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Rf § 61
Ungdomsledarpriset 2012; utdelning
- Kultur- och fritidsnämnden 2012-05-29, § 38

Regionfullmäktige har att utdela Region Gotlands ungdomsledarpris för 2012 som
är på 10 000 kronor. Pristagaren har utsetts av kultur- och fritidsnämnden och går i
år till Robin Persson, Klintehamns IK.
Kultur- och fritidsnämndens motivering:
”Robin har lyckats att motivera och inspirera ungdomstjejerna i innebandy till
att bli många fler som tränar i föreningen och att de kan ta plats i Gotlands
topplag i div. 2. Han är, med sitt lugna temperament och sin pedagogiska
ledarstil, en mycket god förebild. Både privat och som idrottsledare har han en
trevlig ansvarsfull attityd som påtagligt sprider sig hos tjejerna och i klubben.
Han ger stöd till ungdomarna även utanför träningarna då det ibland kan
kännas tungt med skola och framtid.
Robins stora engagemang och intresse visar inga gränser. Han lägger i stort sett
all sin fritid på föreningens träningar, distriktslagets träningar, planering av
matcher och de vidareutbildningar som finns tillgängliga. Med sina goda
ledaregenskaper har han även fått förtroende att leda distriktslaget.
Robin är en av de största ledartalangerna Klintehamns IK någonsin haft enligt
föreningen. Därför vill Kultur- och fritidsnämnden uppmuntra honom till fortsatt
ungdomsarbete.”
Talet till pristagaren hölls av kultur- och fritidsnämndens ordförande Janica
Sörestedt (S). Diplom, prischeck och blommor delades ut av regionfullmäktiges
ordförande Björn Jansson (S) och 2:e vice ordföranden Hans Klintbom (C).
Region Gotlands ungdomspris delas årligen ut till ”en ideellt arbetande ledare som verkar
inom föreningsdriven ungdomsverksamhet på Gotland.” För att kvalificera sig ska man
vara ”ett gott föredöme och ha mycket goda ledaregenskaper”.
Expedieras:
Pristagaren Robin Persson
Kultur- och fritidsnämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 62
Delårsrapport 1:2012
RS 2012/6
- Ledningskontoret 2012-04-30
- Regionstyrelsen 2012-05-31, § 129

Enligt den delårsrapport som ledningskontoret upprättat för det första kvartalet 2012
är prognosen för årets resultat underskott på fem miljoner kronor (mnkr). Detta
innebär en avvikelse med minus sju mnkr jämfört med det budgeterade resultatet på
plus två mnkr.
Prognosen för nämndernas verksamhet visar ett underskott på 55 mnkr. Fem
nämnder redovisar negativa prognoser. Dessa nämnder är: hälso- och sjukvårdsnämnden (-20 mnkr), socialnämnden (-15 mnkr), tekniska nämnden (-12 mnkr),
barn- och utbildningsnämnden (-7 mnkr) samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (-3 mnkr). En positiv prognos redovisas för ledningskontoret med 2 mnkr.
Med hänsyn till regionens ekonomiska ställning och den prognos som framkommit i
delårsrapporten, underströks på sammanträdet den allvarliga ekonomiska
situationen.
Anföranden:
Anföranden hölls av Åke Svensson (S), Lena Celion (M), Lars Thomsson (C), Inger
Harlevi (M), Gustaf Hoffstedt (M), Karl-Johan Boberg (C), Anna Hrdlicka (M), Eva
Nypelius (C), Brittis Benzler (V), Hanna Westerén (S), Tommy Gardell (S), MatsOla Rödén (FP), Stefan Wramner (M) och Stefaan De Maecker (MP).
Regionstyrelsen har vid sitt sammanträde i maj fattat beslut om att
Samtliga nämnder ska:
• Införa stopp för anställningar, konsultinköp, projektbeslut och inköp utanför
slutna avtal. Förvaltningschef ges delegation att besluta om dispens.
• Utifrån den kritiska likviditetssituationen se över möjligheten att skjuta på
investeringar.
• Fokusera på kostnadsutvecklingen och åtgärder för att bromsa den.
• Svara för att beslutsunderlag alltid innehåller ekonomiska analyser och
konsekvenser för verksamheten ur både förvaltnings- och koncernperspektiv.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 62 forts
• Följa ramavtal och andra avtal som är upphandlade.
• Vidtagna och planerade åtgärder ska redovisas i delårsrapport 2:2012.
• De myndighetsutövande verksamheterna ges i uppdrag att fortsätta arbetet
med att fokusera på förbättringar bland annat genom arbetet med Förenkla
helt enkelt.
• Ledningskontoret ges i uppdrag att omgående utarbeta riktlinjer för hur
stoppaketet ska hanteras.
Regionfullmäktiges beslut
•

De av regionstyrelsen beslutade åtgärderna godkänns.

