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Beslutande
Ledamöter
Björn Jansson (S), ordförande
Bertil Eneqvist (S)

Ledamöter forts.
Jan Lundgren (S)
Annamaria Bauer (V)
Per Edman (V)
Karl-Johan Boberg (C) (kl. 13.00-14.55, § 1)
Ursula Jacobsson (C), kl. 14.55-15.40, §§ 2-6,

för Conny Kristensen Gahnström)

Kjell Genitz (C) (kl. 13.00-15.55, §§ 1-5, för
Hans Klintbom. Därefter ingen tjänstgörande)

Eva Nypelius (C)
Lars Thomsson (C)
Lena Celion (M)
Gustaf Hoffstedt (M)
Åke Svensson (S)
Hanna Westerén (S)
Eric Martell (S)
Hans-Erik Svensson (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)
Janica Sörestedt (S)
Brittis Benzler (V) (kl. 13.00-16.20, §§ 1-7)
Thomas Gustafson (V) (kl. 16.20-17.30,

för Karl-Johan Boberg. Därefter ingen ersättare)

Inger Olofsson (C)
Per-Anders Croon (M) (för Rolf Öström)
Lilian Edwards (M)
Lena Eneqvist (S) (kl. 13.00-16.20, §§ 1-7)
Mats Sundin (S) (kl. 16.20-18.30, §§ 8-22,
för Lena Eneqvist)

Mikael Nilsson (S)
Mona Magnusson (S)
Torgny Ammunet (S) (för Hanna Lenholm)
Stefaan De Maecker (MP)
Cecilia Nygren (MP)
Alexander Jansson (C)
Kerstin Löfgren-Dahlström (C) (kl. 13.00-15.55,
§§ 1-5)

Olof Petersson (C) (kl. 15.55-17.30, §§ 6-22,
för Kerstin Löfgren-Dahlström)

Lena Simonson (M)
Peter Wigren (M)
Margareta Persson (M)
Birgitta Eriksson (S) (för Anders Johansson)
Charlotte Andersson (S)
Daniel Bergvall (MP)
Viveca Bornold (MP) (kl. 13.00-15.55, §§ 1-5)
Isabel Enström (MP) (kl. 15.55-17.30, §§ 6-22)
Matias Swartling (MP)
Jonas Niklasson (C) (för Anders Larsson)
Eva Engström (C)
Mats Hedström (M)
Robin Storm (M) (kl. 13.00-17.10, §§ 1-15)
Rune Fröling (M) (kl. 17.10-17.30, §§ 16-22,

§§ 8-22, för Brittis Benzler)

Kenneth Lindblad (V) (för Jennie Jarve)
Eva Gahnström (C) (kl. 13.00-17.10

§§ 1-16, ingen ersättare)

Ola Lindvall (C)
Stefan Wramner (M)
Jenny Guteäng (M)
Anette Medbom (S)
Tommy Gardell (S)
Bo Björkman (S)
Anna Enström (S)
Therese Mangard (V) (för Bodil Rosengren)
Lars Åkerlund (V)
Bibbi Olsson (C) (för Anna Andersson)
Pär Stenegärd (C)
Håka Onsjö (M)
Simon Härenstam (M)
Claes-Göran Nilsson (S)
Majvor Östergren (S)
Gerty Holmstedt (S)

för Robin Storm)

Bror Lindahl (FP) (för Mats-Ola Rödén)
Amy Öberg (FP) (kl. 13.00-16.50, §§ 1-8)
Eva Olsson (FP) (kl. 16.50-17.30, §§ 9-22,
för Amy Öberg)

Johan Malmros (FP)
Lotta Jakobson (FP) (kl. 13.00-16.50, §§ 1-8.
Därefter ingen ersättare)
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Icke tjänstgörande ersättare
Greger Eneqvist (S)
Maj Jonsson (S)
Annelie Klovsjö (S)
Roland Olofsson (S)
Robert Hall (MP)
Laila Ljunggren (MP)
Jacob Dygéus (M)
Magnus Jönsson (M)
Jari Karivainio (M)
Ingemar Lundqvist (M)
Roger Wärn (M)
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Rf § 1
Näringspolitiskt program 2012 - 2015
KS 2011/379
- Ledningskontoret 2011-11-01
- Regionstyrelsen 2012-01-26, § 10

Regionstyrelsen uppdrog den 22 september till ledningskontoret att påbörja
processen med att ta fram ett näringspolitiskt program för perioden 2012 – 2015, i
samverkan med näringslivets intresseorganisationer och i civilsamhället berörda
aktörer samt myndigheter. Regionstyrelsens arbetsutskott utsågs samtidigt till
politisk referensgrupp.
Ledningskontoret har utarbetat ett förslag till näringspolitiskt program för Gotland
2012-2015.
Till skillnad från den samverkan med näringslivet i det regionala tillväxtprogrammet, som kanaliserades via Tillväxt Gotland, så föreslås genom detta program att ett
näringslivsråd inrättas med en bredare direkt representation. Det näringspolitiska
programmet syftar till att ange strategisk inriktning, medan det efterföljande operationella arbetet mer i detalj ska innehålla handlingsplaner eller dylikt. Programmet
är byggt dels kring de offentligfinansierande stödprocesserna för det gotländska
näringslivets utveckling och dels kring metoder för finansiell samverkan med det
gotländska näringslivet. Det är således ett program för den gotländska näringspolitiken.
Ledningskontoret föreslog att det föreliggande förslaget till näringspolitiskt program
för Gotland antas. De av arbetsutskottet föreslagna förändringarna har inarbetats.
Regionstyrelsen föreslår att förslaget till program antas med framlagda förändringar
av förslaget till näringspolitiskt program. Dessa inarbetas av ledningskontoret och
ett reviderat förslag föreläggs regionfullmäktige.
Anföranden:
Anföranden hölls av Håkan Onsjö (M), Johan Malmros (FP), Matias
Swartling (MP) och Daniel Bergvall (MP).

forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 1 forts
Yrkanden:
• Åke Svensson (S) yrkade, med instämmande av Stefaan De Maecker (MP),
Kerstin Kalström (C), Mikael Nilsson (S) och Brittis Benzler (V), bifall till
regionstyrelsens förslag.
• Eva Nypelius (C) yrkade med instämmande av Åke Svensson (S), Gustaf

Hoffstedt (M) och Anna Hrdlicka (M), om tillägg till Näringspolitiskt program,
sid 18: Ny text ska vara ”De gotländska ståndpunkterna ska vara utgångspunkt
för ett nytt avtal”.
• Lena Celion (M) yrkade, med instämmande av Åke Svensson (S), Gustaf

Hoffstedt (M), Lars Thomsson (C), Eva Nypelius (C), Brittis Benzler (V), Anna
Hrdlicka (M) och Matias Swartling (MP), på följande tillägg på sida 18: Gotland
är en del av Sverige och färjetrafiken en del av den nationella infrastrukturen.
• Lena Celion (M) yrkade, med instämmande av Gustaf Hoffstedt (M), Lars

Thomsson (C) och Anna Hrdlicka (M), på följande tillägg på sidan 18:
“Regionen måste verka för att en breddning av 140 vägarna kommer till stånd”.
• Per Edman (V) yrkade, med instämmande av Åke Svensson (S), på tillägg till text

på sidan 20 andra stycket att: ”…, så som grundskole-, gymnasie, vuxen-, olika
eftergymnasiala utbildningar och högskoleutbildning är avgörande för Gotlands
utveckling.
• Inger Harlevi (M) yrkade med instämmande av Åke Svensson (S), att fullmäktige

får en årlig rapport om hur långt man nått för att nå de uppsatta målen, t.ex. som
en del av årsredovisningen.
• Anna Hrdlicka (M) yrkade, med instämmande av Åke Svensson (S) och Gustaf

Hoffstedt (M), om tillägg på sidan 14, under rubriken Mål med följande
punktsats: Antalet företagsetableringar ska öka till 2015.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 1 forts.
• Viveca Bornold (MP) yrkade på ett tillägg i avsnitt 3.4 Infrastruktur, under

