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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-04-23

Rf § 23
Nytt beslut om beteckningarna regionfullmäktige och
regionstyrelse
RS 2012/221 (KS 2011/262)

- Kommunfullmäktige 2011-02-21, § 49
- Förvaltningsrätten i Stockholm 2012-04-10
- Ledningskontoret 2012-04-16
- Regionstyrelsen 2012-04-23, § 98

Förvaltningsrätten i Stockholm har, i dom 2 april 2012, upphävt kommunfullmäktiges beslut, från den 21 februari 2011, att beteckningarna regionfullmäktige
och regionstyrelse ska användas inom Region Gotland.
Ledningskontoret föreslår att beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse
även i fortsättningen ska användas inom Region Gotland. Genom ändring i lagen
(2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län fick Region Gotland den
1 januari 2012 möjlighet att använda beteckningarna regionfullmäktige och
regionstyrelse.
Regionstyrelsen har på ett extra sammanträde den 23 april 2012 föreslagit att i
Gotlands kommun (Region Gotland) skall kommunfullmäktige betecknas
regionfullmäktige och kommunstyrelsen betecknas regionstyrelsen. Paragrafen
förklarades omedelbart justerad och anslogs därefter.
Anförande:
Anförande hölls av Åke Svensson (S).
Regionfullmäktiges beslut
•

I Gotlands kommun (Region Gotland) skall kommunfullmäktige betecknas
regionfullmäktige och kommunstyrelsen betecknas regionstyrelsen.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-04-23

Rf § 24
Regionfullmäktige. Nya ersättare
- Länsstyrelsen 2012-04-03(2 protokoll)

Länsstyrelsen har gjort en ny sammanräkning efter att Conny Karlsson (S) och
Karl-Allan Nordblom (MP) entledigats från sina uppdrag som ersättare i
regionfullmäktige.
Sammanräkningarna visar att Lennart Petersson (S) och Hjalmar Croneborg (MP)
blir nya ersättare i regionfullmäktige.
Regionfullmäktiges beslut
•

Länsstyrelsens protokoll läggs med beaktande till handingarna.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-04-23

Rf § 25
Årsredovisning och ansvarsfrihet för Region Gotlands förvaltning
2011
RS 2012/5
- Årsredovisning 2011
- Regionstyrelsen 2012-03-29, § 84
- Revisionsberättelse 2012-04-02
- Revisorernas redogörelse 2012-04-02
- Revisionsrapport: Granskning av årsredovisning 2011
- Revisionsrapport: Övergripande ansvarsutövande 2011
- Jävslista

Allmänheten har möjlighet att ställa frågor om årsredovisningen under det sammanträde som fullmäktige behandlar årsredovisningen (Kommunallagen 8 kap 20 § och
regionfullmäktiges arbetsordning § 35). Annons om allmänhetens frågestund har varit
införd och årsredovisning har hållits tillgänglig, dels under kontorstid i kommunens
reception, dels på Region Gotlands webbsida www.gotland.se. Ingen fråga ställdes
av allmänheten.
Årets resultat slutade på -12 miljoner kronor (mkr) och innebar en avvikelse mot
budget på 18 mkr. Resultatet har belastats med kraftigt ökade kostnader på 44 mkr
för pensionsskulden till följd av sänkt diskonteringsränta. Resultatet för balanskravet slutade däremot på +7 mkr efter att reavinster från markförsäljningar och
ovannämnda räntekostnad för pensionsskulden beaktats. Detta innebar att balanskravet precis klarades. Nettoinvesteringarna uppgick till 304 mkr.
Revisionsberättelsen föredrogs av Stig Petersson (C) ordförande för revisorerna.
Revisorerna föreslår att regionstyrelsen och nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för 2011 års förvaltning. De föreslår även
att årsredovisningen godkänns.
Anföranden:
Anföranden hölls av Åke Svensson (S), Lena Celion (M), Lars Thomsson (C),
Stefaan De Maecker (MP), Johan Malmros (FP), Stefan Nypelius (C), Anna
Andersson (C), Jonas Niklasson (C), Mats-Ola Rödén (FP), Inger Harlevi (M),
Anna Hrdlicka (M) och Mats Hedström (M).
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-04-23

Rf § 25 forts.

Regionfullmäktiges beslut
•

Årsredovisningen godkänns.

•

Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

•

Ansvarsfrihet beviljas för nämnder och styrelse.

Expedieras:
Regionens revisorer
Alla nämnder

Justerande:

Anm:
Jävslistan bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-04-23

Rf § 26
Revidering av finanspolicyn
KS 2011/666
- Ledningskontoret 2011-12-05 med finanspolicy
- Regionstyrelsen 2012-03-29, § 79

Ledningskontoret har omarbetat finanspolicyn och föreslår att fullmäktige fastställer
det reviderade förslaget. Nu gällande policy är antagen av fullmäktige 28 november
2005.
Förändringar i finanspolicyn är att en serviceförvaltning har bildats (2009) och
därmed ersatt den tidigare konsult- och serviceorganisationen. Detta har fått till
följd att kapitel 2 om Organisation och ansvarsfördelning har skrivits om. En annan
förändring är att avsnittet om Ränterisk har skrivits om på grund av påverkan från
de finansiella marknaderna. Slutligen har allt skrivits om utifrån att beteckningen
Region Gotland införts.
Regionstyrelsen har föreslagit att reviderat förslag till finanspolicy fastställs.
Anföranden:
Anföranden hölls av Claes-Göran Nilsson (S) och Inger Harlevi (M).
Regionfullmäktiges beslut
•

Reviderat förslag till finanspolicy fastställs.

Expedieras:
Ledningskontoret Ekonomi
Författningssamlingen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-04-23

Rf § 27
Placeringspolicy gällande förvaltning av pensionsmedel
RS 2012/117
- Ledningskontoret 2012-02-27 med placeringspolicy
- Regionstyrelsen 2012-03-29, § 80

Ledningskontoret har utarbetat förslag till Placeringspolicy gällande förvaltning av
pensionsmedel för Region Gotland. Det reviderade förslaget ersätter tidigare Policy
för pensionsmedelsplacering. Revideringen har föranletts av att det inte har funnits
möjlighet att avsätta pensionsmedel i tillräcklig omfattning för att nå det uppsatta
målet om 150 miljoner kronor totalt under perioden 2006-2009. Kontoret har
föreslagit att förvaltningsmålet anpassas till nu gällande förutsättningar och sätts till
en lägre nivå än tidigare. Det övergripande förvaltningsmålet är att trygga de
pensionsutbetalningar som överstiger 101 miljoner kronor från och med 2017.
Regionstyrelsen har föreslagit att Placeringspolicy gällande förvaltning av
pensionsmedel antas.
Anföranden:
Anföranden hölls av Stefaan De Maecker (MP), Gustaf Hoffstedt (M) och Lars
Thomsson (C).
Yrkanden:
• Anna Hrdlicka (M) yrkade att ordet direkta skulle strykas i andra stycket i
avsnitt 2.10 om ansvarsfulla placeringar.
•

•

Lars Åkerlund (V) yrkade på ett tillägg i avsnitt 5.2 Regionstyrelsens ansvar med
följande lydelse: ”Tillse att ansvarfulla placeringar görs”.
Åke Svensson (S) yrkade att ärendet skulle återremitteras.

Ordföranden ställde proposition på om ärendet skulle avgöras på dagens sammanträde eller
återremitteras och fann att ärendet skulle återemitteras.

Regionfullmäktiges beslut
•

Ärendet återremitteras.

Expedieras:
Ledningskontoret Ekonomi
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-04-23

Rf § 28
Taxa för kollektivtrafiken; ändring
RS 2012/81

- Tekniska nämnden 2012-02-01, § 6
- Ledningskontoret 2012-03-02
- Regionstyrelsen 2012-03-29, § 71

Tekniska nämnden har föreslagit att taxorna för kollektivtrafiken ska höjas för både
landsbygdstrafiken och trafiken för Visby-området. Orsaken till höjningen är att öka
finansieringsgraden som i dag ligger på ca 25 %. De föreslagna höjningarna av
avgifterna är på ca 10 % vilket troligen kommer att ge en intäktsökning på
ca 1 miljon kronor.
Nämnden har även föreslagit att den ska ges befogenhet att besluta om indexhöjningar av resor i kollektivtrafiken i enlighet med konsumentprisindex. Taxan
föreslås gälla från och med 1 maj 2012.
Ledningskontoret delade tekniska nämndens uppfattning att taxorna bör höjas.
Kontoret påpekade att underskottet för kollektivtrafiken enligt bokslutet för 2011
uppgår till 1 608 000 kronor.
Kontoret har föreslagit att taxorna får höjas i enlighet med tekniska nämndens
förslag och att de i fortsättningen själva får besluta om indexuppräkning av taxorna
enligt konsumentprisindex.
Regionstyrelsen föreslog att taxan för kollektivtrafiken höjs i enlighet med tekniska
nämndens förslag och att nämnden själv fortsättningsvis får besluta om indexuppräkning av taxan enligt konsumentprisindex (KPI). Taxan föreslås gälla från och
med 1 maj 2012.
Anföranden:
Anföranden hölls av Tommy Gardell (S), Stefan Wramner (M), Kerstin
Kalström (C), Bo Björkman (S), Simon Härenstam (M) och Lena Celion (M).
Ordföranden medgav att medskick från Stefan Wramner (M) fick göras om att
tekniska nämnden får se över möjligheten till rabatterad taxa i kollektivtrafiken i
Visby med ett Visbykort för barn och unga.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

44

PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-04-23

Rf § 28 forts.

Regionfullmäktiges beslut
•

Taxan för kollektivtrafiken höjs i enlighet med tekniska nämndens förslag.

•

Tekniska nämnden medges fortsättningsvis besluta om indexuppräkning av
taxan för kollektivtrafiken enligt konsumentprisindex (KPI).