Expedieras:
Alla nämnder
Ledningskontoret/ekonomi, kvalitet och styrningsenhet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 63
Region Gotlands revisorers budget för 2013
RS 2012/122

- Region Gotlands revisorer 2012-02-23
- Regionfullmäktiges presidium 2012-04-24

Revisorerna har i skrivelse till regionfullmäktiges presidium redovisat sitt behov av
utökat anslag. De har för kommande år äskat 250 000 kronor i utökad ram och för
2014 med ytterligare 250 000 kronor i utökad ram. Revisionsgruppen har antagit en
revisionsplan som överstiger tillgängliga resurser då de utöver obligatoriska
granskningar prioriterar väsentlighets- och riskanalys och angelägna projekt.
Revisionsanslaget har ökat med 4,7 % mellan åren 206 till och med 2011. För 2012
motsvarar revisionsanslaget 0,78 promille av verksamhetens nettokostnader. En
ytterligare höjning med begärda 500 000 kronor skulle öka andelen till 0,90
promille. Som jämförelse kan nämnas att riksgenomsnittet ligger på 1,10 promille
av verksamhetens nettokostnader. För 2011 uppgick kostnaderna för revisionen till
2,8 miljoner kronor.
Regionfullmäktiges presidium anser att kommunrevisionen är mycket viktigt inte
bara utifrån att granska årsredovisningen utan att det handlar även om att kunna
följa upp den kommunala verksamheten löpande på ett effektivt sätt. Används
regionens resurser effektivt och får vi ut bästa möjliga verksamhet för de resurser vi
anslår till olika verksamheter? Den revisionsplan som revisionen beslutat om
rymmer angelägna projekt.
Presidiet föreslår fullmäktige besluta att utöka ramen med 150 000 kr för år 2013.
Anförande:
Anförande hölls av fullmäktiges ordförande Björn Jansson (S) och Isabel
Enström (MP).
Regionfullmäktiges beslut
•

Revisionen beviljas tilläggsanslag med 150 000 kronor för år 2012.

Expedieras:
Revisorerna
Ledningskontoret/Ekonomi, kvalitet och styrningsenhet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 64
Strategisk plan och budget 2013-2015
RS 2012/9

- Nämndernas förslag till strategisk plan och budget (nämndernas äskanden) april 2012
- Ledningskontorets beredningsunderlag, april 2012 med revideringar maj 2012
- Ledningskontoret 2012-05-03
- Investeringssammanställning, majoritetsförslag
- Ramberäkning 2013 per nämnd/förvaltning
- Ramberäkning 2013. Regionstyrelsens arbetsutskott 2012-05-07--9 och 11
- Centrala samverkansnämndens protokoll 2012-05-29, § 2
- Regionstyrelsens arbetsutskottet 2012-05-07--09, 11
- Regionstyrelsen 2012-05-31, § 150

Allmänt
Vid sammanträdet den 7 maj presenterade ekonomidirektör Åsa Högberg det
ekonomiska läget med samhällsekonomisk översikt för att ge hela regionstyrelsen
en orientering om förutsättningarna för strategisk plan och budget 2013-2015 med
fokus på budgeten 2013. Som ett led i beredningen har budgetdialoger genomförts
med företrädare för samtliga nämnder.
Investeringar – ramar
Regionstyrelsen föreslår att för investeringar i skattefinansierad verksamhet 2013
upptas 187,8 miljoner kronor (mnkr) och för investeringar i affärsdrivande
verksamhet 31,5 mnkr. Totalt 219,3 mnkr.
Nämnd

Investeringsram mnkr

REGIONSTYRELSEN
Ledningskontoret

21,1

Serviceförvaltningen

6,5

TEKNISKA NÄMNDEN
Teknikförvaltningen

65,5

Samhällsbyggnadsförvaltningen

66,8

Summa affärsdrivande för båda förvaltningarna 31,5 är inkluderat.
BYGGNADSNÄMNDEN

2,0

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN

0,4

KULTUR- OCH FRITIDSÄMNDEN

1,0

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

13,0

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

95

PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-06-18

Rf § 64 forts.
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDINGSNÄMNDEN
SOCIALNÄMNDEN