Framgångsfaktorer (kursiverad): ”Infrastruktur för förnybara energislag är
initierad och prioriterad”.
Proposition och omröstning:
Ordföranden ställde proposition på Eva Nypelius tilläggsyrkande om att de gotländska
ståndpunkterna skall vara utgångspunkt för ett nytt avtal och förklarade sig anse att detta
vunnit majoritet.
Ordföranden ställde proposition på Lena Celions tilläggsyrkande om att Gotland är en del
av Sverige och färjetrafiken en del av den nationella infrastrukturen och förklarade sig anse
att detta vunnit majoritet.
Ordföranden ställde proposition på Lena Celions tilläggsyrkande om breddning av 140
vägarna och förklarade sig anse att detta hade avslagits. Omröstning begärdes. JA för
regionstyrelsen förslag och NEJ för Lena Celions tilläggsyrkande. 37 ledamöter röstade
ja. 34 ledamöter röstade nej. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstade.
Regionfullmäktige hade således avslagit Lena Celions tilläggsyrkande.
Ordföranden ställde proposition på Per Edmans tilläggsyrkande om ”vuxen-, olika
eftergymnasiala utbildningar” och förklarade att det hade bifallits.
Ordföranden ställde proposition på Inger Harlevis tilläggsyrkande om årlig rapport i
fullmäktige och förklarade att det hade bifallits.
Ordföranden ställde proposition på Anna Hrdlickas tilläggsyrkande om punkt med
företagsetableringar och förklarade att det hade bifallits.
Ordföranden ställde proposition på Viveca Bornolds tilläggsyrkande om att ”Infrastruktur
för förnybara energislag är initierad och prioriterad” och förklarade att det hade bifallits.
Slutligen ställde ordföranden proposition på regionstyrelsens förslag och förklarade sig
anse att detta vunnit majoritet.
Regionfullmäktige hade således bifallit regionstyrelsens förslag med tilläggsyrkandena
från Eva Nypelius (C), Lena Celion (1:a) (M), Per Edman (V), Inger Harlevi (M), Anna
Hrdlicka (M) och Viveca Bornold (MP).

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 1 forts.
Regionfullmäktiges beslut
•

Näringspolitiskt program för Gotland 2012-2015 antas med följande ändringar:
- Ny text på sidan 18: ”De gotländska ståndpunkterna skall vara utgångspunkt
för ett nytt avtal”.
- Ny text på sidan 18: ”Gotland är en del av Sverige och färjetrafiken en del av
den nationella infrastrukturen”.
- Delvis ny text på sidan 20 andra stycket (kursiverad): ”så som grundskole-,
gymnasie, vuxen-, olika eftergymnasiala utbildningar och
högskoleutbildning är avgörande för Gotlands utveckling.
- Tillägg i texten på sidan 14, under rubriken Mål med följande punktsats:
”Antalet företagsetableringar ska öka till 2015.”
- Delvis ny text (kursiverad) på sidan 18 under rubriken Framgångsfaktorer:
”Infrastruktur för förnybara energislag är initierad och prioriterad”.
- Regionfullmäktige ska få en årlig rapport om hur lång man kommit för att nå
de uppsatta målen i det näringspolitiska programmet, t.ex. som en del av
årsredovisningen.

Expedieras:
Ledningskontoret näringsliv: för åtgärd

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 2
Riktlinjer för fastigheter och mark samt tillägg i regionstyrelsens
reglemente
KS 2011/80
- Ledningskontoret 2012-01-16, med riktlinjer
- Regionstyrelsen 2012-01-26, § 1

Ledningskontoret har fått i uppdrag att upprätta förslag till riktlinjer för köp,
upplåtelse och försäljning av kommunala fastigheter. Av kommunstyrelsens beslut
framgår även att: ”Uppdraget bör vara klart senast juni 2011.”
Uppdraget gavs med anledning av skrivelse från revisorerna där de ansett att riktlinjerna för markpris inte är ändamålsenliga. Revisorerna efterlyste regler för
dokumentation, handläggning och betalning.
Utkast till Riktlinjer för försäljning av fastigheter behandlades av arbetsutskottet i
november 2011. De förändringar som föreslogs har inarbetats i föreliggande förslag.
Ledningskontoret föreslår att förslaget till Riktlinjer för fastigheter och mark godkänns för antagande i regionfullmäktige. För att förtydliga den delegation regionfullmäktige sedan tidigare givit regionstyrelsen i reglementets paragraf 8, vad gäller
fastighetsaffärer, föreslås ett tillägg att sådana även kan avse gåvotransaktioner.
Dessutom föreslås att regionstyrelsens delegation gäller under förutsättning att de
nya riktlinjerna iakttas vid styrelsens beslut.
De av arbetsutskottet föreslagna förtydligandena har inarbetats av ledningskontoret.
Regionstyrelsen föreslog fyra ändringar som kommer att inarbetas i förslaget till
riktlinjer. Skrivningen om direktanvisning flyttas upp så att den ingår i den övergripande texten för avsnitt fyra, ”Regionen säljer mark och fastigheter”. Under
avsnitt fyra ska läggas till att gåva kan återgå om överlåtelseavtalet inte uppfylls.
Förtydligande ska göras så att det klart framgår att det ska vara en för aktuellt objekt
auktoriserad mäklare/värderingsman som utför uppdragen. Under avsnitt 4.3,
Småhustomter, stryks ”till högstbjudande”.
forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 2 forts
Anföranden:
Anföranden hölls av Håkan Onsjö (M) och Lars Thomsson (C).
Yrkanden:
• Mats Hedström (M) yrkade, med instämmande av Stefan Wramner (M), att det i
förslaget till Riktlinjer för fastighet och mark skulle göras ett förtydligande
under 4.1, i 4:e punktsatsen om hembudsklausul, på så sätt att det tydligt ska
framgå när apportemission får användas av fastighet/mark vid gåva, symboliskt
pris, marknadspris/riktpris.
• Ola Lindvall (C) yrkade, med instämmande av Stefan Wramner (M), Åke

Svensson (S), att det på sidan 4 i riktlinjerna under rubriken 4.3 Småhustomter
skrivs in (kursiverat) ”…inom bland annat de utpekade serviceorterna på ön.”
för att visa på att detta inte endast gäller de utpekade serviceorterna.
• Anna Hrdlicka (M) yrkade att det under punkt 2 ska skrivas in: ”Tillse att

byggnader och mark i Region Gotlands ägo hålls i skick som inte medför
merkostnader eller kapitalförlust”. Under punkt 4 ska det skrivas in, efter
auktoriserad fastighetsmäklare: /värderare. Tillägg på sid 8 efter första stycket:
”Vid avvikelse från riktpriser ska skälen tydligt redovisas”.
• Åke Svensson (S) yrkade med instämmande av Bo Björkman (S) bifall till

regionstyrelsens förslag.
• Åke Svensson (S) yrkade avslag på Mats Hedströms yrkande och Anna Hrdlickas

första yrkande.
Några redaktionella ändringsförslag framfördes som kommer att inarbetas i
riktlinjerna.
Ordföranden ställde proposition på Mats Hedströms ändringsyrkande och förklarade sig
anse att detta hade avslagits.
Ordföranden ställde proposition på Anna Hrdlickas tilläggsyrkande under punkt 2 och
förklarade sig anse att det hade avslagits. Ordföranden ställde proposition på Anna
Hrdlickas tilläggsyrkande under punkt 4 och förklarade sig anse att det hade bifallits.
Ordföranden ställde proposition på Anna Hrdlickas tilläggsyrkande på sidan 8 om att
skälen vid avvikelse från riktpriset ska redovisas och fann att detta hade bifallits.

forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 2 forts.
Ordföranden ställde proposition på Ola Lindvalls tilläggsyrkande om att inte bara peka ut
serviceortrena och fann att detta hade bifallits.
Slutligen ställde ordföranden proposition på regionstyrelsen förslag och fann att det hade
bifallits. Regionfullmäktige hade således bifallit regionstyrelsens förslag med tilläggsyrkanden från Anna Hrdlicka (under punkten 4 och på sidan 8) och Ola Lindvall.