•

Taxan gäller från och med 1 maj 2012.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
Expedieras:
Tekniska nämnden

Författningssamlingen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-04-23

Rf § 29
Taxa för Kulturskolan; höjning
KS 2011/633
- Barn- och utbildningsnämnden 2011-10-19, § 97
- Ledningskontoret 2012-01-13
- Regionstyrelsen 2012-02-23, § 27

Barn- och utbildningsnämnden har begärt att taxan för Kulturskolan höjs med 50 kr
per termin och aktivitet. Samtidigt införs syskonrabatt från och med tredje barnet i
aktivitet, på Kulturskolan. För musikundervisning höjs avgiften till 900 kronor från
850 kronor. För dans- och teaterundervisning höjs avgiften till 800 kronor från
750 kronor. Avgifter för utökad tid höjs med 50 kronor för grundkursavgifter samt
all vuxenundervisning. Nämnden har aviserat besparingar för 2012 och för Kulturskolans del innebär det besparingar på motsvarande 130 000 kronor vilket motsvarar 1,75 %. Alternativ till avgiftshöjning är att minska antalet pedagogtjänster
med 100 000 kronor vilket innebär att färre elever får undervisning.
Ledningskontoret har föreslagit att taxan får höjas med det begärda beloppet
50 kronor per termin från och med höstterminen 2012 och att begärd syskonrabatt
får införas. Kontoret påpekar att terminsavgifterna redan i dag är högre än snittet i
Sverige då den genomsnittliga avgiften var 637 kronor. Terminsavgifterna i riket
varierar mellan 0 kronor och 1 700 kronor.
Regionstyrelsen föreslog att taxan får höjas i enlighet med kultur- och fritidsnämndens förslag.
Anföranden:
Anföranden hölls av Mats Sundin (S) Lena Celion (M) och Lars Åkerlund (V)
Yrkanden:
•

Johan Malmros (FP) yrkade på att ärendet återremitteras för komplettering av
underlag med avseende på konsekvensanalys.

•

Brittis Benzler (V) yrkade bifall till regionstyrelsens förslag.

Ordförande ställde proposition på om ärendet skulle återremitteras eller avgöras på
sammanträdet och fann att ärendet skulle avgöras på sammanträdet. Ordföranden ställde
därefter proposition på regionstyrelsens förslag om bifall till höjningen och fann att det
hade bifallits.

forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-04-23

Rf § 29 forts.

Regionfullmäktiges beslut
•

Kulturskolans taxa höjs med 50 kronor per termin från och med 1 augusti 2012.

•

Syskonrabatt införs från och med tredje barnet i aktivitet i Kulturskolan, med
innebörden att barn utöver de två första i aktivitet befrias från avgift.

Expedieras:
Barn- och utbildningsnämnden
Ledningskontoret Ekonomi
Författningssamlingen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-04-23

Rf § 30
Taxa för kultur- och fritidsnämndens verksamhet; ändring
RS 2012/52
- Kultur- och fritidsnämnden 2012-01-24, § 9 med avgiftslista
- Ledningskontoret 2012-03-02
- Regionstyrelsen 2012-03-29, 76

Kultur- och fritidsnämnden har föreslagit regionfullmäktige att besluta om att
avgifterna i kultur- och fritidsförvaltningens avgiftslista får höjas med ca 10 %.
Nämnden anser att avgiftshöjningen är nödvändig för att fritidsavdelningen ska
klara sina åtaganden för 2012. I avgiftshöjningen undantas vissa utpekade grupper
som föreslås få oförändrade avgifter i simhallarna; ungdomar, studerande,
värnpliktiga, arbetslösa och pensionärer samt handikappförening i varmbassäng.
Höjningen föreslås gälla från och med den 1 juli 2012.
Ledningskontoret har instämt i kultur- och fritidsnämndens förslag och har inget att
invända.
Anm: Kultur- och fritidsnämnden har (KF 2002-06-19, § 72) möjlighet till uppräkning av
avgifterna i enlighet med Konsumentprisindex.

Regionstyrelsen föreslog att avgiftslistan fastställs i enlighet med kultur- och
fritidsnämndens förslag.
Anförande:
Anförande hölls av Kerstin Löfgren-Dahlström (C).
Yrkanden:
• Inger Harlevi (M) yrkade att höjningen för idrottshallar lyfts ur. Detta på grund
av bidragsöversyn.
• Janica Sörestedt (S) yrkade bifall till regionstyrelsens förslag. Hon hänvisade till

att översynen blir klar först nästa år.
Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag och Inger Harlevis ändringsyrkande och fann att regionstyrelsens förslag hade vunnit bifall.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-04-23

Rf § 30 forts.

Regionfullmäktiges beslut
•

Kultur- och fritidsnämnden förslag till avgiftslista fastställs.

•

De nya avgifterna ska gälla från och med 1 juli 2012.

Expedieras:
Kultur- och fritidsnämnden
Författningssamlingen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-04-23

Rf § 31
Detaljplan för Bunge Biskops 1:23 (Bungenäs), antagande
RS 2012/83 (KS 2011/606)
- Regionstyrelsen 2011-12-19, § 362, utställning
- Byggnadsnämnden 2012-02-09, § 2
- Ledningskontoret 2012-02-21
- Regionstyrelsen 2012-03-29, § 54

Byggnadsnämnden har översänt planförslag för Bunge Biskops 1:23, Bungenäs, till
regionfullmäktige, för antagande. Syftet med planen är att öppna upp det gamla
militär- och industriområdet med en areal på mer än 1,5 kvadratkilometer och bygga
ca 140 bostäder i en kustnära och bilfri miljö. Det kommer även att bli ett besöksmål med många publika verksamheter runt exempelvis kalkugnar och befintliga
fabriksbyggnader. Områdets bunkrar omvandlas till boende. Planförslaget följer den
fördjupade översiktsplanen förutom att ett område för golfbana är borttaget och
ersatts med bebyggelse och naturområde. Arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen och kompletterande naturinventeringar har lett till vissa revideringar av
detaljplaneförslaget.
Ledningskontoret konstaterade i sin bedömning att regionstyrelsen påpekade bland
annat avsaknaden av ambition i planförslaget när det gäller miljövänlig uppvärmning av nybebyggelsen. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kommenterade i sitt svar
att varje fastighet ansvarar för energirelaterade frågor som då hanteras i samband
med bygglovshanteringen.
Regionstyrelsen poängterade även vikten av att plangenomförandet sker på ett
genomtänkt sätt för att undvika negativ påverkan på områdenas värdefulla naturoch kulturmiljöer. Till hjälp i denna bedömning anges de förslag på åtgärder som
beskrivs i tillhörande miljökonsekvensbeskrivning samt den kompletterande naturinventeringen som genomfördes under senhösten. Naturinventeringen tillkom i ett
sent skede och fanns inte med i den tidigare miljökonsekvensbeskrivningen. Den
kunskap som tillkommit i samband med inventeringen har resulterat i att ett skogsparti i norr, som gränsar mot Natura 2000-område, har undantagits från antagande.
Det undantagna området kommer att detaljstuderas innan denna del eventuellt blir
föremål för ny utställning. Vidare har det ursprungliga planförslaget ändrats i syfte
att förbättra skyddet mot befintligt Natura 2000-område.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-04-23

Rf § 31 forts
Kontoret konstaterade sammanfattningsvis i sin bedömning att de synpunkter som
regionstyrelsen framfört, under samråds- och utställningsfaserna, inte eller endast
delvis har beaktats i det slutliga planförslaget.
Regionstyrelsen föreslog att planförslaget tillstyrks och överlämnas till regionfullmäktige för antagande.
Anföranden:
Anföranden hölls av Lars Thomsson (C), Bo Björkman (S), Bodil Rosengren (V) och
Daniel Bergvall (MP).
Regionfullmäktiges beslut
•

Planförslaget antas.

Expedieras:
Byggnadsnämnden
Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-04-23

Rf § 32
Medlemskap I European Cities Against Drugs (ECAD);
upphörande
KS 2011/706
- Kommunfullmäktige 1995-10-16, § 284
- Regionstyrelsen 2011-08-30, § 234
- Ledningskontoret 2012-01-26
- Regionstyrelsen 2012-02-23, § 44

ECAD, European Cities Against Drugs, bildades 1994 på initiativ av Stockholms
stad som en reaktion mot de krafter som ville legalisera narkotika. En resolution,
Stockholmsresolutionen, antogs som grund för det fortsatta arbetet och som ett stöd
för FN:s konventioner och resolutioner mot narkotikamissbruket. ECAD har i dag
251 medlemsstäder i 30 länder i Europa. I Sverige har 37 kommuner undertecknat
Stockholmsresolutionen och därmed blivit medlemmar i ECAD.
År 1995 beslöt kommunfullmäktige, utifrån en motion, om att ansluta sig till resolutionen och om medlemskap i ECAD. Sedan 2001 har den årliga medlemsavgiften
varit drygt 45 000 kronor. För avgiften har man getts möjlighet att kostnadsfritt
delta i den årliga konferensen, Mayors conference. Flera av de senare årens internationella konferensprogram har varit svåra att överföra på gotländska förhållanden.
Inom ramen för ett EU-projekt, CIADY (Capacity Building for Alcohol and Drug
Prevention among Young People) har regionstyrelsen i november 2011 beslutat
ansöka om deltagande. Projektet fokuserar på förebyggande arbete och upplägget är
tydligare kopplat till strukturer som överensstämmer med ”svenska villkor”.
Dessutom inriktas det internationella utbytet på regionens närområde, Östersjöländerna, vilket även stämmer överens med regionens internationella strategi.
CIADY kan därmed förväntas bidra till mer konkret metodutveckling och resultat i
det narkotikaförebyggande arbetet än, det pågående ECAD- medlemskapet.
Ledningskontoret föreslår därför att Region Gotland lämnar det formella medlemskapet i föreningen European Cities Against Drugs.
Regionfullmäktiges beslut
•

Region Gotland lämnar det formella medlemskapet i föreningen European Cities
Against Drugs, ECAD.