18,5
3,5

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN

21,0

TOTALT

219,3

Totalt exklusive affärsdrivande verksamhet

187,8

Yrkande:
• Lena Celion (M) yrkade, med instämmande av Lars Thomsson (C) och MatsOla Rödén (FP), på att investeringen i infrastrukturen för Visborg utökas med
2 mnkr till 4 mnkr och att investeringen för Hällarna utgår, det vill säga minskas
med 2 mnkr till noll, i övrigt enligt regionstyrelsens förslag.
Driftbudget – ramar
Ledningskontoret har i dokumentet ”Beredningsunderlag, april” sammanfattat
nämndernas framställningar om ramförändringar och intäktsförändringar med mera.
Enligt den delårsrapport som ledningskontoret har upprättat för det första kvartalet
2012 är prognosen för året ett negativt resultat på -5 miljoner kronor (mnkr). Detta
innebär en avvikelse på -7 mnkr jämfört med budget, som är på +2 mnkr. Prognosen
för nämndernas verksamhet, år 2012, visar ett underskott på 55 mnkr.
Regionstyrelsen har föreslagit att det i preliminära ramar för 2013 upptas kompensation för personalkostnadsökningar -65 mnkr, externa avtal -22,8 mnkr, interna
höjningar av priser och hyror -18,9 mnkr, besparingar +40,5 mnkr, förslag till
ramtillskott -23,8 mnkr (varav -10,8 mnkr justering av resursfördelningsmodell för
barn- och utbildningsnämnden samt hälso- och sjukvårdsnämnden), vilket ger en
ökad utgiftsram för driftbudgeten med summa justeringar -90,0 mnkr. Det justerade
resultatet blir +16 mnkr.
I regionstyrelsens förslag till besparingar på 40,5 mnkr inkluderas uppdrag till
ledningskontoret om riktade besparingar på 5 mnkr.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 64 forts.
Anföranden:
Anföranden hölls av Eva Nypelius (C), Stefan Nypelius (C), Kerstin Kalström (C),
Gustaf Hoffstedt (M), Cecilia Nygren (MP), Hanna Westerén (S), Anna
Andersson (C), Tommy Gardell (S), Håkan Onsjö (M), Anna Hrdlicka, (M) och
Inger Harlevi (M).
Yrkanden:
•

Åke Svensson (S) yrkade, med instämmande av Brittis Benzler (V) och Stefaan
De Maecker (MP), bifall till regionstyrelsens förslag.

• Lena Celion (M) yrkade, med instämmande av Lars Thomsson (C) och Mats-Ola

Rödén (FP), på att de medel som tillförts kultur- och fritidsnämnden för kulturplanen samt de medel som tillförts socialnämnden för forskning och utveckling
(FOU) i stället tillförs regionstyrelsen för finansiering av dessa åtgärder. Hon
yrkade även på att 0,3 mnkr tillförs samhällsbyggnadsförvaltningen för väghållning av enskilda vägar i stället för, som i majoritetens förslag, Södra Hällarna
samt att regionalt stöd till landsbygdsskolor utökas med 4 mnkr, kollektivtrafiken
tillförs 1 mnkr för halvtimmestrafik och att kultur- och fritidsnämnden tillförs
ytterligare 2 mnkr (föreningsbidrag, 1,5 mnkr, och Vibble fritidsgård 0,5 mnkr).
Yrkandet innefattade även besparingsförslag på 8 mnkr genom konkurrensutsättning, allmänt, samt 5 mnkr genom upphandling av stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS). Lena Celion yrkade slutligen på att den av
majoriteten riktade besparingen på 5 mnkr inte får drabba barn och gamla. Totalt
innebär yrkandet ett resultat på +22 mnkr.
• Stefan Wramner (M) yrkade, med instämmande av Lars Thomsson (C), att

fullmäktige ger nämnderna i uppdrag att se över var man kan spara pengar
genom att upphandla verksamheter.
• Brittis Benzler (V) yrkade avslag på Stefan Wramners tilläggsyrkande.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 64 forts.
Regionstyrelsens förslag

Effekt på ramen
Ökning -, Minskning +

Personalkostnadsökningar

RS Alt. A

Alt. B

S, V, MP

M, C, FP

-65,0

Personalkostnadsökningar motsvarande 2,5 %
Externa avtal

-22,8

Interna höjningar av priser och hyror

-18,9

Besparingar
Förändring och effektivisering av IT-organisationen

+5,0

Följa ramavtal

+5,0

Översyn av telefon och datorabonnemang

+3,0

Lokaleffektivisering

+10,0

Framtagande av investeringsstrategi

+3,0

Lägre avskrivningar till följd av lägre investeringstakt

+1,0

Varuförsörjningstransporter, översyn av

+0,5

Gemensam vikariehantering, översyn av

+1,0

Avgifter och taxor, översyn av

+2,0

Ökning av förväntade reavinster

+5,0

Ytterligare riktade besparingar för år 2013, uppdrag till ledningskontoret

+5,0

Konkurrensutsättning, allmänt

--

Upphandling av tjänster enl. LSS

+8,0
+5,0

+40,5

SUMMA BESPARINGAR

+53,5

Summa besparingar enligt yrkande

forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Förslag till ramtillskott
Regionstyrelsen/ledningskontoret (LK): Utökning av näringslivs- och