Regionfullmäktiges beslut
•

Riktlinjer för fastigheter och mark antas, med följande ändringar.
på sidan 4 i riktlinjerna under rubriken 4.3 Småhustomter skrivs in (kursiverat)
”…inom bland annat de utpekade serviceorterna på ön.”
Under punkt 4, efter auktoriserad fastighetsmäklare, ska det skrivas in:
/värderare.
Tillägg på sid 8 efter första stycket: ”Vid avvikelse från riktpriser ska skälen
tydligt redovisas”.
Detta ersätter, tills nu, gällande riktlinjer för markpriser.

•

Regionstyrelsens reglemente 8 §, andra pinnsats, får följande lydelse:
- köp, försäljning, byte, gåva, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen
med stöd av plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel samt
upplåta tomträtt såvitt vederlaget för överlåtelsen eller överförd mark inte
för någondera part per affär överstiger 4 miljoner kr varvid delegationen
endast gäller sådana fastighetsaffärer som följer fullmäktiges riktlinjer för
fastigheter eller mark eller i övrigt inte är av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt.

Expedieras:
Ledningskontoret samhällsbyggnad
Författningssamlingen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 3
Ändring av del av VA-taxan
KS 2011/608
- Tekniska nämnden 2011-10-13, § 233
- Ledningskontoret 2011-12-16
- Regionstyrelsen 2012-01-26, § 5

Tekniska nämnden föreslår att VA-taxan ändras så att det för fastigheter jämställda
med bostadsfastighet räknas varje påbörjat 150-tal kvadratmeter BTA-yta
(bruttoarea) som en tariffenhet, i stället för varje 100 kvadratmeter (kvm).
Huvuddelen av Sveriges kommuner har 150 kvm per tariffenhet. Enligt tekniska
nämnden innebär förändringen ett totalt bortfall av 2,5 miljoner kronor i intäkter för
införandet, som löper under tre år.
Ledningskontoret tillstyrker förslaget till ändring av taxan. Men konstaterar att detta
innebär bortfall av intäkter i en situation då VA-verksamheten redan har en
ansträngd ekonomi med negativt eget kapital på cirka -4,2 Mkr.
Ledningskontoret anser att intäkts- och kostnadsutvecklingen för VA-verksamheten
noga bör följas och att fortsatta underskott i verksamheten snarast bör regleras
genom generella höjningar av taxan så att ekonomin kommer i balans. I ett längre
perspektiv bör också investeringstakten övervägas med hänsyn till
kostnadsutvecklingen.
Regionstyrelsen finner efter förd diskussion att tekniska nämndens förslag om
ändring av taxan avslås.
Regionfullmäktiges beslut
•

Tekniska nämndens förslag om ändring av VA-taxan avslås.

Expedieras:
Tekniska nämnden
Ledningskontoret ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Regionfullmäktige

2012-02-20

Rf § 4
Riktlinjer. Placering av medel i donationsstiftelser förvaltade av
Region Gotland
KS 2011/667
- Ledningskontoret 2011-12-13
- Regionstyrelsen 2012-01-26 § 12

Ledningskontoret har lagt fram förslag till riktlinjer för placering av medel i
donationsstiftelser som förvaltas av Region Gotland.
Region Gotland är förvaltare av ett flertal donationsstiftelser (12 särförvaltade
stiftelser och 11 samförvaltade stiftelser). Stiftelsernas samlade tillgångar uppgick i
bokslut 2010 till 30 miljoner kronor (Mkr) i bokfört värde. Marknadsvärdet på
stiftelsernas aktieinnehav var samtidigt 112 Mkr medan det bokförda värdet på
aktieinnehavet var 18 Mkr. Varje stiftelse är en egen juridisk person. Storleken på
stiftelsernas tillgångar skiljer mycket mellan de olika stiftelserna.
Syftet med riktlinjerna är att hjälpa förvaltaren att hantera finansiella risker och att
vara ett stöd vid val av placeringsform, i de fall detta inte framgår av stiftelseförordnandet.
Regionfullmäktiges beslut
•

Förslaget till ”Riktlinjer för placering av medel i donationsstiftelser förvaltade
av Region Gotland” antas att gälla from 1 januari 2012.

•

Donationsstiftelsernas placeringsportföljer ska successivt anpassas till de
antagna riktlinjerna med beaktande av rådande marknadsläge så att anpassningen
kan ske på fördelaktiga villkor.

•

Ledningskontoret ges i uppdrag att utreda möjligheterna att effektivisera
kapitalförvaltningen av donationsstiftelsernas placeringsmedel.

Expedieras:
Serviceförvaltningen
Författningssamlingen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 5
Motion. Beläggningsprogram för enskilda vägar
KS 2011/113
- Motion 2011-02-18
- Tekniska nämnden 2011-11-10, § 271
- Ledningskontoret 2011-11-28
- Regionstyrelsen 2012-01-26, § 8

Eva Nypelius (C) föreslår i en motion att regionfullmäktige ger regionstyrelsen/
tekniska nämnden att i samverkan med Trafikverket initiera ett projekt för att
möjliggöra beläggning av samtliga enskilda vägar på Gotland genom finansiering
via statsbidrag. I motionen sägs bland annat att underhållskostnaderna för grusvägarna är höga och att dammbindning av kostnadsskäl därför endast numera utförs
vartannat år.
Tekniska nämnden har behandlat motionen och konstaterar att förvaltningen varit i
kontakt med Trafikverket och då informerats om att det på grund av dagens strama
budgetläge inte finns förutsättningar för utökade åtaganden för beläggning av
enskilda vägar på Gotland. Nämnden beslutade dock att föreslå att motionen bifalls
på så sätt att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att föra fortlöpande
dialog med Trafikverket för att få till stånd en framtida finansiering genom
statsbidrag.
Ledningskontoret har föreslagit att motionen bifalls i enlighet med tekniska
nämndens förslag.
Regionstyrelsen har följt ledningskontorets förslag om bifall i enlighet med tekniska
nämnden.
Anförande:
Anförande hölls av Eva Nypelius (C).
Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen bifalls på så sätt att samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att
föra en fortlöpande dialog med Trafikverket om möjligheterna till beläggning av
enskilda vägar på Gotland genom statsbidrag.

Expedieras:
Tekniska nämnden
Ledningskontoret samhällsbyggnad
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-02-20

Rf § 6
Motion. Riktlinjer för byggande av trygghetsbostäder
KS 2011/255
- Motion 2011-04-26
- Ledningskontoret 2011-05-26
- Regionstyrelsen 2011-12-19, § 354

I en partiöverskridande motion från Ola Lindvall (C), Stefan Wramner (M) och Bror
Lindahl (FP) föreslås att det skyndsamt tas fram ett förslag på riktlinjer för
insatser/medverkan i samband med byggande av trygghetsbostäder.
Ledningskontoret redogör i sin tjänsteskrivelse för boendeformen trygghetsboende.
För att styra byggande av bostäder och därmed även trygghetsboende kan villkor i
markanvisningsprocessen användas när Regionen äger marken. För närvarande
pågår revidering av bostadsförsörjningsplanen för 2008-2013 och frågor med
anknytning till trygghetsboende kommer att tas upp och behandlas inom ramen för
detta arbete.
Ledningskontoret föreslår att motionen anses besvarad på så sätt att regionens roll
och möjligheter, när det gäller att medverka till uppkomsten av trygghetsbostäder,
ska behandlas i den pågående revideringen av bostadsförsörjningsplanen.
Regiondirektören informerade, efter uppdrag av arbetsutskottet, om att ärendet om
revidering av bostadsförsörjningsplanen kommer upp i slutet av mars eller i början
av april.
Regionstyrelsen föreslår att motionen anses besvarad på så sätt att regionens roll och
möjligheter, när det gäller att medverka till uppkomsten av trygghetsbostäder, ska
behandlas i den pågående revideringen av bostadsförsörjningsplanen.
Anförande:
Anförande hölls av Bo Björkman (S).
Yrkanden:
• Ola Lindvall (C) yrkade, med instämmande av Stefan Wramner (M), att
motionen skulle bifallas.
• Bror Lindahl (FP) yrkade att socialnämnden får i uppdrag att se över kostnaden

för bemanning för ett trygghetsboende.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-02-20

Rf § 6 forts.
• Hanna Westerén (S) yrkade, med instämmande av Lars Åkerlund (V), bifall till

regionstyrelsens förslag.
• Hanna Westerén (S) yrkade avslag på Bror Lindahls tilläggsyrkande.