Expedieras:
Ledningskontoret Folkhälsa
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

52

PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-04-23

Rf § 33
Motion. Temporärt lokalt parkeringstillstånd
KS 2011/110
- Motion 2011-02-21
- Tekniska nämnden 2011-06-23, § 175
- Ledningskontoret 2011-09-07
- Regionstyrelsen 2011-09-22, § 267
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2012-02-06, § 148
- Ledningskontoret 2012-02-13
- Regionstyrelsen 2012-03-29, § 55

Motion har inkommit från Mats Hedström (M) om att regionen undersöker möjligheten att, genom lokala trafikföreskrifter, införa för läkare att besluta om temporära
lokala handikapparkeringstillstånd att gälla vid sjukvårdsinträttningar och kommunala förvaltningar på Gotland.
Tekniska nämnden har, i sitt remissvar, avstyrkt motionen med hänvisning till de
bestämmelser som finns i 13 kap 8 § Trafikförordningen (SFS 1998:1276). Av
dessa framkommer att en kommun kan bevilja särskilt parkeringstillstånd för
rörelsehindrade. En förutsättning för detta är dock att det är fråga om ett varaktigt
funktionshinder.
Ledningskontoret har redogjort för skillnaden mellan gatumark och tomtmark samt
tillhörande regelverk. Att införa ett eget system med temporära lokala parkeringstillstånd är möjligt på tomtmark, mark som Regionen äger. Kontoret konstaterar
dock att införandet skulle innebära helt nya administrativa uppgifter för sjukvården
samt även behov av övervakning av parkeringsplatser.
Regionstyrelsen behandlade ärendet på sitt sammanträde i september 2011 och
återremitterade ärendet till ledningskontoret för ytterligare utredning. Mot bakgrund
av detta har motionen remitterats till hälso- och sjukvårdsnämnden.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har avstyrkt motionen med hänvisning till vad som
tidigare anförts i ärendet om att belasta sjukvården med en förhållandevis omfattande administrativ hantering, samtidigt som det finns minimalt utrymme för
tillkommande arbetsuppgifter i verksamheten.
Ledningskontoret konstaterade att det inte framkommit skäl för ändring av sitt
tidigare ställningstagande och har föreslagit att motionen avslås.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-04-23

Rf § 33 forts.
Regionstyrelsen föreslog att motionen avslås.
Anförande:
Anförande hölls av Anna Hrdlicka (M).
Yrkande:
• Mats Hedström (M) yrkade bifall till motionen.
Ordförande ställde proposition på regionstyrelsens förslag och Mats Hedströms yrkande
om bifall till motionen och fann att regionstyrelsens förslag hade vunnit bifall.

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen avslås.

Expedieras:
Tekniska nämnden

Ledningskontoret Kansli

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-04-23

Rf § 34
Motion. Spelregler på den svenska arbetsmarknaden
KS 2011/279
- Motion 2011-04-26
- Regionfullmäktige 2011-12-12, § 241 (återremiss)
- Ledningskontoret 2012-02-09
- Regionstyrelsen 2012-03-29, § 73

I en motion från Conny KristensenmGahnström m.fl. (S) föreslås att det vid entreprenadupphandlingar alltid ska ställas krav på att bedriven verksamhet inte åsidosätter
gällande ”lag eller annat som strider mot vad som är allmänt godtaget inom kollektivavtalsområdet”. Syftet är att alla som arbetar för Region Gotland har trygga jobb och
god arbetsmiljö med exempelvis försäkringsskydd för sina anställda. Det ska inte vara
en konkurrensfördel att inte följa svenska spelregler och avtal.

Ärendet återremitterades av regionfullmäktige den 12 december 2011.
Ledningskontoret har efter återremissen gjort en förnyad utredning kring möjligheten att ställa i motionen åsyftade krav. Kontoret påpekar att sådana krav ska
ställas i enlighet med de lagar som styr offentlig upphandling och inte åsidosätter
EU-rätten samt tillför att det endast ska ske när det är ekonomiskt möjligt. Kontoret
föreslår att antidiskrimineringsklausuler ska användas vid offentlig upphandling.
Principen om icke-diskriminering innebär ett förbud mot att diskriminera leverantörer på grund av deras nationalitet (exempelvis medborgarskap, etablerings- eller
verksamhetsland). Den upphandlande myndigheten får inte ställa krav som endast
svenska företag känner till eller kan klara och det gäller även i de fall då den upphandlande myndigheten inte förväntar sig att några utländska leverantörer ska lämna
anbud. Anbudssökande och anbudsgivare från andra orter ska behandlas på samma
sätt som företag från den egna kommunen.
Ledningskontoret har föreslagit att motionen bifalls på så sätt att upphandlingspolicyn utökas med ett nytt stycke med följande lydelse:
”Krav på sociala och etiska hänsyn ska beaktas så långt möjligt i upphandlingsarbetet. Vad särskilt gäller sociala hänsyn ska antidiskrimineringsklausuler och
särskilda kontraktsvillkor, såsom krav på meddelarfrihet och kollektivavtal eller
likvärdiga anställningsförhållanden, alltid användas när det är ekonomiskt och
lagligt möjligt.”
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-04-23

Rf § 34 forts.
Regionstyrelsen föreslog att det ska ställas krav som är förenliga med de lagar som
styr offentlig upphandling och att motionen bifalls på så sätt att upphandlingspolicyn utökas med ett nytt stycke med följande lydelse: ”Krav på social och etisk
hänsyn ska beaktas i upphandlingsarbetet. Vad gäller social hänsyn ska antidiskrimineringsklausuler och särskilda villkor såsom krav på meddelarfrihet och kollektivavtalsliknande anställningsförhållanden gälla.”
Anförande:
Anföranden hölls av Anna Hrdlicka (M).
Yrkanden:
•

Lars Thomsson (C) yrkade, med instämmande av Håkan Onsjö (M), Mats-Ola
Rödén (FP) och Lena Celion (M), bifall till ledningskontorets förslag.

• Tommy Gardell (S) yrkade med instämmande av Per Edman (V), bifall till

regionstyrelsens förslag.
Proposition och omröstning
Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag och Lars Thomssons yrkande
om bifall till ledningskontorets förslag och förklarade sig anse att regionstyrelsens förslag
vunnit majoritet. Omröstning begärdes. JA för regionstyrelsens förslag och NEJ för Lars
Thomssons yrkande. 37 ledamöter röstade ja. 34 ledamöter röstade nej. Av bilaga till
protokollet framgår hur var och en röstade. Regionfullmäktige hade således bifallit
regionstyrelsens förslag.

Regionfullmäktiges beslut
•

Region Gotland ska ställa krav som är förenliga med de lagar som styr offentlig
upphandling.
Motionen bifalls på så sätt att upphandlingspolicyn utökas med ett nytt stycke
med följande lydelse: ”Krav på social och etisk hänsyn ska beaktas i upphandlingsarbetet. Vad gäller social hänsyn ska antidiskrimineringsklausuler och
särskilda villkor såsom krav på meddelarfrihet och kollektivavtalsliknande
anställningsförhållanden gälla.”

Expedieras:
Ledningskontoret Ekonomi, Författningssamlingen
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-04-23

Rf § 35
Motion. Trafiksäkerhetsprojekt för ungdomar – upplåtande av
vägsträcka
KS 2011/254
- Motion 2011-04-26
- Tekniska nämnden 2011-06-23, § 151
- Ledningskontoret 2011-10-20
- Regionstyrelsens arbetsutskott 2011-11-01, § 313(återremiss)
- Ledningskontoret 2012-03-02
- Regionstyrelsen 2012-03-29, § 74

I en motion från Robin Storm (M) yrkas att regionfullmäktige Gotland ska upplåta
en lämplig vägsträcka åt motorintresserade ungdomar, en gång i månaden under den
varmare delen av året. Syftet är att öka säkerheten, minska miljöpåverkan, polisens
arbetsbelastning och buskörningen.
Tekniska nämnden redogör, i sitt yttrande över motionen, för de möten som hållits
med representanter för Landracingprojektet, ordförandena för tekniska nämnden och
miljö- och hälsoskyddsnämnden, representanter för räddningstjänsten, polisen och
samhällsbyggnadsförvaltningen. Delade meningar fanns om hur tillstånd för en
sådan verksamhet ska hanteras. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Polisen och
Trafiksäkerhetsverkets uppfattning är att ansökan ska hanteras enligt trafikförordningens regler om ”Tävling eller uppvisning på väg”. Det bestämdes då att
Landracingprojektet skulle ställa frågan om tillstånd till länsstyrelsen.
Länsstyrelsen meddelade den 4 maj att frågan om tillstånd för ”Landracing”
hanteras enligt 3 kap 84 § trafikförordningen ”Tävling eller uppvisning på väg”.
Detta innebär att Landracingprojektet, för att kunna genomföra evenemang, ska
ansöka hos Länsstyrelsen i Gotlands län om tillstånd för ”Tävling eller uppvisning
på väg”. Om en sådan ansökan berör Region Gotlands vägar eller markområden blir
regionen remissinstans till länsstyrelsen som ska besluta i ärendet efter att ha hört
remissinstanserna. Region Gotland svarar på remiss genom tekniska nämnden som
varande regionens trafiknämnd. Tekniska nämnden föreslår att motionen besvaras
med nämndens yttrande.
Regionstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet (den 1 november 2011,
§ 313) för att ledningskontoret skulle göra en förnyat utlåtande.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-04-23

Rf § 35 forts.
Ledningskontoret har efter en genomgång och prövning av ärendet funnit att
motionen, som tidigare, bör besvaras genom tekniska nämndens beslut. Kontoret
har inte något ytterligare att tillföra i ärendet.
Regionstyrelsen föreslog att motionen anses besvarad med tekniska nämndens
beslut.
Anföranden:
Anföranden hölls av Robin Storm (M), Anna Hrdlicka (M), Tommy Gardell (S) och
Lena Celion (M).
Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad genom tekniska nämndens beslut 2011-06-23, § 151.

Expedieras:
Tekniska nämnden

Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-04-23

Rf § 36
Motion. Jämställda löner
RS 2011/282
- Motion 2011-04-26
- Ledningskontoret 2012-02-22
- Regionstyrelsen 2012-03-29, § 56

Motion har inkommit från Anna Andersson (C) om att Region Gotland bör vara
föregångare vad gäller jämställdhetsarbete inklusive lönesättning inom och mellan
de olika förvaltningarna. Motionären yrkar på att det omgående görs en jämförelse
mellan de olika förvaltningarna för att lokalisera och på sikt eliminera osakliga
löneskillnader beroende på kön.
Ledningskontoret har i sin bedömning redogjort för den sedan 2006 årliga lönekartläggningen som genomförs. Kartläggningen har legat till grund för vissa satsningar
på kvinnodominerade yrkesgrupper. Dessa satsningar har krävt särskilt utrymme
som ligger utöver de centrala avtal som träffats med de fackliga organisationerna.
Kontoret har konstaterat att det inte är inom samma yrke som skillnaderna mellan
män och kvinnor i lönesättning finns, utan att det är vid jämförelse mellan likvärdiga yrken dessa kan noteras. I regionen finns ett stort antal fackliga organisationer som träffar egna lönekollektivavtal. För att åstadkomma strukturella förändringar måste därför särskilda utrymmen tillföras. I de tre senaste årens löneöversyner
har inga strukturella åtgärder kunnat genomföras beroende på det kärva ekonomiska
läget.
I budgeten för 2012 har ett särskilt utrymme om 0,5 % avsatts för jämställdhetssatsningar.
Kontoret har föreslagit att motionen ska anses besvarad med hänvisning till
ledningskontorets redogörelse om årliga lönekartläggningar.
Regionstyrelsen har i sitt förslag till beslut följt ledningskontorets förslag.
Anföranden:
Anföranden hölls av Anna Andersson (C), Johan Malmros (FP) och Stefaan De
Maecker (MP)
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-04-23

Rf § 36 forts.