-1,0

verksamhetsanslag
Regionstyrelsen/LK: För finansiering av kulturplanen och FOU

-2,5

Tekniska nämnden/samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF): Södra hällarna

-0,3

+0,3

Tekniska nämnden/SBF: Enskilda vägar

--

-0,3

Tekniska nämnden/SBF: Kollektivtrafiken, halvtimmestrafik

--

-1,0

Tekniska nämnden/SBF: Rakel

-0,7

Tekniska nämnden/teknikförvaltningen: anslag för tomhyra av Solrosen

-4,0

Kultur- och fritidsnämnden: Ramtillskott för samverkansmodellen

-1,5

+1,5

Kultur- och fritidsnämnden: Ökat föreningsbidrag och Vibble fritidsgård

--

-2,0

Barn- och utbildningsnämnden: Informations- och kommunikationsteknik

-2,3

Socialnämnden: Ökat antal OSA-anställningar

-2,2

Socialnämnden: Forskning och utveckling

-1,0

Barn- och utbildningsnämnden: Justering av resursfördelningsmodell

-2,8

Barn- och utbildningsnämnden: Ökat regionalt stöd, landsbygdsskolor

--

Hälso- och sjukvårdsnämnden: Justering av resursfördelningsmodell

-8,0

SUMMA RAMTILLSKOTT

-23,8

+1,0

-4,0

-16,8

Summa ramtillskott enligt yrkande

Totalt ökad utgiftsram

-90,0

-84,0

Proposition och omröstning
Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag och Lena Celions yrkanden om
investerings- och driftbudget och förklarade sig anse att regionstyrelsens förslag vunnit
majoritet. Omröstning begärdes. JA för regionstyrelsens förslag och NEJ för Lena Celions
yrkande. 37 ledamöter röstade ja. 34 ledamöter röstade nej.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-06-18

Rf § 64 forts.
Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstade. Regionfullmäktige hade således
bifallit regionstyrelsens förslag till investeringsbudget och driftbudget.
Därefter ställde ordföranden proposition på Stefan Wramners tilläggsyrkande och Brittis
Benzlers avslagsyrkande och förklarade sig anse att det hade avslagits. Omröstning
begärdes. JA för Brittis Benzlers avslagsyrkande och NEJ för Stefan Wramners
tilläggsyrkande. 37 ledamöter röstade ja. 34 ledamöter röstade nej. Av bilaga till
protokollet framgår hur var och en röstade. Regionfullmäktige hade således avslagit Stefan
Wramners tilläggsyrkande.

Uppdrag givna av regionstyrelsens arbetsutskott framgår av arbetsutskottets
protokoll, Au § 145.
Regionstyrelsen har vid sitt sammanträde (31 maj 2012, § 150) fattat följande
beslut:
Utbytestakten för PC ändras från 3 år till 4 år för bärbara datorer och från 4 år
till 5 år för stationära datorer. Beslutet innebär en sänkning av investeringstakten
med 5 mnkr per år.
• Ledningskontoret ges i uppdrag att till budgetavstämningen hösten 2012 påbörja
arbetet med redovisning av nuläge, planering och förslag för framtiden för vart
och ett av de övergripande visionsmålen.
•

Regionfullmäktiges beslut
•

För investeringar i skattefinansierad verksamhet upptas 187,8 miljoner kronor
(mnkr). För investeringar i affärsdrivande verksamhet (hamnverksamhet,
vattenförsörjning och avloppshantering samt avfallshantering) upptas 31,5 mnkr.
Totalt 219,3 mnkr (brutto).

•

De föreslagna PLANERINGSRAMARNA för beräkning av 2013 års driftbudget
fastställs.
Årets resultat beräknas till +16 miljoner kronor.

•

Anslaget för partistöd återställs enligt grundregeln (ca 300 000 kronor).