Proposition och omröstning:
Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag och Ola Lindvalls yrkande om
bifall till motionen och förklarade sig anse att regionstyrelsens förslag vunnit majoritet.
Omröstning begärdes. JA för regionstyrelsen förslag och NEJ för Ola Lindvalls yrkande.
37 ledamöter röstade ja. 33 ledamöter röstade nej. 1 ledamot var frånvarande. Av bilaga
till protokollet framgår hur var och en röstade. Regionfullmäktige hade således bifallit
regionstyrelsens förslag.
Därefter ställde ordföranden proposition på Bror Lindahls tilläggsyrkande och förklarade
att det hade avslagits.

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad på så sätt att regionens roll och möjligheter, när det
gäller att medverka till uppkomsten av trygghetsbostäder, ska behandlas i den
pågående revideringen av bostadsförsörjningsplanen.

Reservation:
Följande reserverade sig till förmån för motionen:
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),
Bibbi Olsson (C), Pär Stenegärd (C), Håkan Onsjö (M), Simon Härenstam (M),
Ursula Jacobsson (C), Inger Olofsson (C), Per-Anders Croon (M), Lilian
Edwards (M), Alexander Jansson (C), Olof Petersson (C), Lena Simonson (M),
Peter Wigren (M), Margareta Persson (M), Jonas Niklasson (C), Eva Engström (C),
Mats Hedström (M), Robin Storm (M), Bror Lindahl (FP), Amy Öberg (FP), Johan
Malmros (FP) och Lotta Jakobson (FP).
Expedieras:
Socialnämnden
Ledningskontoret samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-02-20

Rf § 7
Motion. Minska användningen av plast
KS 2011/256
- Motion 2011-04-26
- Ledningskontoret 2011-11-08
- Regionstyrelsen 2011-12-19, § 355

Eva Gahnström (C) har i en motion föreslagit att det ska initieras en kampanj för att
minska användningen av plast. Motionären anför att användandet av plast, som är
tillverkad av mineralolja, är ett slöseri med ändliga resurser. Hon har även anfört
flera exempel på städer som har infört förbud eller avgifter vid användning av
plastkassar.
Ledningskontoret ger i sitt utlåtande en bakgrund till de i motionen påpekade miljöproblemen. Kontoret bedömer dock att huvuddelen av hushållens avfall av plast
redan regleras av producentansvaret och därför inte ytterligare ska regleras av
Region Gotland. Kontoret framför även att livscykelanalyser av plastprodukter som
t.ex. plastkassar inte ger ett entydigt besked om att alternativen till plast är bättre ur
miljösynpunkt.
Ledningskontoret föreslår att motionen ska avslås med hänvisning till bedömningen
att regionens inflytande över hur mycket plast som används i samhället är alltför
begränsad för att göra en sådan kampanj meningsfull. Berörda förvaltningar får
dock i uppdrag att tydligare informera om vikten av att återvinna plastavfall.
Regionstyrelsen föreslår att motionen bifalls på så sätt att kunskapsnivån för dessa
frågor ska lyftas exempelvis via Ekokommunarbetet.
Anföranden:
Anföranden hölls av Eva Gahnström (C) och Stefaan De Maecker (MP).
Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen bifalles på så sätt att kunskapsnivån för dessa frågor ska lyftas
exempelvis via Ekokommunarbetet.

Expedieras:
Ledningskontoret samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-02-20

Rf § 8
Motion. Klimatkompensation
KS 2011/571
- Motion 2011-10-24
- Ledningskontoret 2011-11-18
- Regionstyrelsen 2011-12-19, § 356

Mats Hedström (M) framför i en motion förslag om att det ska införas ett klimatkonto och att klimatkompensation ska ske genom interna köp av utsläppsrättigheter.
Regionens bolag och förvaltningar ska göra inbetalningar till internt konto utifrån
sina utsläpp av fossilt koldioxid.
Ledningskontoret ger i sitt utlåtande exempel på att liknande konton finns att hämta
i bland annat Örebro, Åre, Växjö och Helsingborgs kommuner. Varje verksamhet
belastas med en intern avgift på 22 - 25 öre per kg utsläppt fossil koldioxid. I praktiken blir det ett incitament till att följa biogasstrategin och att effektivisera transporterna, eftersom bara obetydliga mängder andra fossila bränslen ska finnas kvar i
regionens verksamheter från och med 2013. År 2010 beräknades 93 % av totalt
5 064 ton koldioxidutsläpp från regionens egna verksamheter härröra från transporter. Tillgodohavandet på klimatkontot kan delas ut till angelägna projekt enligt
ett ansökningsförfarande. Med utgångspunkt från andra kommuners modell skulle
det röra sig om en knapp miljon per år i omfördelning till klimatåtgärder.
Kontoret bedömer att förslaget är värt att gå vidare med under förutsättning att en
fungerande modell kan utvecklas eller kopieras som motiverar förvaltningarna till
att verkligen genomföra lönsamma energieffektiviseringsåtgärder, vilka i längden
ger såväl kostnadsbesparing som energieffektivisering och minskade koldioxidutsläpp. Förslaget hinner inte utarbetas och komma med i budgeten till år 2012
varför det bör utredas under våren 2012 och i så fall börja gälla från år 2013.
Ledningskontoret föreslår att de får i uppdrag att inför budget 2013 redovisa förslag
på ett förvaltningsgemensamt klimatkonto som kan integreras i ekonomisystemet
och i regionens arbete med energieffektivisering och resepolicy, för att på ett
kostnadseffektivt och innovativt sätt bidra till att minska beroendet av fossila
bränslen.
Regionstyrelsen har, efter votering, föreslagit motionen ska avslås.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-02-20

Rf § 8 forts.
Anföranden:
Anföranden hölls av Stefan Nypelius (C) och Jenny Guteäng (M).
Yrkanden:
•

Mats Hedström (M) yrkade, med instämmande av Johan Malmros (FP), Lena
Celion (M), Lars Thomsson (C), att motionen ska tillstyrkas.

•

Janica Sörestedt (S) yrkade, med instämmande av Stefaan De Maecker (MP),
bifall till regionstyrelsens förslag.

Proposition och omröstning:
Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag och Mats Hedströms yrkande
och förklarade sig anse att regionstyrelsens förslag vunnit majoritet. Omröstning begärdes.
JA för regionstyrelsen förslag och NEJ för Mats Hedströms yrkande. 38 ledamöter röstade
ja. 31 ledamöter röstade nej. 2 ledamöter var frånvarande. Av bilaga till protokollet
framgår hur var och en röstade. Regionfullmäktige hade således bifallit regionstyrelsens
förslag.

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen avslås.

Expedieras:
Ledningskontoret samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-02-20

Rf § 9
Motion. Möjlighet att åka kollektivt med skolskjutsarna
KS 2011/347
- Motion 2011-06-13
- Ledningskontoret 2011-10-28
- Regionstyrelsen 2011-12-19, § 357

I en motion från Lisa Kalström (S) föreslås att möjligheten till att åka kollektivt med
skolskjutsarna återinförs på Fårö och övriga Gotland. Denna möjlighet togs bort av
tekniska nämnden 2007.
Tekniska nämnden har föreslagit att motionen besvaras med dess yttrande. I den
pågående upphandlingen av skolskjutstrafiken finns det inskrivet att skolskjutstrafiken kan komma att utvecklas och integreras mer i den allmänna kollektivtrafiken. Valda entreprenörer ska i så fall från och med höstterminen 2012 agera för
att dessa tjänster kan införas och utföras. Nämnden planerar även för en anpassning
av kollektivtrafikens turer och tider för att få möjliga övergångar.
Ledningskontoret delar i sitt yttrande motionens inställning till ett mera effektivt
utnyttjande av skolskjutsarna i syfte att förbättra alla resenärers tillgång till allmänna kommunikationsmedel. I förslaget till fördjupad översiktsplan för Fårö ges
förutsättningar för alla kollektivresenärer återigen ska kunna använda sig av skolskjuts för olika serviceresor.
Ledningskontoret har föreslagit att motionen anses besvarad med hänvisning till
tekniska nämndens yttrande samt ledningskontorets kommentar, vilket även blev
regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige.
Anförande:
Anförande hölls av Lisa Kalström (S).
Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad med hänvisning till tekniska nämndens och ledningskontorets yttranden.