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad med hänvisning till ledningskontorets redogörelse om
årliga lönekartläggningar.

Expedieras:
Ledningskontoret HR

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-04-23

Rf § 37
Motion. Solen som energikälla – solpaneler på offentliga
byggnader
KS 2011/251
- Motion 2011-04-26
- Tekniska nämnden 2011-06-23, § 161
- Regionstyrelsens arbetsutskott 2011-11-29 (återremiss)
- Ledningskontoret 2012-03 -13 och 2012-02-27 kompletterande underlag
- Regionstyrelsen 2012-03-29, § 59

Magnus Jönsson (M) har i en motion yrkat att Region Gotland ska verka för att
solen ska utnyttjas som energikälla i sina offentliga byggnader. Han föreslår att
kostnaderna för en sådan investering och de positiva miljöeffekterna det kan
medföra ska utredas. Även positiva sidoeffekter bör medräknas, ökad sysselsättning
och regional utveckling bör ingå i bedömningen.
Tekniska nämnden har föreslagit att motionen ska besvaras med förvaltningens
yttrande. Sammanfattningsvis är nämndens vision att alla byggnader som värms upp
med pellets ska kompletteras med anläggning med solpaneler för uppvärmning av
varmvatten. Detta är dock en fråga om tilldelning av medel. En investering av detta
slag, i en lågbudgetvariant, skulle kunna kosta 105–110 miljoner kronor, vilket
innebär att det tar mellan 23-26 år innan investeringen lönat sig. Nämnden framför
även att utförda driftsoptimeringar, inom Region Gotland, sedan 1998 hittills har
medfört en besparing på 170 miljoner kronor.
Arbetsutskottet återremitterade ärendet till ledningskontoret för komplettering av
småskaliga lösningar.
Ledningskontoret har kompletterat sitt underlag med nytt beslutsförslag, bedömning
och skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen. Kontoret ger i sitt utlåtande en
bakgrund till förutsättningarna för uppvärmning med solpaneler.
Ledningskontoret föreslår att motionens yrkande om att verka för solenergi bifalls,
med hänvisning till redan beslutad inriktning på energiomställningen i regionens
fastigheter. Solvärme blir sannolikt en förutsättning för att klara framtida krav på
nära ”nollenergihus” i offentlig sektor. Motionen i övrigt anses besvarad med
hänvisning till pågående utredning inom det så kallade EPC-projektet och bifogat
underlag om solvärme i regionens byggnader.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-04-23

Rf § 37 forts.
Regionstyrelsen har i sitt förslag till beslut följt ledningskontorets förslag.
Anföranden:
Anföranden hölls av Lena Celion (M), Lars Thomsson (C) och Isabel
Enström (MP).
Regionfullmäktiges beslut
•

Motionens yrkande om att verka för solenergi bifalls, med hänvisning till redan
beslutad inriktning på energiomställningen i regionens fastigheter. Solvärme blir
sannolikt en förutsättning för att klara framtida krav på nära ”nollenergihus” i
offentlig sektor.

•

Motionen i övrigt anses besvarad med hänvisning till pågående utredning inom
det så kallade EPC-projektet och bifogat underlag om solvärme i regionens
byggnader.

Expedieras:
Tekniska nämnden
Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-04-23

Rf § 38
Motion. Hospice och Avancerad Sjukvård i Hemmet (ASIH)
KS 2011/344
- Motion 2011-06-13
- Socialnämnden 2011-10-26, § 131
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2011-12-21, § 131
- Ledningskontoret 2012-01-16
- Regionstyrelsen 2012-02-23, § 26

I en motion från Anna Hrdlicka med flera (M) föreslås att det ska inrättas hospiceplatser för vård i livets slutskede och att ett specialistteam för Avancerad sjukvård i
hemmet (ASIH) knyts till hospiceverksamheten.
Socialnämnden har beslutat att inte yttra sig då det föreslagna ligger utanför nämndens ansvarsområde.
Hälso- och sjukvårdsnämnden fann det inte rimligt, ur prioriteringsperspektiv, att
inrätta hospiceverksamhet med tillhörande ASIH-team. Inrättande av hospiceverksamhet med separat ASIH-verksamhet är en ambitionshöjning och personella
och ekonomiska resurser för detta saknas.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har föreslagit att motionen ska besvaras med
förvaltningens skrivelse.
Ledningskontoret har föreslagit att motionen ska avslås. Kontoret delar hälso- och
sjukvårdsnämndens bedömning samt pekar på några pågåenden förbättringsarbeten
inom palliativ vård och inom terminalvård.
Regionstyrelsen föreslog att motionen avslås.
Yrkanden:
• Anna Hrdlicka (M) yrkade, med instämmande av Jennie Jarve (V), Lars
Thomsson (C), Leif Dahlby (S), Stefaan De Maecker (MP) och Mats-Ola
Rödén (FP), att motionen anses besvarad med hälso- och sjukvårdsnämndens
yttrande.
Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag om avslag och Anna Hrdlickas
yrkande om att motionen ska besvaras med hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande och
fann att yrkandet hade bifallits.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

63

PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-04-23

Rf § 38 forts.

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad med hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande.

Expedieras:
Socialnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Ledningskontoret Folkhälsa

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-04-23

Rf § 39
Motion. Vårdcentraler på entreprenad
KS 2011/345
- Motion 2011-06-13
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2011-11-21, § 112
- Ledningskontoret 2012-02-21, rev 2012-03-06
- Regionstyrelsen 2012-03-29, § 57

Motion har inkommit från Centerpartiets regionfullmäktigegrupp, genom gruppledare Lars Thomsson. I motionen föreslås att vårdcentralerna i Roma och Klintehamn läggs ut på entreprenad med det snaraste och att primärvårdens basåtagande
ändras så att det är möjligt att med filialverksamhet samt att kravet på 3-läkarteam
tas bort. Som skäl anförs problem med såväl bemanning som tillgänglighet vid
dessa vårdcentraler.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har behandlat motionen och beslutade att uppdra till
sin förvaltning att till februari 2012 återkomma med ett förslag på framtida
organisation av primärvården i egen regi där alternativ om upphandling ska beaktas.
I övrigt anses motionen vara besvarad med nämndens yttrande.
Nämnden redogör för gällande regelverk vid etablering av vårdcentraler. Lagen om
vårdvalssystem, LOV; och bestämmelserna i Hälso- och sjukvårdslagen utgör inte
ett hinder för att de aktuella vårdcentralerna drivs som filialer till annan vårdcentral.
Inte heller utesluts att en vårdcentral drivs med mindre än tre vårdteam.
Ledningskontoret har föreslagit att motionen anses besvarad med hänvisning till
hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande och uppdrag till förvaltningen.
Regionstyrelsen har, i likhet med ledningskontoret, föreslagit att motionen besvaras
med hänvisning till hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande och uppdrag.
Yrkanden:
• Lars Thomsson (C) yrkade, med instämmande av Lena Celion (M), bifall till
motionen.
•

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

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-04-23

Rf § 39 forts.
Proposition och omröstning
Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag och Lars Thomssons yrkande
bifall till motionen och förklarade sig anse att regionstyrelsens förslag vunnit majoritet.
Omröstning begärdes. JA för regionstyrelsen förslag och NEJ för Lars Thomssons
yrkande. 37 ledamöter röstade ja. 34 ledamöter röstade nej. Av bilaga till protokollet
framgår hur var och en röstade. Regionfullmäktige hade således bifallit regionstyrelsens
förslag.

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen besvaras med hänvisning till hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande
och uppdrag.

Expedieras:
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

66

PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-04-23

Rf § 40
Motion. Visby lasarett ombildas till aktiebolag helägt av Region
Gotland
KS 2011/341
- Motion 2011-06-13
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2011-12-21, § 130
- Ledningskontoret 2012-02-22
- Regionstyrelsen 2012-03-29, § 58

Motion har inkommit från Gustaf Hoffstedt (M) om att Visby lasarett ombildas till
ett av Region Gotland helägt aktiebolag. Som motiv för bolagiseringen anges att
nuvarande styresform kan medföra lojalitetskonflikt, då nämnden, dels har rollen av
beställare och finansiär och dels är utförare och arbetsgivare. En bolagisering
möjliggör även tillsättning av en professionell styrelse med experter, inte
nödvändigtvis politiker.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har i sitt yttrande skrivit: ”att styra och leda hälsooch sjukvården innebär att balansera mellan människors anspråk på frihet från
sjukdom, vad som är medicinskt möjligt och vad resurserna medger. Den politiska
nämndens roll i sammanhanget är att genom strategiska planer fastställa inriktning,
omfattning och önskvärd kvalitet på sjukvårdsutbudet. Styresformen innebär med
nödvändighet att olika uppfattningar kan föreligga om hur driften av verksamheten
ska utformas”.
Nämnden ser inga tydliga fördelar i en bolagisering som skulle uppväga nackdelar
och risker och anser motionen besvarad med förvaltningens yttrande och att
ledningskontoret föreslås få i uppdrag att i pågående utredning om hälso- och
sjukvårdsnämndens uppdrag även belysa frågan om bolagisering som styresform.
Ledningskontoret har tydliggjort de för- och nackdelar som kan finnas med bolagisering och konstaterar att om en del av nuvarande verksamhet ska brytas ut i annan
styrform är det viktigt att Region Gotland har en övergripande strategi för hur man
behandlar sådan verksamhet i de olika processerna som styr koncernen. Kontoret
framhåller även att man tillsammans med hälso- och sjukvårdsnämnden/förvaltningen påbörjat en översyn av sjukvårdens uppdrag och framtida styrmodell och att
det i utredningen ingår motionärens tankar som ett möjligt alternativ.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

67

PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-04-23

Rf § 40 forts.
Ledningskontoret har ansett att motionen anses bevarad med hälso- och
sjukvårdsnämndens och ledningskontorets yttranden.
Regionstyrelsen föreslog, i enlighet med ledningskontoret, att motionen anses
besvarad med hälso- och sjukvårdsnämndens och ledningskontorets båda yttranden.
Anförande:
Anförande hölls av Gustaf Hoffstedt (M).
Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad med hälso- och sjukvårdsnämndens och ledningskontorets båda yttranden.