Expedieras:
Alla nämnder
Ledningskontoret/Ekonomi, kvalitet och styrning
Justerande:

Reservation:
M, C, FP, reserverade sig till förmån för eget
yrkande. Se särskild bilaga

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-06-18

Rf § 65
Snäckgärdsbaden 2, del av; köpekontrakt samt ändring av
tomträttsavtal
KS 2012/27

- Ledningskontoret 2012-05-09
- Regionstyrelsen 2012-05-31, § 154

För fastigheten Visby Snäckgärdsbaden 2 tecknades 1980 ett tomträttsavtal med AB
Snäckgärdsbaden, nu under namnet Snäckgärdsbaden Fastighets AB. Tomträttsavgälden bestämdes till 100 kronor/år. I avtalet finns en överenskommelse om att
marken får användas för konferenshotell. År 2002 ändrades detaljplanen för
området vilket möjliggjorde byggande av bostäder. Byggnadsnämnden har beviljat
bygglov i enlighet med detaljplanen och ett bostadshus med 13 våningar håller på
att uppföras på fastigheten. Överenskommelsen i gällande tomträttsavtal har därmed
kommit i strid med uppförandet av ett bostadshus.
Ledningskontoret har träffat en överenskommelse med tomträttshavaren och lagt
fram förslag till köpekontrakt och ändring av tomträttsavtal. Köpeskillingen har
bestämts till 5 720 000 kronor efter att värdering har gjorts av 2 av varandra
oberoende värderingsinstitut. Köpekontraktet har villkorats av att tomträttshavaren
godkänner ändring av befintligt tomträttsavtal.
Kontorets samlade bedömning är att föreslaget köpekontrakt och föreslagen ändring
av tomträttsavtal är ändamålsenliga och att köpeskillingens nivå är rimlig utifrån ett
marknadsvärdesperspektiv.
Ledningskontoret föreslår att regionstyrelsen beslutar att godkänna förslag till köpekontrakt med Snäckgärdsbaden Fastighets AB om överlåtelse av del av Gotland
Visby Snäckgärdsbaden 2 för en köpeskilling om 5 720 000 kronor samt att godkänna förslag till ändring av gällande tomträttsavtal, för vidare behandling i
regionfullmäktige.
Anförande:
Anförande hölls av Daniel Bergvall (MP).
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-06-18

Rf § 65 forts.
Yrkanden:
Håkan Onsjö (M) yrkade, med instämmande av, Anna Hrdlicka (M), Lena
Celion (M) och Mats-Ola Rödén (FP), i första hand att ärendet skulle återremitteras och i andra hand att fastigheten skulle säljas för 9 100 000 kronor i
stället för 5 720 000 kronor.
• Åke Svensson (S) tillstyrkte regionstyrelsens förslag och yrkade att ärendet skulle
avgöras vid dagens sammanträde. Instämde gjorde Bo Björkman (S), och Lars
Thomsson (C) och Brittis Benzler (V).
•

Proposition och omröstning
Ordföranden ställde proposition om ärendet skulle avgöras på dagens sammanträde eller
om det skulle återremitteras och förklarade sig anse att ärendet skulle avgöras på dagens
sammanträde. Omröstning begärdes. JA för att ärendet skulle avgöras på dagens
sammanträde och NEJ för återremiss. 54 ledamöter röstade ja. 19 ledamöter röstade nej.
Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstade. Regionfullmäktige hade således
beslutat att ärendet skulle avgöras på dagens sammanträde.
Därefter ställde ordföranden proposition på regionstyrelsens förslag och Håkan Onsjös
yrkande om ett högre försäljningspris och förklarade sig anse att regionstyrelsens förslag
hade bifallits. Omröstning begärdes. JA för regionstyrelsens förslag och NEJ för Håkan
Onsjös yrkande om ett högre försäljningspris. 54 ledamöter röstade ja. 19 ledamöter
röstade nej. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstade. Regionfullmäktige
hade således bifallit regionstyrelsens förslag.

Regionfullmäktiges beslut
•

Förslag till köpekontrakt med Snäckgärdsbaden Fastighets AB om överlåtelse av
del av Gotland Visby Snäckgärdsbaden 2 för en köpeskilling om 5 720 000 kr
godkänns.

•

Förslag till ändring av gällande tomträttsavtal godkänns.

•

Regionstyrelsen (Ledningskontoret) ges i uppdrag att genomföra översyn av
policyn för friköp av tomrätt för flerfamiljshus och mark för industri, handel och
kontor vilken ingår i Riktlinjer för fastigheter och mark. (Antagen av fullmäktige
2012-02-20, § 2).
Reservation:
M och FP reserverade sig till förmån för
eget yrkande. Se särskild bilaga

Expedieras:
AB Snäckgärdsbaden
Ledningskontoret näringsliv
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-06-18

Rf § 66
Placeringspolicy gällande förvaltning av pensionsmedel
RS 2012/117

- Ledningskontoret 2012-02-27 med placeringspolicy maj 2012
- Regionstyrelsen 2012-05-31, § 163

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 föreslog att Placeringspolicy gällande förvaltning av pensionsmedel
antas.
Regionfullmäktige återremitterade på sitt sammanträde i april förslaget till placeringspolicy gällande förvaltning av pensionsmedel.
Ledningskontoret har nu reviderat förslaget och föreslår att placeringspolicyn antas.
Revideringen har skett i avsnittet 2.10 Ansvarfulla placeringar vid aktieförvaltning.
Regionstyrelsen har föreslagit att det reviderade förslaget fastställs.
Regionfullmäktiges beslut
•

Placeringspolicy gällande förvaltning av pensionsmedel fastställs.