Expedieras:
Tekniska nämnden
Ledningskontoret samhällsbyggnad
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-02-20

Rf § 10
Motion. Nattstopp i kollektivtrafiken
KS 2011/346
- Motion 2011-06-13
- Tekniska nämnden 2011-10-13, § 234
- Ledningskontoret 2011-11-08

Kerstin Löfgren-Dahlström (C) har i en motion föreslagit att nattstopp införs, det
vill säga möjligheten att be chauffören om att få stiga av bussen mellan två
hållplatser. Syftet är att öka tryggheten hos bussresenären. Enligt motionären har
Kalmar infört nattstopp inom kollektivtrafiken, efter klockan 21, och anser att detta
slagit väl ut.
Tekniska nämnden konstaterar att det redan i dag finns möjlighet att få stiga på och
av bussar mellan hållplatser. Nämnden föreslår att motionen anses besvarad genom
förvaltningens yttrande och ger i uppdrag till sin förvaltning att informera chaufförerna om möjligheten till nattstopp på trafiksäkert sätt.
Ledningskontoret har i sin skrivelse föreslagit att motionen tillstyrks på så sätt att
tekniska nämnden får i uppdrag att se över förutsättningarna att även möjliggöra
nattstopp i stadstrafiken där det är motiverat ur ett trygghetsperspektiv och där
stoppen kan ske på ett trafiksäkert sätt.
Regionstyrelsen har föreslagit att motionen ska bifallas och att tekniska nämnden får
i uppdrag att införa nattstopp i kollektivtrafiken.
Yrkanden:
• Lars Thomsson (C) yrkade bifall till regionstyrelsens förslag.
•

Daniel Bergvall (MP) yrkade på följande tillägg till beslutsformuleringen: ”Där
busschauffören så finner säkert”.

Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag och fann att det hade vunnit
majoritet.
Därefter ställde ordföranden proposition på Daniel Bergvalls tilläggsyrkande och
förklarade sig anse att det hade avslagits.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-02-20

Rf § 10 forts.
Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen bifalls. Tekniska nämnden får i uppdrag att införa nattstopp i
kollektivtrafiken.

Expedieras:
Tekniska nämnden
Ledningskontoret samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-02-20

Rf § 11
Motion. Årlig allmänpolitisk debatt i regionfullmäktige
KS 2011/650

- Motion 2011-11-28
- Regionfullmäktiges presidium 2012-02-06

Margareta Persson (M) har en motion föreslagit en årlig allmänpolitisk debatt i
regionfullmäktige. Hon föreslår att en förstudie ska utreda hur en sådan debatt rent
praktisk kan genomföras.
Regionfullmäktiges presidium har besvarat motionen och anser att en allmänpolitisk
debatt är ett intressant förslag som ska utredas mer. De avser att låta genomföra en
förstudie i samråd med partiernas gruppledare.
Anföranden:
Anföranden hölls av Margareta Persson (M), Daniel Bergvall (MP), Stefan
Wramner (M) och Björn Jansson (S).
Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen bifalls och regionfullmäktiges presidium får i uppdrag att genomföra
en förstudie.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-02-20

Rf § 12
Avsägelser och val. Barn- och utbildningsnämnden. Patientnämnden, Socialnämnden och styrelsen för AB GotlandsHem
- Björn Söderberg 2012-01-13
- Conny Karlsson 2012-01-29
- Magnus Jonsson 2012-01-27

Conny Karlsson (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i barn- och utbildningsnämnden.
Magnus Jonsson (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot tillika ordförande i
patientnämnden.
Björn Söderberg (FP) har avsagt sig uppdraget som ledamot i styrelsen för AB
GotlandsHem.
Regionfullmäktiges beslut
• Conny Karlsson (S), Magnus Jonsson (S) och Björn Söderberg (FP) befrias från
sina ovannämnda uppdrag.
• Till ny ledamot i socialnämnden t.o.m. 2014-12-31 (efter avlidne Sivert Larsson (C)
utses:
C
Britt Landegren-Wolter, Bro Lilla Åby 732, 621 73 Visby (tidigare ersättare)
• Till ny ersättare i socialnämnden t.o.m. 2014-12-31 (efter Britt Landegren-Wolter) utses:
C
Maciej Onoszko. Roma Stora Väller, 622 54 Romakloster
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i c-gruppen i ordningen efter
Stefan Edlund.

• Till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden t.o.m. 2014-12-31 (efter Conny Karlsson)
utses:
S
Anders Gustafsson, Etelhem Annexen 6, 623 74 Stånga (tid. ersättare).
• Utseende av ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden t.o.m. 2014-12-31 (efter
Anders Gustafsson) bordläggs.
• Till ny ledamot tillika ordförande i patientnämnden t.o.m. 2014-12-31 (efter
Magnus Jonsson) utses:
S
Pia Dyvander-Johansson, Irisdalsgatan 20, lgh 1102, 621 42 Visby (tid. ersättare).
forts
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-02-20

Rf § 12 forts
•

Till ny ersättare i patientnämnden t.o.m. 2014-12-31 (efter Pia Dyvander-Johansson)
utses:
S
Marianne Nilsson, Blomstervägen 23, 621 50 Visby.
att inträda vid förhinder för Pia Dyvander-Johansson .

•

Håkan Moon utsågs till ny ledamot i styrelsen för AB GotlandsHem av
regionfullmäktige 2012-12-13.

Expedieras:
Björn Söderberg
Conny Karlsson
Magnus Jonsson
De nyvalda
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Patientnämnden
AB GotlandsHem

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-02-20

Rf § 13
Nyval. Wisby Strand Congress & Event Gotland AB
Regionfullmäktige skall förrätta val av ledamöter och ersättare i styrelsen för Wisby
Strand Congress & Event Gotland AB.
Regionfullmäktiges beslut
• Till ledamöter och ersättare i styrelsen för Wisby Strand Congress & Event Gotland
AB t.o.m. bolagsstämman 2015 utses:
Ledamöter:
S
Åke Svensson, Roma Karby 516, 622 54 Romakloster
MP Stefaan De Maecker, Vegagatan 8 A, 621 49 Visby
V
Brittis Benzler, Sjonhem Åkre 154, 622 44 Romakloster
M Rolf Öström, Burs Kärne 659, 623 49 Stånga
C
Eva Nypelius, Lokrume Nyplings 337, 621 74 Visby
Ersättare i styrelsen:
S
Conny Kristensen-Gahnström, Lilla Skräddargården 7, 621 53 Visby
att inträda vid förhinder för Åke Svensson.
MP Cecilia Nygren, Kung Magnusväg 44, lgh 2224, 621 39 Visby
att inträda vid förhinder för Stefaan De Maecker.
V

Thomas Gustafson, Etelhem Västringe 613, 623 74 Stånga
att inträda vid förhinder för Brittis Benzler.

M

Lena Celion, Åkervägen 3, 624 49 Slite
att inträda vid förhinder för Rolf Öström.

C

Lars Thomsson, Vänge Nickarve 253, 622 36 Romakloster
att inträda vid förhinder för Eva Nypelius.

Vid ytterligare förhinder skall ersättarna inkallas ur S-MP-V—gruppen resp. MC—gruppen i den ordning de upptas i detta protokoll. Därefter skall ersättarna
inkallas i den ordning de upptas i detta protokoll.
Ordförande:
Åke Svensson (S)
Vice ordförande:Eva Nypelius (C)
Expedieras:
Wisby Strand Congress & Event Gotland AB (Sofia Wollmann)
De valda

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-02-20

Rf § 14
Avsägelser. Regionfullmäktige. Ersättare
- Conny Karlsson 2012-01-29
- Karl-Allan Nordblom 2012-01-30

Ersättarna i regionfullmäktige Conny Karlsson (S) och Karl-Allan Nordblom (MP)
har avsagt sig sina uppdrag som ersättare i regionfullmäktige.
Regionfullmäktiges beslut
•

Conny Karlsson (S) och Karl-Allan Nordblom (MP) befrias från sina uppdrag
som ersättare i regionfullmäktige.

