller med mobil på någon av Region
Gotlands bussar. Du måste ta dig till busstationen i Visby för att betala med kort eller ta ut
kontanter om du skall ladda eller köpa ett period- eller månadskort på en buss som finns i
Region Gotlands linjenät.
För att minska rånrisk, slippa administration av kontanthantering och göra det smidigt för både
busschaufförer och allmänhet föreslår jag att Region Gotland inför denna möjlighet.
Jag yrkar:
-

Att Region Gotland tar fram en ett kostnadsförslag för hur mycket en sådan investering
skulle kunna kosta initialt och vad det på sikt skulle kunna spara för Region Gotlands
ekonomi att införa ett system för kontantfri betalning med kort- eller mobillösning.

-

Att en plan för kontantfri betalning, via ett upphandlat system, skulle kunna vara fullt
genomförbart till 1 januari 2013.

Magnus Jönsson (M)

Bilaga § 255

SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND

2011-12-12

MOTION TILL REGIONFULLMÄKTIGE

Ambulans på norra Gotland efter kl 18.00!
”Falck förfogar över tre ambulanser. Ambulanserna finns stationerade i Visby, Slite och
Hemse. Under dygnets alla timmar utför ambulanshelikoptern snabba och säkra
transporter såväl på Gotland som till fastlandet”
Detta kan man läsa på Gotlands kommuns hemsida men hur ser verkligheten egentligen ut?
Antalet utryckningar med ambulansen har stadigt ökat från 2004 till 2009 (3631 till 5088
uppdrag). Om man blir sjuk efter kl 18 och bor på norra Gotland finns det ingen ambulans i
Slite som kommer utan den ska komma från Visby. Detta förutsätter att den inte heller är
ute på uppdrag för då måste man kalla in ambulansen från Hemse.
När det blir mörkt på Gotland så flyger inte ambulanshelikoptern. Då flyger den endast
från flygplats till flygplats varför man inte kan räkna med den. Om inte helikoptern är i
tjänst så kan den personalen bemanna en ambulans men kan endast ta utryckning till
Lärbro. Detta på grund av inställelsetiden.
Gotland har totalt fyra ambulanser men bemanningen nattetid saknas. Cirka kl 17.00 åker
ambulansen från Slite till Visby för att stå i garaget över natten. Detta innebär en osäkerhet
för alla som bor på norra Gotland. Blir man akut sjuk så kan man få vänta upp till en timma
innan ambulansen kommer. Tiden blir ännu längre om det händer något på Fårö.
Att:

Ambulansen i Slite bemannas dygnet runt.

Att:

Ambulanshelikoptern ska flyga dygnet runt på Gotland.

Att:

Ambulanshelikoptern ska vara stationerad på Gotland.

Lisa Kalström (S)

Majvor Östergren (S)
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