Expedieras:
Ledningskontoret/ekonomi, kvalitet och styrningsenhet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-06-18

Rf § 67
Motion. HBT-certifiering av vård och omsorg
KS 2011/342

- Motion 2011-06-13
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2011-10-25, § 98
- Socialnämnden 2011-10-26, § 132
- Ledningskontoret 2012-05-11
- Regionstyrelsen 2012-05-31, § 157

Anna-Maria Bauer (V) och Isabel Enström (MP) har i en motion yrkat att en plan
tas fram för hur mödravårdscentraler, barnavårdscentraler, ungdomsmottagningen
och förlossningen på lasarettet, HBT*-certifieras. I ett senare skede vill de också att
övriga vårdinrättningar inkluderas, särskilda boenden och dagverksamhet för äldre
samt för personer med funktionsnedsättningar. Även externa verksamhetsutövare
ska bjudas in till deltagande i gemensamma utbildningar för HBT-certifiering. Krav
på HBT-kompetens ska ställas vid framtida upphandlingar av vård och omsorg. En
översyn och revidering ska skyndsamt påbörjas utifrån ett inkluderande perspektiv
samt att informationsmaterial och styrdokument ses över vid nästkommande
revidering.
Not: HBT står för homosexuella, bisexuella och transpersoner. Transpersoner är ett
samlingsbegrepp för bland annat transsexuella (som vill eller har bytt kön), transvestiter
(som inte vill byta kön) och andra som överskrider normerna för hur man får uttrycka sitt
kön.

Hälso- och sjukvårdsnämnden redogör i sitt yttrande för medvetenheten hos personalen och att de i sitt arbete är noggranna med att använda könsneutrala ord i kontakterna med HBT-personer. Ungdomsmottagningens personal har gått utbildningar
i HBT-frågor. De följer Socialstyrelsens regeringsuppdrag om jämlikhet i vården
och ser det som ett viktigt utvecklingsområde. De ser över informationsmaterial,
rutiner, blanketter m.m. för en jämlik vård. De påpekar att kostnaden för enbart
HBT-certifiering är förhållandevis hög och att alla insatser som rör jämlikhetsperspektivet bör samordnas. Nämnden lämnar som svar på motionen sitt yttrande.
Socialnämnden avstyrker motionen om HBT-certifiering. De redovisar sitt pågående
arbete med värdighetsgarantier och kvalitetsgarantier där HBT-frågor kommer att
ingå. Förvaltningen ser positivt på gemensamma utbildningar och deltar gärna. De
påpekar att informationsmaterial och blanketter fortlöpande förbättras så att de
inkluderar alla berörda.
forts
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-06-18

Rf § 67 forts
Nämnden har även låtit förvaltningen göra en kostnadsberäkning av vad en HBTcertifiering skulle kosta och de har bedömt ett införande i alla verksamheter skulle
uppgå till 7,5 miljoner kronor.
Ledningskontoret har i sitt utlåtande instämt i att HBT-frågor är centrala när det
gäller att säkra de mänskliga rättigheterna inom ramen för FN:s deklarationer.
Kontoret bedömer att den höga kostnaden för ett införande medför att det ”är en mer
realistisk ambitionsnivå att fortsätta arbetet med att sätta tydliga krav inom ramen
för verksamhetsstyrning med kvalitetsgarantier, värdighetsgarantier och arbetet för
jämlik vård samt sprida kunskap genom fortsatt utbildning i en takt som ryms inom
befintliga verksamhetsmedel. Ledningskontoret delar nämndernas uppfattning att
det är till fördel för kontinuitet i arbetet med de olika mänskliga rättighetsfrågorna
om dessa kan integreras i ordinarie styr- och verksamhetssystem”.
Kontoret lyfter fram flera pågående insatser i Region Gotland men även i det
gotländska samhället i övrigt för att på rätt sätt möta HBT-personer. Ledningskontoret kommer under 2012 att se över och revidera servicepolicyn och i detta
sammanhang kommer diskrimineringsgrunderna att beaktas.
Ledningskontoret föreslår att motionen avslås.
Regionstyrelsen har föreslagit att i tillägg, till avslaget, ska understrykas vikten av
fortlöpande kompetensutveckling i Region Gotlands verksamheter i bemötandet av
HBT-personer.
Anförande:
Anförande hölls av Anna-Maria Bauer (V).
Yrkanden:
• Isabel Enström (MP) yrkade, med instämmande av Hanna Westerén (S), att till
regionstyrelsens förslag lägga till ”... och detta ska årligen redovisa i årsredovisningen”.
• Anna Andersson (C) yrkade, med instämmande av Hanna Westerén (S), att