•

Länsstyrelsen får i uppdrag att företa ny sammanräkning för utseende av nya
ersättare i regionfullmäktige för Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Expedieras:
Conny Karlsson
Karl-Allan Nordblom

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-02-20

Rf § 15
Medborgarförslag; nya
Följande medborgarförslag har inkommit:

Ärendenummer/
Ankomstdatum

Mona Klingvalls medborgarförslag om sponsring av butiksbuss.

KS 2011/659
2011-12-01

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen
Reimer Thomssons medborgarförslag om att dela Region Gotland i tre
delar.

KS 2011/688
2011-12-14

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen
Rune Kahlboms medborgarförslag om att se andra möjligheter än att
stänga skolor på landsbygden.

KS 2011/690
2011-12-14

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till barn- och utbildningsnämnden
Magnus Götherströms medborgarförslag om att Region Gotland
iordningsställer en eller flera platser där graffiti kan målas m.m.

KS 2011/699
2011-12-18

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till kultur- och fritidsnämnden
Affe Anderssons medborgarförslag om att skallkraven i offentliga
upphandlingar bör följas upp.

KS 2011/700
2011-12-18

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen
Shanti Gustafssons medborgarförslag om att verksamhet i förskola skall
erbjudas barn, vars föräldrar är föräldralediga eller arbetssökande, minst
30 tim/vecka.

KS 2011/713
2011-12-23

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till barn- och
utbildningsnämnden
Magnus Petterssons medborgarförslag om att ekonomisk ersättning inte
skall utgå till politiker när de avslutat sina uppdrag.

KS 2011/725
2011-12-28

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen
Magnus Petterssons medborgarförslag om tjänstemän ska bli effektivare
och antalet mellanchefer minskas.

KS 2011/726
2011-12-28

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen

forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-02-20

Rf § 15 forts
Magnus Petterssons medborgarförslag om att ”rycka upp regionens
anställda i alla led”.

KS 2011/728
2011-12-28

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen
Magnus Petterssons medborgarförslag om att slopa jobbskatteavdraget.
Presidiets förslag: Medborgarförslaget ligger utanför Region Gotlands
kompetensområde. Medborgarförslaget skickas för kännedom till
regeringen
Rudolf Törlinds medborgarförslag om att anordna en automatisk
anmälningsbank för isolerade, ensamstående och åldringar.

KS 2011/727
2011-12-28

RS 2012/13
2012-01-12

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till socialnämnden
Brent Godmans medborgarförslag om en applikation för mobiltelefoner
med GIS-information för felanmälan till teknikförvaltningen.

RS 2012/14
2012-01-13

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden
RS 2012/15, RS
Hans-Göran Eklunds medborgarförslag (2 st.) om att upprätta en
webbsida på regionens hemsida för rapportering av trasiga gatlyktor m.m. 2012/17

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden
Magnus Petterssons medborgarförslag om upphandling av komplementär
medicin inom Region Gotland.

2012-01-16

RS 2012/46
2012-01-31

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till hälso- och sjukvårdsnämnden
Marina Lövkvists medborgarförslag om att anlägga en rastgård för hundar RS 2012/56
2012-02-03
i Visby.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden
Regionfullmäktiges beslut
• I enlighet med presidiets förslag.
Expedieras:
Berörda nämnder, Förslagsställarna

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-02-20

Rf § 16
Medborgarförslag; anmälan av beslutade
•

Gunnar Sohlins medborgarförslag om att förlänga cykel- och gångbanan från
Lännaplan till Stenkumlaväg samt att anordna övergångsställe på Lännavägen.
KS 2010/385

•
•

Tenny Larssons medborgarförslag om att införa datumparkering i tätorterna för att
underlätta snöröjningen. KS 2010/541
•

•

Tekniska nämnden 2011-11-10, § 274

Henrik Bäckströms medborgarförslag om att placera arenahallen tillsammans med
ishallen. KS 2011/520
•

•

Tekniska nämnden 2011-11-10, § 273

Regionstyrelsen 2012-01-26, § 9

Thomas Johanssons medborgarförslag om sänkt hastighet genom Kappelshamns
samhälle eller anlägga väghinder/bula. KS 2011/408.
•

Tekniska nämnden 2011-11-10, § 272

Regionfullmäktiges beslut
•

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

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-02-20

Rf § 17
Interpellation. Reservhamn för färjetrafiken
KS 2011/686

Regionstyrelsens ordförande Åke Svensson (S) besvarade interpellation av Inger
Harlevi (M) om reservhamn för färjetrafiken. Inger Harlevi tackade för svaret och
kommenterade ytterligare frågan. Anföranden hölls även av Mats Hedström (M),
Lena Celion (M) och Therese Mangard (V).
Interpellation 2011-12-12

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 18
Interpellation. Vattenskyddsområde kring Visby
KS 2011/687

Regionstyrelsens ordförande Åke Svensson (S) besvarade interpellation av Stefan
Nypelius (S) om vattenskyddsområde kring Visby. Stefan Nypelius tackade för
svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2011-12-12

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-02-20

Rf § 19
Motioner; nya
Följande motioner har inkommit:

Ärendenummer

Mats Hedström (M) och Pär Stenegärd (C)
Bränsledepå i Visby

RS 2012/109
2012-02-20

Kerstin Kalström (C)
Hastighetsbegränsning vid Fårö förskola

RS 2012/110
2012-02-20

Stefan Wramner (M)
Regionalt stöd till skolan

RS 2012/111
2012-02-20

Janica Sörestedt (S)
Miljökravspecifikation för alla förvaltningar

RS 2012/112
2012-02-20

Anmärkning:
De nya motionerna bifogas protokollet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-02-20

Rf § 20
Interpellationer; nya
Mikael Nilsson (S) fick tillstånd att till gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
ordförande Per Edman (V) ställa interpellation om utbildning för reparatörer av
tunga fordon. RS 2012/101
Mats Hedström (M) fick tillstånd att till kultur- och fritidsnämndens ordförande
Janica Sörestedt (S) ställa interpellation ansökan om stöd för förebyggande insatser
i hemmet f.d. fixartjänst. RS 2012/102
Stefan Wramner (M) fick tillstånd att till tekniska nämndens ordförande Tommy
Gardell (S) ställa interpellation om beslutsgången gällande klimatanläggning på nya
Östersol. RS 2012/103
Håkan Onsjö (M) fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Åke Svensson (S)
ställa interpellation om bättre beslutsunderlag. RS 2012/104
Ola Lindvall (C) fick tillstånd att till socialnämndens ordförande Hanna
Westerén (S) ställa interpellation om funktionsprogram beträffande klimatanläggningar (aircondition) vid särskilda boenden. RS 2012/105
Jonas Niklasson (C) fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Åke
Svensson (S) ställa interpellation om hur Region Gotland via sitt delägarskap i
GEAB ser på utvecklingen av småskalig elproduktion på Gotland. RS 2012/106
Eva Gahnström (C) fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Åke Svensson (S)
ställa interpellation om bredband via fiber till regionens verksamheter. RS 2012/107
Hans-Erik Svensson (S) fick tillstånd att till hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande Stefaan De Maecker (MP) ställa interpellation om bristen på
distriktsläkare inom primärvården i Slite. RS 2012/108
Regionfullmäktiges beslut
•

Interpellationerna besvaras vid nästa sammanträde.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-02-20

Rf § 21
Fråga
•

Håkan Onsjö (M) fick tillstånd att ställa en fråga om att tillgången till internetadressen gotland.com för privatpersoner ska upphöra. Frågan besvarades delvis
av regionstyrelsens ordförande Åke Svensson (S) som lovade att återkomma i
frågan.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-02-20

Rf § 22
Information
Till handlingarna lades: Information om

•

Socialnämndens beslut 2011-12-07, § 99, om individrapportering - ej
verkställda beslut till 30 september 2011

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
2012-02-20
Omröstning § 1

Ärende: Näringspolitiskt program 2012-2015
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
Regionstyrelsens förslag
NEJ: Lena Celions (M) tilläggsyrkande