Expedieras:
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-04-23

Rf § 41
Motion. Stöd till familjer där någon förälder har kognitiva
svårigheter
KS 2011/478
- Motion 2011-09-12
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2011-11-21, § 114
- Barn- och utbildningsnämnden 2011-11-23, § 110
- Socialnämnden 2011-12-07, § 158
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2011-12-21, § 152
- Ledningskontoret 2012-01-20
- Regionstyrelsen 2012-02-23, § 25

Simon Härenstam (M) har i en motion yrkat att en samverkansplan med stödgruppsverksamhet ska utvecklas för bemötande av barn och föräldrar i familjer där en eller
båda föräldrarna har kognitiva svårigheter. Han pekar på att en sådan verksamhet
sedan flera år framgångsrikt bedrivs i Uppsala.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har tillstyrkt motionen i den del som avser att
utveckla en samverkansplan för bemötande av familjer där någon förälder har
kognitiva svårigheter.
Nämnden påpekar att arbetet med att ta fram struktur, organisation och innehåll för
en sådan samverkan har påbörjats. En arbetsgrupp har bildats för att utveckla stöd
till föräldrar med neuropsykiatriska funktionshinder. Nämnden föreslår att arbetsgruppens uppdrag bör förtydligas och formaliseras med utgångspunkt från Barnnätverket. En specifik handlingsplan bör också tas fram för målgruppen enligt
BarnSams intentioner.
Barn- och utbildningsnämnden har instämt i andemeningen med motionen och de
ska verka för att styrgruppen i BarnSam får i uppdrag att arbeta för de yrkanden som
finns i motionen.
Socialnämnden har tillstyrkt motionen avseende utvecklandet av en samverkansplan. I detta arbete bör även ingå att se över vilka behandlingsmetoder/stödåtgärder
som har evidens.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har instämt i motionens beskrivning av
stödbehov för berörda familjer och har hänvisat frågan till BarnSam.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-04-23

Rf § 41 forts.
Ledningskontoret har – i enlighet med hälso- och sjukvårdsnämndens förslag föreslagit att motionen tillstyrks i den del som gäller att utveckla en samverkansplan. I övrigt anses motionen besvarad med nämndernas yttranden och ledningskontorets redogörelse för pågående samverkansarbete och samordning genom
BarnSam.
Regionstyrelsen har tillstyrkt ledningskontorets förslag.
Anföranden:
Anföranden hölls av Simon Härenstam (M) och Charlotte Andersson (S).
Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen tillstyrks i den del som avser att utveckla en samverkansplan för
bemötande av barn och föräldrar i familjer där en eller båda föräldrarna har
kognitiva funktionsnedsättningar, med beaktande av evidens för metoder/stödåtgärder.

•

I övrigt anses motionen besvarad med nämndernas yttranden och ledningskontorets redogörelse för pågående samverkansarbete och samordning genom
BarnSam.

•

BarnSam ska senast december 2012 rapportera till regionstyrelsen hur arbetet
framskrider.

Expedieras:
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Socialnämnden
Ledningskontoret Folkhälsa

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-04-23

Rf § 42
Motion. Översyn av politikerpensionerna
KS 2011/682
- Motion 2011-12-12
- Ledningskontoret 2012-03-01
- Regionstyrelsen 2012-03-29, § 72

Motion har lämnats av Åke Svensson (S) om översyn av regelverket för pensioner
och avgångsvederlag för politiker. Systemet bör utformas som ett stöd för att snabbt
kunna återgå till den ordinarie arbetsmarknaden. I motionen påpekas att det även
inom Sveriges kommuner och landsting (SKL) pågår en process med att se över
pensionsvillkoren, vilket man kan ta tillvara.
Ledningskontoret har föreslagit att motionen bifalls. Nuvarande modell bygger på
Sveriges kommuner och landstings (SKL) modell för pensionsreglemente. Kontoret
anser att en översyn av regelverket är befogad. Regelverket bör motsvara den
utbredda synen att villkoren för förtroendevalda ska innehålla ett gott skyddsnät
som samtidigt ger stöd och stimulans för en återgång till den reguljära arbetsmarknaden. Kommande översyn bör, för undvikande av dubbelarbete, samordnas
med den översyn som påbörjats av SKL.
Regionstyrelsen har i enlighet med ledningskontoret föreslagit att motionen bifalls.
Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen bifalls.

Expedieras:
Ledningskontoret HR

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-04-23

Rf § 43
Motion. Översyn av visstidspension och avgångsvederlag för
politiker
KS 2011/685
- Motion 2011-12-12
- Ledningskontoret 2012-03-01
- Regionstyrelsen 2012-03-29, § 75

Motion har lämnats av Johan Malmros (FP), Isabel Enström (MP), Simon
Härenstam (M) och Per Edman (V) om översyn av visstidspension och avgångsvederlag för politiker. De anser att politiker efter avslutat uppdrag inte ska vara
stadigvarande försörjda under en längre period. De föreslår att gällande regelverk
för avgångsvederlag och visstidspension omarbetas. De som omfattas av pensionsregler som gällde innan 2006 bör erbjudas stöd för att underlätta ett återinträde på
arbetsmarknaden. De anser inte att det finns skäl att invänta samstämmighet med
andra kommuner och landsting utan föreslår att Region Gotland bör gå före och
göra justeringar för att åtgärda de mest uppenbara bristerna.
I motionen yrkas att
- Region Gotland ska stödja de som omfattas av pensionssystemet som gällde innan
2006 genom att utarbeta ett program för utbildning, jobbcoaching eller liknade
aktiviteter samt erbjuda det till berörda.
- Region Gotland omarbetar gällande regelverk för avgångsvederlag och visstidspension för att harmonisera med de system som gäller på övriga arbetsmarknaden.
Ett frivilligt program för återgång till arbetsmarknaden bör utarbetas för denna
grupp.
Ledningskontoret har föreslagit att motionen bifalls. Nuvarande modell bygger på
Sveriges kommuner och landstings (SKL) modell för pensionsreglemente. Kontoret
anser att en översyn av regelverket är befogad. Kommande översyn bör samordnas
med den översyn som påbörjats av SKL.
Regionstyrelsen har föreslagit att motionen anses besvarad i dess första yrkande
med att i det fall det behövs någon komplettering utöver de insatser Arbetsförmedlingen erbjuder ska ledningskontoret tillhandahålla dessa. Motionen bifalls i det
andra yrkandet om omarbetande av regelverket för avgångsvederlag och
visstidspension
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-04-23

Rf § 43 forts.
Anföranden:
Anföranden hölls av Johan Malmros (FP), Isabel Enström (MP), Per Edman (V),
Simon Härenstam (M), Åke Svensson (S), Gustaf Hoffstedt (M) och Anna
Hrdlicka (M).
Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad i dess första yrkande med att i det fall det behövs
någon komplettering utöver de insatser Arbetsförmedlingen erbjuder ska
ledningskontoret tillhandahålla dessa .

•

Motionen bifalls i det andra yrkandet om omarbetande av regelverket för
avgångsvederlag och visstidspension.

Expedieras:
Ledningskontoret HR

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-04-23

Rf § 44
Avsägelser och fyllnadsval. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Tekniska nämnden. Miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Gotlands Näringslivs- och Etableringsservice AB.
- Marika Olofsson 2012-02-28
- Margareta Carlström Nilsson
- Karl-Allan Nordblom 2012-04-06
- Laila Asterhag
- Anna Hrdlicka 2012-03-15

Marika Olofsson (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden.
Margareta Carlström Nilsson (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i tekniska
nämnden.
Karl-Allan Nordbom (MP) har avsagt sig uppdraget som ersättare i tekniska
nämnden.
Laila Asterhag (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i miljö- och
hälsoskyddsnämnden
Anna Hrdlicka (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i delegation för samråd
vid bolagsstämma med Gotlands Näringslivs- och Etableringsservice AB.
Regionfullmäktiges beslut
• Marika Olofsson (S), Margareta Carlström Nilsson (S), Karl-Allan Nordblom
(MP), Laila Asterhag (S) och Anna Hrdlicka (M) befrias från sina ovan nämnda
uppdrag.
• Till ny ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden t.o.m. 2014 12-31
utses:
S Ylva Hoffman, Fardhem Myre 306, 623 52 Hemse
•

Till ny ersättare i tekniska nämnden t.o.m. 2014-12-31 utses:
MP Ola Matthing, Mjölkgatan 4, 624 44 Tingstäde
att inträda vid förhinder för Matias Swartling.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-04-23

Rf § 44 forts.
•

Till ny ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden t.o.m. 2014-12-31 utses:
S Tony Johansson, Österbyvägen 10, 624 49 Slite

att inträda vid förhinder för ordinarie i S-gruppen i ordningen efter Johnny Wiberg.

•

Till ny ledamot i delegation för samråd med Gotlands Näringslivs- och
etableringsservice AB t.o.m. bolagsstämman 2014 utses:
M Simon Härenstam, Ullgarnsvägen 7, 621 53 Visby

•

Utseende av ersättare i barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden
bordläggs till nästa sammanträde.