översyn av blanketter och informationsmaterial inom all verksamhet påbörjas
utifrån ett inkluderande perspektiv.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-06-18

Rf § 67 forts.
Proposition
Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag och förklarade sig anse att
regionstyrelsens förslag vunnit majoritet.
Därefter ställde ordföranden proposition på Isabel Enströms tilläggsyrkande och förklarade
att det hade bifallits. Slutligen ställdes proposition på Anna Anderssons tilläggsyrkande
och ordföranden fann att även detta hade vunnit bifall. Regionfullmäktige hade således
bifallit regionstyrelsens förslag med tilläggsyrkandena.

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen avslås, men vikten understryks av fortlöpande kompetensutveckling i
Region Gotlands verksamheter i bemötande av HBT-personer och detta ska
årligen redovisas i årsredovisningen.

•

Översyn av blanketter och informationsmaterial inom all verksamhet påbörjas
utifrån ett inkluderande perspektiv.

Expedieras:
Hälso- och sjukvårdsnämnden,
Socialnämnden
Ledningskontoret/folkhälsa och välfärdsenhet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-06-18

Rf § 68
Motion. Parkeringsplatser i innerstaden
KS 2011/480

- Motion 2011-09-12
- Tekniska nämnden 2012-03-28, § 53
- Ledningskontoret 2012-03-30
- Regionstyrelsen 2012-04-26, § 105

Motion har inkommit från Mats-Ola Rödén (FP) om att tekniska nämnden ges i
uppdrag att inventera möjligheter till och inrättar fler parkeringsplatser i innerstaden. Han föreslår också att man ser över möjligheterna att utöka nuvarande
tidsgräns för boendeparkeringar och utreder möjligheterna för ägare till
hyresfastigheter, bostadsrättsföreningar och näringsidkare att få hyra särskilt
markerade parkeringsplatser. Slutligen föreslås även att det skapas regler för en
avgiftsfri timme sommartid i anslutning till affärslokaler i Visby innerstad.
Tekniska nämnden beslutade vid sitt sammanträde i mars att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att inventera behovet av och möjligheten till att inrätta fler
parkeringsplatser i Visby innerstad. Nämnden beslutade även vid sammanträdet att
tillstyrka en utökning av nuvarande tidsgräns för boendeparkering genom att besluta
om en utökad parkeringstid på särskilt markerade parkeringsplatser utanför ringmuren. Tekniska nämnden beslutade även att förslaget om uthyrning av allmänna
parkeringsplatser och förslaget om att skapa regler för avgiftsfri timme, sommartid,
i anslutning till affärslokaler avslås.
Ledningskontoret har föreslagit, med hänvisning till tekniska nämndens beslut, att
motionen tillstyrks dels i det förslag som rör möjligheter att inrätta fler parkeringsplatser i innerstaden och dels i förslaget att utöka nuvarande tidsgräns för boendeparkering.
Kontoret föreslog att motionen avslås i dels det förslag som avser möjligheter att
hyra ut allmänna parkeringsplatser till hyresfastigheter, bostadsrättsföreningar och
näringsidkare och dels i förslaget att skapa regler för en avgiftsfri timme sommartid
i anslutning till affärslokaler i Visby innerstad.
Regionstyrelsen har i sitt förslag till beslut följt ledningskontorets förslag.
Anföranden:
Anföranden hölls av Inger Harlevi (M) och Bodil Rosengren (V).
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-06-18

Rf § 68 forts.
Yrkanden:
• Mats-Ola Rödén (FP) yrkade, med instämmande av Håkan Onsjö (M) och Anna
Hrdlicka (M), bifall till motionen med den ändringen att tekniska nämnden
uppmanas att se över möjligheten till en avgiftsfri timma, sommartid, i
anslutning till affärslokaler i innerstaden.
•

Åke Svensson (S) tillstyrkte, med instämmande av Bo Björkman (S) Tommy
Gardell (S) och Matias Swartling (MP), regionstyrelsens förslag.

Proposition och omröstning
Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag och Mats-Ola Rödéns yrkande
och förklarade sig anse att regionstyrelsens förslag vunnit majoritet. Omröstning begärdes.
JA för regionstyrelsen förslag och NEJ för Mats-Ola Rödéns 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 tillstyrks, med hänvisning till tekniska nämndens beslut, dels i det
förslag som rör möjligheten att inrätta fler parkeringsplatser i innerstaden och
dels i förslaget att utöka nuvarande tidsgräns för boendeparkeringar.