Följande röstade ja:
Åke Svensson (S)
Hanna Westerén (S)
Eric Martell (S)
Hans-Erik Svensson (S)
Christer Engelhardt (S)
Lisa Kalström (S)
Leif Dahlby (S)
Janica Sörestedt (S)
Brittis Benzler (V)
Kenneth Lindblad (V)
Anette Medbom (S)
Tommy Gardell (S)
Bo Björkman (S)
Anna Enström (S)
Therese Mangard 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)
Mikael Nilsson (S)
Mona Magnusson (S)
Torgny Ammunet (S)
Stefaan De Maecker (MP)
Cecilia Nygren (MP)
Birgitta Eriksson (S)
Charlotte Andersson (S)
Daniel Bergvall (MP)
Viveca Bornold (MP)
Matias Swartling (MP)
Nina Hallberg (MP)
Joachim Höggren (MP)
Bertil Eneqvist (S)
Ordföranden Björn Jansson (S)

Följande röstade nej:
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)
Bibbi Olsson (C)
Pär Stenegärd (C)
Håkan Onsjö (M)
Simon Härenstam (M)
Karl-Johan Boberg (C)
Inger Olofsson (C)
Per-Anders Croon (M)
Lilian Edwards (M)
Alexander Jansson (C)
Kerstin Löfgren-Dahlström (C)
Lena Simonson M)
Peter Wigren (M)
Margareta Persson (M)
Jonas Niklasson C)
Eva Engström (C)
Mats Hedström (M)
Robin Storm (M)
Bror Lindahl (FP)
Amy Öberg (FP)
Johan Malmros (FP)
Lotta Jakobson (FP)
Kjell Genitz (C)

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
2012-02-20
Omröstning § 6

Ärende: Riktlinjer för byggande av trygghetsbostäder
Yrkande:
Se paragrafen
Följande röstade ja:
Åke Svensson (S)
Hanna Westerén (S)
Eric Martell (S)
Hans-Erik Svensson (S)
Christer Engelhardt (S)
Lisa Kalström (S)
Leif Dahlby (S)
Janica Sörestedt (S)
Brittis Benzler (V)
Kenneth Lindblad (V)
Anette Medbom (S)
Tommy Gardell(S)
Bo Björkman (S)
Anna Enström (S)
Therese Mangard (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)
Mikael Nilsson (S)
Mona Magnusson (S)
Torgny Ammunet (S)
Stefaan De Maecker (MP)
Cecilia Nygren (MP)
Birgitta Eriksson (S)
Charlotte Andersson (S)
Daniel Bergvall (MP)
Isabel Enström (MP)
Matias Swartling (MP)
Nina Hallberg (MP)
Joachim Höggren (MP)
Bertil Eneqvist (S)
Ordföranden Björn Jansson (S)

Proposition:
JA:
Regionstyrelsens förslag
NEJ: Ola Lindvalls (C) yrkande
Följande röstade nej:
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)
Bibbi Olsson (C)
Pär Stenegärd (C)
Håkan Onsjö (M)
Simon Härenstam (M)
Ursula Jacobsson (C)
Inger Olofsson (C)
Per-Anders Croon (M)
Lilian Edwards (M)
Alexander Jansson (C)
Olof Petersson (C)
Lena Simonson (M)
Peter Wigren (M)
Margareta Persson (M)
Jonas Niklasson (C)
Eva Engström (C)
Mats Hedström (M)
Robin Storm (M)
Bror Lindahl (FP)
Amy Öberg (FP)
Johan Malmros (FP)
Lotta Jakobson (FP)
En var frånvarande

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
2012-02-20
Omröstning § 8

Ärende: Motion. Klimatkompensation
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
Regionstyrelsens förslag
NEJ: Mats Hedströms (M) yrkande

Följande röstade ja:
Åke Svensson (S)
Hanna Westerén (S)
Eric Martell (S)
Hans-Erik Svensson (S)
Christer Engelhardt (S)
Lisa Kalström (S)
Leif Dahlby (S)
Janica Sörestedt (S)
Thomas Gustafson (V)
Kenneth Lindblad (V)
Anette Medbom (S)
Tommy Gardell (S)
Bo Björkman (S)
Anna Enström (S)
Therese Mangard (V)
Lars Åkerlund (V)
Claes-Göran Nilsson (S)
Majvor Östergren (S)
Gerty Holmstedt (S)
Jan Lundgren (S)
Annamaria Bauer (V)
Per Edman (V)
Mats Sundin (S)
Mikael Nilsson (S)
Mona Magnusson (S)
Torgny Ammunet (S)
Stefaan De Maecker (MP)
Cecilia Nygren (MP)
Birgitta Eriksson (S)
Charlotte Andersson (S)
Daniel Bergvall (MP)
Isabel Enström (MP)
Matias Swartling (MP
Bror Lindahl (FP)
Nina Hallberg (MP)
Joachim Höggren (MP)
Bertil Eneqvist (S)
Ordföranden Björn Jansson (S)

Följande röstade nej:
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)
Bibbi Olsson (C)
Pär Stenegärd (C)
Håkan Onsjö (M)
Simon Härenstam (M)
Inger Olofsson (C)
Per-Anders Croon (M)
Lilian Edwards (M)
Alexander Jansson (C)
Olof Petersson (C)
Lena Simonson (M)
Peter Wigren (M)
Margareta Persson (M)
Jonas Niklasson (C)
Eva Engström C)
Mats Hedström (M)
Robin Storm (M)
Amy Öberg (FP)
Johan Malmros (FP)
Lotta Jakobson (FP)
Två var frånvarande

1 (1)
Ärendenr KS 2011/686
Handlingstyp Interpellationssvar
Datum 20 februari 2012

Bilaga § 17
Interpellation om reservhamn för färjetrafiken
Ledamoten Inger Harlevi (M) har i en interpellation till mig om reservhamn för
färjetrafiken ställt följande frågor:
” - Hur hanteras denna fråga av Region Gotland i dialogen med staten?
- Hur ser Du på ansvarsfördelningen mellan stat och region i denna fråga?”
Svar på fråga 1:
I det gamla "Norrbomsavtalet" är Kappelshamn nämnt som reservhamn för
gotlandstrafiken. Detta fungerar inte med det tonnage som anlände i mitten av 2000talet. Kommunen/regionen har vid ett flertal tillfällen ända sedan de nya Ropaxfärjorna anlände lyft frågan med Rikstrafiken och Näringsdepartementet. Redovisning
av de åtgärder som behövs för att Slite skall fungera som reservhamn har gjorts vid
dessa tillfällen. I och med Nordstreamprojektet så har hamnen i Slite muddrats så att
angöring och vändzoner är godkända för linjetrafikens tonnage. Teknikförvaltningen
har vid de förhandlingar som inletts med Trafikverket med avsikt att förlänga
nuvarande hamnavtal med två år åter påtalat behovet av reservhamn och att Slite är det
lämpliga alternativet. I och med de arbeten som redan utförts i Slite så har också
kostnaderna för att hamnen skall kunna fungera som reservhamn reducerats.
Kostnaden för en roro-klack och en s.k. dykdalb bedöms till 15-20 mkr. Trafikverket
har dock aviserat att frågan inte är aktuell för deras del.
Svar på fråga 2:
Kommunen/regionen har hela tiden hävdat att reservhamnsfrågan är en del i statens
åtagande för gotlandstrafiken.