Beslutet förklarades omedelbart justerat.
Expedieras:
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Tekniska nämnden
Gotlands Näringslivs- och etableringsservice AB
Marika Olofsson
Margareta Carlström Nilsson
Karl-Allan Nordblom
Laila Asterhag
Anna Hrdlicka
De nyvalda

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-04-23

Rf § 45
Avsägelse och fyllnadsval. Sparbanken Gotland
- Lars-Inge Wickman 2012-04-02

Lars-Inge Wickman (C) har avsagt sig uppdraget som huvudman i Sparbanken
Gotland.
Regionfullmäktiges beslut
• Lars-Inge Wickman (C) befrias från sitt uppdrag som huvudman i Sparbanken
Gotland
•

Till ny huvudman i Sparbanken Gotland t.o.m. årsstämman 2015 utses:
C Ulrika Dahlby, Hablingbo Prästgården 134, 623 42 Havdhem

Beslutet förklarades omedelbart justerat.
Expedieras:
Sparbanken Gotland
Lars-Inge Wickman
Ulrika Dahlby

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-04-23

Rf § 46
Medborgarförslag; nyinkomna
Följande medborgarförslag har inkommit:

Ärendenummer/
Ankomstdatum

Robin Wallins medborgarförslag om trafiksäkerhetsprojekt för
ungdomar enligt Norrtäljemodellen för att motverka illegal
streetracing.

RS 2012/88
2012-02-15

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden
Bengt Blombergs medborgarförslag om möjlighet för arbetssökande att få anställning i skolan.

RS 2012/90
2012-02-16

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till barn- och
utbildningsnämnden
Marlen Lindströms medborgarförslag om konsekvensanalys av
totala effekter för regionen när IT-avdelningen outsourcas.

RS 2012/97
2012-02-21

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen
Charlotta Söderströms medborgarförslag om trafiksäkerhetsprojekt för ungdomar enligt Norrtäljemodellen för att motverka
illegal streetracing.

RS 2012/118
2012-02-27

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden
Andreas Westbergs medborgarförslag om trafiksäkerhetsprojekt
för ungdomar enligt Norrtäljemodellen för att motverka illegal
streetracing.

RS 2012/119
2012-02-27

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden
Külli Bergbohms medborgarförslag om anordnande av
busshållplats och övergångsställe på Broväg, vid GT/GA.

RS 2012/127
2012-03-02

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden
Henry Sundgrens medborgarförslag om införande av avgifter för
parkeringsplatserna på Visborg.

RS 2012/131
2012-03-02

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden
Cecilia Bjugårds medborgarförslag om att uppkalla (döpa om)
gata/plats till ”Knäckens plats”.

RS 2012/136
2012-03-05

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till byggnadsnämnden
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-04-23

Rf § 46 forts.
Maud Söderbergs medborgarförslag om att bidrag utgår till
föreningar där pensionärer deltar i motionsaktiviteter.

RS 2012/138
2012-03-06

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till kultur- och
fritidsnämnden
Ann Ekstedts medborgarförslag om att byta ut
halkbekämpningsgruset som används utanför murarna i Visby.

RS 2012/142
2012-03-08

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden
Ann Ekstedts medborgarförslag om parkeringsproblem på
Lännaområdet i Visby.

RS 2012/143
2012-03-08

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden
Christina Sundahls medborgarförslag om synkronisering av
trafikljusen i Visby.

RS 2012/144
2012-03-08

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden
Mauro Spositos medborgarförslag om att skapa platser för
konstnärer på Stora Torget i Visby.

RS 2012/146
2012-03-09

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden
Konrad Kjellbergs medborgarförslag om att utveckla ett
webbaserat utbildningsprogram i Värdskap för personal inom
besöksnäringarna.

RS 2012/184
2012-03-23

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen
Annelie Häggqvists medborgarförslag om att ta bort busskortet
och låta elever upp till 20 år åka gratis.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden
Regionfullmäktiges beslut
• I enlighet med presidiets förslag.
Expedieras:
Berörda nämnder, Förslagsställarna

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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RS 2012/192
2012-03-28

PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-04-23

Rf § 47
Medborgarförslag; anmälan av beslutade
•

Tomas Boströms m.fl. medborgarförslag om att utsiktsplatsen vid Metodistkyrkan i
Visby uppkallas efter C.B. Stenström. KS 2011/318
•

•

Byggnadsnämnden 2012-03-07, § 36

SV:s medborgarförslag om fullständig vård av cancerpatienter på Gotland.

KS 2011/398

• Hälso- och sjukvårdsnämnden 2012-03-22, § 164
•

Rudolf Törlinds medborgarförlag om bilparkering på Langhammarshammar på Fårö.
2011/431

•
•

Rudolf Törlinds medborgarförlag om att bygga cykelväg till Norsta Aura med
parkeringsplats, som avgiftsbeläggs och flera bajamajor. KS 2011/441
•

•

Tekniska nämnden 2012-02-29, § 39

Timo S. Hougaards medborgarförslag om sammanslagning av mödravårdscentraler
(MVC) och barnavårdscentraler (BVC) till familjecentraler. KS 2011/526
•

•

Tekniska nämnden 2012-02-29, § 40

Helen Furuhälls medborgarförslag om att bredda stigen vid muren från Österport till
Strandpromenaden. KS 2011/516
•

•

Tekniska nämnden 2012-02-29, § 36

Bengt Harrsjös medborgarförslag om att Klinttorget görs till handelsplats samt att
torget bli fritt från bilar. KS 2011/463.
•

•

Tekniska nämnden 2012-02-29, § 37

Roland Erikssons medborgarförslag om att en klocka monteras på en pelare i
Östercentrum. KS 2011/460.
•

•

Tekniska nämnden 2012-02-29, § 38

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2012-02-06, § 146

Lena Jacobssons medborgarförslag om att låta tjänsten som sjukvårdsdirektör vara
vilande. KS 2011/543
•

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2012-03-22, § 163

Regionfullmäktiges beslut
•

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

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-04-23

Rf § 48
Medborgarförslag; inte avgjorda
- Förteckning över inte avgjorda medborgarförslag t.o.m. 2012-03-31

Regionfullmäktiges sekretariat (ledningskontorets kansli) har upprättat förteckning
över samtliga medborgarförslag som ännu inte var avklarade fram till och med
sista mars 2012.
Regionfullmäktiges beslut
•

Förteckningen läggs till handlingarna.

Expedieras:
Berörda nämnder
Regionfullmäktiges sekretariat

Justerande:

Anmärkning:
Förteckningen bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-04-23

Rf § 49
Interpellation. Bättre beslutsunderlag
RS 2012/104

Åke Svensson (S) besvarade interpellation av Håkan Onsjö (M) om bättre
beslutsunderlag. Håkan Onsjö (M) tackade för svaret och kommenterade ytterligare
frågan. Anföranden hölls även av Jenny Guteäng (M) Anna Hrdlicka (M), Brittis
Benzler (V) och Johan Malmros (FP).
Interpellation 2012-02-20

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 50
Interpellation. Bristen på distriktsläkare inom primärvården i Slite
RS 2012/108

Interpellationen utgår och besvaras vid nästa sammanträde.
Interpellation 2012-02-20

Rf § 51
Interpellation. Småskalig elproduktion
RS 2012/106

Åke Svensson (S) besvarade interpellation av Jonas Niklasson (C) om hur Region
Gotland via sitt delägarskap i GEAB ser på utvecklingen av småskalig elproduktion
på Gotland. Jonas Niklasson (C) tackade för svaret och kommenterade ytterligare
frågan. Anföranden hölls även av Bror Lindahl (FP), Isabel Enström (MP), Stefan
Nypelius (C) och Hans Klintbom (C).
Interpellation 2012-02-20

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-04-23

Rf § 52
Interpellation. Utbildning av reparatörer av tunga fordon
RS 2012/101

Interpellationen utgår och besvaras vid nästa sammanträde.
Interpellation 2012-02-20

Rf § 53
Interpellation. Ansökan om stöd för förebyggande insatser i
hemmet f.d. fixartjänst
RS 2012/102

Janica Sörestedt (S) besvarade interpellation av Mats Hedström (M) om ansökan om
stöd för förebyggande insatser i hemmet f.d. fixartjänst. Mats Hedström (M) tackade
för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Anföranden hölls även av Håkan
Onsjö (M) och Lena Celion (M).
Interpellation 2012-02-20

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 54
Interpellation. Beslutsgången gällande klimatanläggningen på
nya Östersol
RS 2012/103

Interpellationen utgår och besvaras vid nästa sammanträde.
Interpellation 2012-02-20

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-04-23

Rf § 55
Interpellation. Funktionsprogram beträffande klimatanläggningar
(aircondition) vid särskilda boenden
RS 2012/107

Interpellationen utgår och besvaras vid nästa sammanträde.
Interpellation 2012-02-20

Rf § 56
Interpellation. Bredband via fiber till regionens verksamheter
RS 2012/105

Åke Svensson (S) besvarade interpellation av Eva Gahnström (C) om bredband via
fiber till regionens verksamheter. Eva Gahnström (C) tackade för svaret och
kommenterade ytterligare frågan. Anförande hölls även av Pär Stenegärd (C).
Interpellation 2012-02-20

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:

83

PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-04-23

Rf § 57
Motioner; nya
Följande motioner har inkommit:

Ärendenummer

Simon Härenstam (M)
Översyn och beslut om skolorganisationen i regionfullmäktige.

KS 2011/246
2012-04-23

Simon Härenstam (M)
Översyn av den politiska nämndorganisationen.

KS 2011/247
2012-04-23

Anmärkning:
De nya motionerna bifogas det tryckta protokollet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

84

PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-04-23

Rf § 58
Interpellationer; nya
Lars Thomsson (C) fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Åke
Svensson (S) ställa interpellation om verkställande av regionens biogasstrategi.
RS 2012/208

Kerstin Löfgren-Dahlström (C) fick tillstånd att till tekniska nämndens ordförande
Tommy Gardell (S) ställa interpellation om avsikten med Lärbro gamla skola.
RS 2012/ 248

Lars Thomsson (C) fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Åke
Svensson (S) ställa interpellation om en tryggad högskoleutbildning på Gotland.
RS 2012/ 249

Stefan Nypelius (C) fick tillstånd att till byggnadsnämndens ordförande Bo
Björkman (S) ställa interpellation om väntetider för bygglov.
RS 2012/ 250

Inger Harlevi (M) fick tillstånd att till tekniska nämndens ordförande Tommy
Gardell (S) ställa interpellation om flyttning av material från speedwaybanan på
Galgberget.
RS 2012/ 251

Regionfullmäktiges beslut
•

Interpellationerna besvaras vid nästa sammanträde.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

85

PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-04-23

Rf § 59
Tilläggsanslag. Växthus och verksamhetslokaler till arbetskooperativet Suderviljan i Klintehamn
RS 2012/133
- Tekniska nämnden 2012-02-29, § 42
- Ledningskontoret 2012-03-05
- Regionstyrelsen 2012-03-29, § 97

Regionstyrelsen har av regionfullmäktige fått bemyndigande att inom en ram av
5 miljoner kronor anvisa medel ur Region Gotlands Eget kapital. Ärendet avses
behandlas på regionstyrelsens sammanträde den 26 april.
Regionfullmäktiges beslut
•

Ärendet utgår.