Åke Svensson
Regionstyrelsens ordförande

1 (1)
Ärendenr KS 2011/687
Handlingstyp Interpellationssvar
Datum 20 februari 2012

Interpellation om vattenskyddsområde på Gotland

Bilaga § 18

Ledamoten Stefan Nypelius (C) har i en interpellation till mig ställt följande frågor
om vattenskyddsområde kring Visby:
”- Hur har du som regionstyrelseordförande agerat för att arbetet med denna för
regionen viktiga fråga framskrider?
- Hur kommer du att agera för att processen ska komma framåt?”
Svar:
Ja, jag är den förste att erkänna att arbetet med att ta fram skyddsföreskrifter för
Visbys grundvattentäkter har tagit lång tid. Det är dock vanligt att denna typ av
ärenden är både arbetskrävande och långdragna beroende på att föreskrifterna
skall utformas efter de lokala geologiska och hydrologiska förutsättningarna. Det
blivande skyddsområdet skall detaljinventeras för att få fram ett underlag med
vilka hot som finns och hur allvarliga dom är och i förlängningen hur man skall
formulera paragraferna i de kommande föreskrifterna. Detta i kombination med att
bedöma eventuella ersättningsanspråk som kan ställas på kommunen/regionen.
Beroende på att föreskrifterna kan medföra restriktioner för befintliga industrier,
lantbruk och andra verksamheter, gör att arbetet med framtagandet av nya
vattenskyddsföreskrifter är ett av de mest komplexa typer av miljöärenden som vi
har att hantera.
Det är också så, vilket bekräftas av våra konsulter, att just Visbys vattenskyddsområde är extraordinärt komplext beroende på att det redan idag finns så stor
mängd av befintliga miljöstörande verksamheter t.ex. inom Österbyområdet där
det kan bli aktuellt med ersättningsanspråk. Denna ekonomiska risk måste
självklart vägas mot att skyddsföreskrifterna p.g.a. risken för ersättningsanspråk
inte i sin slutform blir alltför tunna och därmed verkningslösa.
Hur som helst så har våra juridiska och hydrologiska konsulter nyligen presenterat
en riskanalys och konsekvensbedömning för berörda tjänstemän under en heldag
den 31/1. De kom under dagen fram till ett gemensamt förslag till föreskrifter och
geografisk avgränsning som är överlämnat till konsulterna för slutjustering.
Ärendet går därefter tillbaks till tekniska nämnden (TN) för beslut om remissutskick. Därefter tas ärendet åter upp i TN där förslaget efter remissomgången
bedöms och i bästa fall sänds vidare till regionstyrelsen och slutligen till regionfullmäktige för godkännande och antagande.
Inte ens regionstyrelsens ordförande har den möjligheten eller makten att förändra
den juridiska gången eller de demokratiska beslutsvägarna men självklart är det en
fråga där alla inblandade, inklusive undertecknad, ser behovet av ett beslut så
snart som möjligt.

Åke Svensson

Regionstyrelsens ordförande

Bilaga § 19

MOTION
Till Regionfullmäktige

Ang: Bränsledepån i Visby
På Kopparsvik i Visby finns en stor depå för lagring av petroleumprodukter, kemikalier och
alternativa bränslen.
I närområdet finns bostäder, kontor, företag, förskolor, sjukhem, hotell, nytt resecentrum , ev.
framtida kryssningskaj och en årlig stor resandeström av bilar och passagerare från
färjetrafiken
Anläggningarna ligger dessutom innanför gällande skyddsavstånd bland annat Gotlands
sjukhem som vid en olycka är svårutrymt.
Under den tidsrymd som depån varit i drift så har Visby växt och lokaliseringen är i dag inte
lämplig med hänsyn till människors hälsa och de störningar som verksamheten ger upphov
till samt de utsläpp, brand och explosionsrisker som föreligger.
Gotland har f.n. ingen reservhamn för färjetrafiken och Gotland klarar endast några dygn utan
varutransporter om olyckan är framme ett oljeutsläpp eller brand då är katastrofen en faktum.
Nu planeras ytterligare en utökning av verksamheten genom att flytta tjockoljelagringen som i
dag finns i Slite till Visbydepån som då kräver nya tillstånd.
Nytt tillstånd har nu rekommenderats till 2017-12-31 från Region Gotland
Länsstyrelsen har gjort en tillfällig förlängning till halvårsskiftet 2012 för att få tid till en
utredning om depån och konsekvenserna av en utökning av tillstånden.
Marken d.v.s. verksamhetsytan som depån ligger på ägs av Region Gotland och som också
beslutar om hur marken skall användas.
Marken är attraktiv och kan efter sanering bebyggas med ex. bostäder.
Region Gotland som markägare ska därför snarast ta initiativ till att en
förutsättningslös utredning om markens framtida utnyttjade kommer igång och i
uppdraget skall samtliga parter/intressenter/myndigheter engageras.
Uppdraget skall även omfatta utredning av alternativa platser för lokalisering av en
framtida depå. Det finns ex. en stor depå i Slite som kanske skulle kunna komma i
fråga.
Mats Hedström (M)

Per Stenegärd (C)

Bilaga § 19

Till Regionfullmäktige

Motion
Angående hastighetsbegränsning vid Fårö förskola

Vid alla skolor och förskolor på Gotland är det hastighetsbegränsning, på en del ställen så lågt som
30 km/tim.
Vid Fårö förskola har trafikverket nekat till en hastighetsbegränsning till 50 km/tim, i dag är det 80
km/tim. Motiveringen var att föräldrarna och personalen skall ha kontroll över barnen. Detta gäller
tydligen bara för Fårö.
Skolgården är helt avskild med stenmur, men föräldrarna är oroliga vid av‐ och påstigningar. Många
av föräldrarna har flera barn som skall spännas fast i bälten/respektive lossas. Hur lätt är det inte att
ett av barnen springer i väg ut på vägen.
Förbi skolan är det raksträcka och det är ofta omkörningar där.
Hur lätt är det inte att det händer en olycka?
Är det bara fåröbarn som vi inte skall vara rädda om?

Med ovanstående yrkar jag att:
Regionen jobbar för en hastighetsbegränsning utanför Fårö förskola.

Fårö den 19 februari 2012‐02‐20

Kerstin Kalström
(c)

Bilaga § 19
GOTLAND

MOTION

DATUM 2012-02-20

ANGÅENDE:

Regionalt stöd till skolan

TILL:

Gotlands Regionfullmäktige

2011 betalade Barn- och Utbildningsförvaltningen ut 8 262 116 kr till skolenheter på
Gotland som är för små för att elevpengen skall räcka till att driva skolan.
Regionstyrelsen överför 2 000 000 kr till Barn- och Utbildningsförvaltningen till
regionalt stöd. Resterande 6 262 116 kr tas från förvaltningens budget, från
elevpengen.
2011 fanns det omkring 5 000 elever från förskoleklass till nionde klass i kommunala
skolor på Gotland. Det innebär att förra året gick 1 200 kr från varje gotländsk
skolelev till regionalt stöd. Det är pengar som var tänkta till undervisning.
Många gotländska skolor är beroende av regionalt stöd för att överleva. Många av
dessa skolor måste finnas kvar för att Gotland skall kunna erbjuda undervisning på
hela ön.
För att kunna behålla det nödvändiga regionala stödet utan att försämra gotländska
elevers undervisning kan inte pengarna tas från elevpengen.

Jag yrkar att:
En översyn görs av vilken nivå det regionala stödet skall ligga på
Pengarna till det regionala stödet inte tas från elevpengen
Regionstyrelsen ansvarar för nivån och finansieringen av det regionala stödet

Stefan Wramner (M)

SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND

Bilaga § 19
2012-02-20

MOTION TILL REGIONFULLMÄKTIGE

Utforma en miljökravspecifikation för alla förvaltningar
Det bästa sättet att skydda vår miljö är att aldrig göra avtryck i den. Gotland har alla
förutsättningar att vara en ekokommun som lever i samklang med vår miljö. Däremot är
det lätt att bli hemmablind och inte längre se vilka förändringar som krävs för att vi
verkligen ska leva upp till våra högt ställda mål.
Varje förvaltning borde se över sina resor, går det att delta via länk eller att avstå? Måste
personalöverläggningen äga rum på fastlandet eller kan man vara på ön, det gynnar både
miljö och näringsliv. Hur samåker vi inom regionens verksamheter, det går säkert att med
aktiv schemaläggning att öka samåkningen och minska antalet körda mil. Sparar vi energi
runt om i våra verksamheter? Hur arbetar vi med förnyelsebara bränslen? Utöka andelen
vegetarisk kost inom våra verksamheter och spara miljön. Se till att använda tekniken för
att minska all pappershantering.
Det finns en uppsjö av åtgärder, stora och små, som alla på sitt sätt bidrar till att uppfylla
kraven för att vi ska vara en ekokommun. Vi har ekostrateger i regionen som kan utarbeta
en lista över hur man ska göra i förvaltningarna. Låt dem göra det och ge oss alla som är
aktiva inom regionen en tankeställare och en möjlighet att göra lite till.
Jag föreslår att:
Region Gotland utarbetar en miljökravspecifikation, med både små och stora
klimatförbättrande åtgärder, och sprider den ut till förvaltningarna.

Janica Sörestedt
Socialdemokraterna

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