Expedieras:
Ledningskontoret Kansli

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-04-23

Rf § 60
Frågor
•

Håkan Onsjö (M) fick tillstånd att ställa en fråga om bevekelsegrunden till att
återta domännamnet gotland.com. Frågan besvarades av regionstyrelsens
ordförande Åke Svensson (S).

•

Håkan Onsjö (M) fick tillstånd att ställa en fråga om vad som kommer att hända
om överklagandet av parkeringsavgifter går igenom. Frågan besvarades av
tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S).

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
2012-04-23
Omröstning § 34

Ärende: Motion. Spelregler på den svenska arbetsmarknaden
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
Regionstyrelsens förslag
NEJ: Lars Thomssons (C) yrkande

Följande röstade ja:
Conny Kristensen Gahnström (S)
Åke Svensson (S)
Birgitta Eriksson (S)
Eric Martell (S)
Anneli Klovsjö (S)
Christer Engelhardt (S)
Torgny Ammunet (S)
Leif Dahlby (S)
Janica Sörestedt (S)
Brittis Benzler (V)
Jennie Jarve (V)
Mats Sundin (S)
Tommy Gardell (S)
Bo Björkman (S)
Greger Eneqvist (S)
Bodil Rosengren (V)
Lars Åkerlund (V)
Claes-Göran Nilsson (S)
Majvor Östergren (S)
Roland Olofsson (S)
Jan Lundgren (S)
Annamaria Bauer (V)
Per Edman (V)
Bertil Eneqvist S)
Mikael Nilsson (S)
Mona Magnusson (S)
Maj Jonsson (S)
Stefaan De Maecker (MP)
Cecilia Nygren (MP)
Joakim Vinberg (S)
Charlotte Andersson (S)
Daniel Bergvall (MP)
Isabel Enström (MP)
Robert Hall (MP)
Nina Hallberg (MP)
Joachim Höggren (MP)
Ordföranden Björn Jansson (S)

Följande röstade nej:
Hans Klintbom (C)
Jonas Niklasson (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)
Kjell Genitz (C)
Stefan Wramner (M)
Jenny Guteäng (M)
Anna Andersson (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)
Jari Karivainio (M)
Peter Wigren (M)
Margareta Persson (M)
Ursula Jacobsson ( C)
Eva Engström (C)
Mats Hedström (M)
Robin Storm (M)
Mats-Ola Rödén (FP)
Bror Lindahl (FP)
Johan Malmros (FP)
Lotta Jakobson (FP)

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
2012-04-23
Omröstning § 39

Ärende: Motion. Vårdcentraler på entreprenad
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
Regionstyrelsens förslag
NEJ: Lars Thomssons (C) yrkande

Följande röstade ja:
Conny Kristensen Gahnström (S)
Åke Svensson (S)
Birgitta Eriksson (S)
Eric Martell (S)
Anneli Klovsjö (S)
Christer Engelhardt (S)
Torgny Ammunet (S)
Leif Dahlby (S)
Janica Sörestedt (S)
Brittis Benzler (V)
Jennie Jarve (V)
Mats Sundin (S)
Tommy Gardell (S)
Bo Björkman (S)
Greger Eneqvist (S)
Bodil Rosengren (V)
Lars Åkerlund (V)
Lennart Petersson (S)
Majvor Östergren (S)
Roland Olofsson (S)
Jan Lundgren (S)
Annamaria Bauer (V)
Per Edman (V)
Bertil Eneqvist S)
Mikael Nilsson (S)
Mona Magnusson (S)
Maj Jonsson (S)
Stefaan De Maecker (MP)
Cecilia Nygren (MP)
Joakim Vinberg (S)
Charlotte Andersson (S)
Daniel Bergvall (MP)
Isabel Enström (MP)
Robert Hall (MP)
Nina Hallberg (MP)
Joachim Höggren (MP)
Ordföranden Björn Jansson (S)

Följande röstade nej:
Hans Klintbom (C)
Jonas Niklasson (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)
Kjell Genitz (C)
Roger Wärn (M)
Jenny Guteäng (M)
Anna Andersson (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)
Jari Karivainio (M)
Peter Wigren (M)
Margareta Persson (M)
Ursula Jacobsson ( C)
Eva Engström (C)
Mats Hedström (M)
Robin Storm (M)
Mats-Ola Rödén (FP)
Bror Lindahl (FP)
Johan Malmros (FP)
Lotta Jakobson (FP)

Medborgarförslag ännu inte avgjorda april 2012

Bilaga § 48

Medborgarförslag

Registreringsdatum

Medborgarförslag om parkeringshus på Coop parkering och utökning av parkeringshuset vid
Solbergaskolan
Medborgarförslag om galleria med kupoltak på öster
Medborgarförslag om en galleria i Flextronics lokaler med gotländska produkter från olika
gårdsverksamheter
Medborgarförslag om nya bostadsrätter på Visborgsområdet
Medborgarförlag om att reglera antalet totalt besökare till Gotland
Medborgarförslag om att rusta upp stadsdelen Gråbo i Visby
Medborgarförslag om att överförmyndarverksamheten på Gotland skall förstärkas med
juridisk kompetens
Medborgarförslag om att kommunen skall ordna med och delvis bekosta snöröjningen till
vårdtagare i hemtjänsten
Medborgarförslag om att anordna bilplats för laddning av elfordon som lätt kan hittas av
besökare
Medborgarförslag om att göra om seniorboendet Kråkan i Hemse till särskilt boende
Medborgarförslag om att mera pengar anslås till närproducerat mat till dagis och skolbarn

2007-05-11

Ärendenr.
KS 2007/225

Nämnd
BN

2008-11-19
2008-12-29

KS 2008/519
KS 2008/612

BN
BN

2010-01-14
2010-06-29
2010-09-21
2010-10-20

KS 2010/14
KS 2010/316
KS 2010/377
KS 2010/407

BN
KS/RS
BN
KS/RS

2011-01-17

KS 2011/23

TN

2011-05-09

KS 2011/286

TN

2011-06-09
2011-06-14

KS 2011/332
KS 2011/337

SON
BUN

Medborgarförslag om för att göra Hällarna till stadspark måste vägar stängas av för icke
nödvändig trafik
Medborgarförslag om att cykelleden runt Visby benämns Gun Hägglunds väg
Medborgarförslag om att anordna trafik med minibuss i Visby innerstad

2011-06-27

KS 2011/367

TN

2011-08-25
2011-08-29

KS 2011/450
KS 2011/453

BN
TN

Medborgarförslag om att gångstigen i backen mellan Åhsbergsgatan och Backgatan
fortfarande inte är upplyst enligt tidigare beslut
Medborgarförslag om mer pengar till maten för skola och dagis. (Samma person har lämnat
ett likalydande medborgarförslag, som regionfullmäktige vid sammanträde 2011-09-12
överlåtits till BUN. Även detta har genom fulllmäktiges kansli överlåtits till BUN.)

2011-09-29

KS 2011/521

TN

2011-10-06

KS 2011/533

BUN

Medborgarförslag om att Södra Kustvägen i Klintehamn stängs av i höjd med Herlitzgatan till 2011-10-07
väg 140
Medborgarförslag om att göra Gotland till en tullfri zon
2011-10-19

KS 2011/536

TN

KS 2011/555

KS/RS

Medborgarförslag om att reaktivera tidigare inlämnat medborgarförslag om trygghetsboende 2011-10-21
i Burgsvik
Medborgarförslag om nedsänkta avfallscontainer med konst på sidorna
2011-10-28

KS 2011/559

SON

2011-11-11
2011-11-21

KS 2011/580
KS 2011/600
KS 2011/620

TN
SON
BUN

2011-11-29

KS 2011/641

TN

Medborgarförslag om behov av korttidsenhet på södra Gotland
Medborgarförslag om att utöka de geografiska upptagningsområdena för skolorna,
framförallt Öja
Medborgarförslag om at den gamla Q8-macken på Scheelegatan skall rivas

1 (2)

Medborgarförslag ännu inte avgjorda april 2012
Medborgarförslag

Registreringsdatum

Medborgarförslag om sponsring av butiksbuss

2011-12-01
2011-12-14
2011-12-14

Ärendenr.
KS 2011/659
KS 2011/688
KS 2011/690
KS 2011/699

Nämnd
RS
RS
BUN
KFN

Medborgarförslag om att dela Gotland i tre delar

2011-12-14

Medborgarförslag om att se andra möjligheter än att stänga skolor på landbygden
Medborgarförslag om att Region Gotland iordningställer en eller flera platser där graffiti kan
målas m.m.
Medborgarförslag om att skallkraven i offentliga upphandlingar bör följas upp

2011-12-18

KS 2011/700

RS

Medborgarförslag om att verksamhet i förskola skall erbjudas barn, vars föräldrar är
föräldralediga eller arbetssökande, minst 30 tim/vecka
Medborgarförslag om att ekonomisk ersättning inte skall utgå till politiker när de avslutat
sina uppdrag
Medborgarförslag om att tjänstemän ska bli effektivare och antalet mellanchefer minskas

2011-12-23

KS 2011/713

BUN

2011.12.28

KS 2011/725

RS

2011-12-28

KS 2011/726

RS

Medborgarförslag om att "rycka upp regionens anställda i alla led"

2011-12-28

Medborgarförslag om att anordna en automatisk anmälningsbank för isolerade,
ensamstående och åldringar

2012-01-12

KS 2011/728
RS 2012/13

RS
SON

Medborgarförslag om en applikation för mobiltelefoner med GIS-information för felanmälan
till teknikförvaltningen

2012-01-13

RS 2012/14

TN

Medborgarförslag om att upprätta en webbsida på regionens hemsida för rapportering av
trasiga gatlyktor m.m.

2012-01-16

RS 2012/15,17 TN

Medborgarförslag om upphandling av komplimentär medicin inom Region Gotland

2012-01-31

RS 2012/46

HSN

Medborgarförslag om att anlägga en rastgård för hundar i Visby

2012-02-03

RS 2012/56

TN

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

2 (2)

Ärendenr RS 2012/104
Handlingstyp Interpellationssvar
Datum 23 april 2012

Bilaga § 49
Interpellation om bättre beslutsunderlag
Ledamoten Håkan Onsjö (M) har i en interpellation till mig ställt följande fråga:
”Hur säkerställer man att regionens tjänstemän framgent blir synnerligen tjänstvilliga
och hjälpsamma att lämna information till våra medborgare i allmänhet och
representanter för landsbygdsupproret i synnerhet? Givetvis med hänsynstagande till
sekretess och tillämpliga lagar.”

Mitt svar:
Håkan Onsjö ifrågasätter dels kvaliteten i tjänstemännens underlag till beslut och dels
tjänstvilligheten hos tjänstemännen.
Kvalitet är ett i många avseende ett subjektivt begrepp. Kvaliteten är i betraktarens
öga. Regionen arbetar med att säkra kvaliteten i sitt arbete. Det är en kedja allt ifrån att
rekrytera rätt kompetens, att fortbilda, att utveckla våra ärendeprocesser för att säkra
både kvalitet och effektivitet, till att införa administrativa stödsystem. Just idag ligger
fokus på att införa ett gemensamt ärendesystem i form av W3D3 samt att driva
fortbildning kring att skriva begripligt i en Klarspråksutbildning. Den viktigaste
kvalitetskontrollen ligger i att vi i den politiska nämnden redan i arbetsutskottet ställer
krav på utredningarnas innehåll. Här får vi som förtroendevalda inte tveka att ställa
krav så att vi får den information som vi söker.
Ett annat område där det pågår arbete med att utveckla och förbättra är medborgardialogen. Syftet här är självklart att lyssna in medborgarnas synpunkter för att utveckla
beslutsunderlagen. Det ligger då i sakens natur att underlagen för dialog inte är
fullständiga.
Vad gäller tjänstvillighet mot medborgare och landsbygdsuppror så menar jag det är
nämnden som sätter standard och krav. Tjänstemännen arbetar på nämndens uppdrag
och det är följaktligen nämnden som avgör tjänstvilligheten. Jag menar också att det är
de förtroendevaldas roll att stå för medborgarkontakten och kommunikationen. Där
får vi alla som förtroendevalda rannsaka oss själva hur väl vi lyckats och hur ofta vi
misslyckats. Vi skall därför inte gena i denna fråga och lägga ansvaret någon helt
annanstans utan se det som ett gemensamt mål och ett gemensamt intresse i att
säkerställa god information och öppenhet både inför som efter beslut.
Åke Svensson (s)
Regionstyrelsens ordf.

Ärendenr RS 2012/106
Handlingstyp Interpellationssvar
Datum 23 april 2012

Bilaga § 51

Interpellation om utvecklingen av småskalig elproduktion på Gotland
Ledamoten Jonas Niklasson (C) har i en interpellation till mig ställt följande frågor:
”Hur ser Region Gotland, via sitt delägarskap i GEAB på utvecklingen av
småskalig elproduktion på Gotland?
Vilka ambitioner har regionen att stödja och underlätta sådan utveckling?”
Mina svar:
Vi har idag på Gotland ett problem för all regional elproduktion då kapaciteten i
elnätet är begränsad och elkabeln till fastlandet är maxutnyttjad inom kort. Ett
problem som är mycket tydligt för vindkraftsproduktionen. Men ny kabel är
beslutad och arbetet med detta pågår.
Utvecklingen av småskalig elproduktion befinner sig generellt i en snabb
utveckling. Med hänvisning till detta är det viktigt att se till att alla möjligheter till
att småskalig elproduktion kan utnyttjas och att eventuella regionala hinder
undanröjs. I dagarna har GEAB fått en ny verkställande ledning som självklart skall
uppmärksammas på detta problem och bolagets avgörande roll i möjligheterna att
lösa problemen. Detta kan ske via våra ombud i Gotland Energi AB:s styrelse men
också direkt eller indirekt i ägarmöten och kontakter. Självklart skall vi använda oss
av vårt ägande i nämnda bolag men i nuläget är det främst kabeln som är den
starkaste begränsningen.
Jag har stark tro på att detta skall vara möjligt att förändra så att alla lokala och
regionala initiativ kan tas till vara för att fortsätta bygga ett hållbart och långsiktigt
energianvändande på Gotland.

Åke Svensson (S)
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga § 53
Svar till Mats Hedström
Interpellation angående ”ansökan om stöd för förebyggande insatser i
hemmet, f d fixarstjänst”
Mats Hedström önskar svar på frågan: Vem tar ansvar för den som åtar sig
uppdraget?
Socialförvaltningen är den som har inrättat möjligheten att låta olika
frivilligorganisationer utföra så kallade fixartjänster. Syftet är att förhindra
fallolyckor i hemmen. Samverkan sker mellan Socialförvaltningen (SOF) och
Kultur- och fritidsförvaltningen (KFF) med en tydlig ansvarsfördelning dem
emellan.
Kultur- och fritidsförvaltningen är den förvaltning inom regionen som hanterar
samtliga utbetalningar av föreningsbidrag och det är därför naturligt att KFF är
SOF behjälpliga i utförandet av blanketter samt hanterar administration kring
ansökningar. SOF å andra sidan är den som bäst kan göra bedömningar av
innehållet i ansökningarna och är också den som fattar beslut i ärendet.
Precis som för alla andra föreningar som regionen ger stöd till så vilar ansvaret
för aktiviteten på föreningen. Fixartjänsten är en samverkan mellan regionen
och den frivilliga sektorn och den förening som får beslut om stöd för att utföra
fixartjänster gör det i föreningens regi. Och vår roll är inte att gå in och styra i
föreningarnas verksamhet oavsett vilken verksamhet de bedriver. Alla som
engagerar sig i föreningslivet gör det på frivillig basis och omfattas av just den
organisationens försäkringsskydd.
Så svaret på frågan; ”vem tar ansvar för den som åtar sig uppdraget?” är: det
gör respektive förening eller organisation själva.
Visby 120423

Janica Sörestedt
Ordförande (S)
Kultur och fritidsnämnden

Ärendenr RS 2012/107
Handlingstyp Interpellationssvar
Datum 23 april 2012

Bilaga § 56

Interpellation om bredband via fiber till regionens verksamheter
Ledamoten Eva Gahnström (C) har i en interpellation till mig ställt följande frågor:
Fråga 1:
”Kommer skolor och andra regionägda fastigheter att anslutas till fiber?”
Fråga 2:

”Hur kommer det att bli för de verksamheter som finns i förhyrda lokaler?”
Mina svar:
Fråga 1.
Enligt beslut i regionstyrelsen skall skolor och andra regionägda fastigheter
uppmanas att ansluta till fiber. Ledningskontoret kommer att följa upp detta.
Fråga 2.
Detta är en mer komplex fråga eftersom fiberanslutningen är kopplad till
fastigheten och inte till verksamheten. Men utgångspunkten är att eftersträva och
bearbeta så detta sker.

Åke Svensson (S)
Regionstyrelsens ordförande
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GOTLAND

MOTION

DATUM 2012-04-23

ANGÅENDE: Översyn och beslut om skolorganisationen i Regionfullmäktige

TILL:

Regionfullmäktige

Enligt Skolverkets senaste inspektion måste regionen förbättra uppföljningen och
utvärderingen av skolverksamheten på kommunövergripande nivå och de poängterar
särskilt att det är stora skillnader på måluppfyllelse mellan olika skolor på Gotland.
Regionledningen måste på ett tydligare sätt engagera sig i skolan och dess
organisation och efter vinterns dialogmöte om skolan på Gotland och Barn- och
utbildningsnämndens beslut i februari 2012 är det tydligt att skolorganisationen är
regionalpolitik samt att den organisation som ny finns inte är långsiktigt hållbar och
inte skapar bästa förutsättningar för bättre resultat och högre kvalitet.
Regionfullmäktiges valda revisorer tydliggör också bristen på koncernstyrning när det
gäller en så tydlig regionpolitisk fråga som nedläggning av grundskolor och
ifrågasätter om det är rimligt att enskilda facknämnder ska ta dessa beslut.
Den sammantagna barnomsorgs- och utbildningskostnaden är högre på Gotland än i
jämförbara kommuner, men detta gäller inte kostnader avseende undervisning,
läromedel, elevvård och skolmåltider.
Grundskolans kostnader för lokaler är 23 % högre än rikssnittet och beror på att det i
snitt 134 elever/skola med 28 kvm per elev. Det finns stora överytor i skolorna som
skulle kunna samordnas med andra förvaltningars verksamheter och på så sätt
sänka kostnaderna. Om inte detta är möjligt blir det tydligt att strukturella förändringar
kommer bli oundvikliga i framtiden.
Jag yrkar att
 en översyn och utredning om den framtida skolorganisationen på Gotland
genomförs
 eventuella förändringar av skolorganisationen ska beslutas av
Regionfullmäktige

Simon Härenstam (m)

Bilaga § 57
GOTLAND

MOTION

DATUM 2012-04-23

ANGÅENDE: Översyn av den politiska nämndorganisationen och antalet

ledamöter i nämnderna.

TILL:

Regionfullmäktige

Vi folkvalda efterfrågar regelbundet utredningar som ska tydliggöra om det går att
effektivisera olika delar av vår regionala verksamhet och då ofta med utgångspunkt i
jämförelse med andra kommuner/regioner.
För politiker, tjänstemän och allmänhet är det intressant att analysera den egna
kommunen, men också att kunna jämföra den med andra och vilken politisk
organisation de har.
För att utreda vad som är en rimlig nivå på politisk organisation och hur vi som
folkvalda kan bidra till en effektivare och kostnadsbesparande organisation samt
undersöka om ett mindre antal ledamöter i nämnderna kan bidra till att tydliggöra för
allmänheten vilka som är ansvariga och vilka beslut som de står bakom
Yrkar jag att
 en översyn görs av den politiska nämndorganisationen i Region Gotland för att
utreda om det går att effektivisera organisationen och minska antalet
ledamöter i nämnderna.

Simon Härenstam (m)