•

Motionen avslås, med hänvisning till tekniska nämndens beslut, dels i det
förslag som avser möjligheten att hyra ut allmänna parkeringsplatser till hyresfastigheter, bostadsrättsföreningar och näringsidkare och dels i förslaget att
skapa regler för en avgiftsfri timme, sommartid, i anslutning till affärslokaler i
Visby innerstad.

•

Regionstyrelsen betonar vikten av att tekniska nämnden noga väger in handelns
villkor i sammanhanget.

Expedieras:
Tekniska nämnden
Ledningskontoret/samhällsbyggnadsenheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-06-18

Rf § 69
Motion. Öppna Gotland för arbetskraftsinvandring
KS 2011/477

- Motion 2011-09-12
- Ledningskontoret 2012-03-23
- Regionstyrelsen 2012-04-26, § 107

Motion har inkommit från Gustaf Hoffstedt (M) om att regionfullmäktige ger
regionstyrelsen i uppdrag att öppna Gotland för arbetskraftsinvandring. Motionären
föreslår att Region Gotland tillsammans med Arbetsförmedlingen bör ”skanna av
var Gotland i dag har rekryteringssvårigheter, samt därefter utarbeta en rekryteringskampanj på ett för gotländska förhållanden passande sätt”. I motionen konstateras
att det börjar bli bråttom om målet med 65 000 invånare år 2025 ska kunna nås och
att en del av lösningen är att öka inflyttningen av utländska medborgare.
Ledningskontoret har i sin skrivelse redogjort bland annat för arbetsmarknadsläget
utifrån Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos och för den bedömning som
görs av arbetsmarknadsläget ett år framåt, på Gotland. Kontoret gör bedömningen,
efter samråd med Arbetsförmedlingen, att behoven inom nuvarande bristyrken är
relativt små och att det är tveksamt om någon större rekryteringskampanj utomlands
skulle var nödvändig.
Kontoret har även redogjort för Kompetensplattformsarbetet, som är ett regeringsuppdrag till regionerna, med uppgiften att följa behovet av regional kompetensförsörjning och verka för att arbetsgivare hittar den kompetens som behövs.
Ledningskontoret har föreslagit att motionen tillstyrks genom att hänvisa uppdraget
att ”skanna av rekryteringssvårigheter” till Kompetensplattform Gotland.
Regionstyrelsen föreslog att motionen tillstyrks i enlighet med ledningskontorets
förslag.
Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen bifalls på så sätt att uppdraget att ”skanna av rekryteringssvårigheter”
hänvisas till Kompetensplattform Gotland.

Expedieras:
Ledningskontoret/Folkhälsa och välfärdsenhet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Regionfullmäktige

2012-06-18

Rf § 70
Motion. En hållbar matservering
KS 2011/485

- Motion 2011-09-12
- Serviceförvaltningen 2012-04-20
- Ledningskontoret 2012-05-11
- Regionstyrelsen 2012-05-31, § 156

I en motion från Joachim Höggren (MP) föreslås att en strategi ska tas fram för att
minska utsläppen av växthusgaser från den offentliga matkonsumtionen. I motionen
föreslås även att högstadieskolorna, i likhet med gymnasieskolorna, börjar servera
ett vegetariskt alternativ till dagens lunch.
Serviceförvaltningen har i sitt svar på motionen påpekat att måltidsförsörjningen har
Region Gotlands måltidspolicy som styrdokument. Policyn visar på strategier för att
kunna erbjuda god och hälsosam mat med hänsyn till hälsa, miljöpåverkan samt god
långsiktig resurshushållning. De påpekar att de under 2012 räknar med att 25 % av
inköpsvärdet av livsmedel ska vara ekologiskt producerat. Vegetarisk lunch tillhandahålls enbart till de elever som anmält detta önskemål. Samtliga elever serveras
dock enstaka vegetariska luncher 4-5 gånger per 8 veckors period.
Ledningskontoret anför sammanfattningsvis i sitt utlåtande att ansvaret för livsmedelsinköp och måltidsförsörjning är samlat hos serviceförvaltningen och att de
som styrdokument bl.a. har den ovan anförda måltidspolicyn. De redan existerande
strategidokumenten som styr upphandlings- och måltidsförsörjningens arbete
bedöms fylla föreslaget syfte. Serviceförvaltningen för även en dialog med barnoch utbildningsförvaltningen om att öka det vegetariska inslaget i skolmåltiderna till
att servera en vegetarisk rätt i veckan.
Ledningskontoret har föreslagit att motionen anses besvarad med hänvisning till
existerande strategidokument och till den pågående dialogen mellan serviceförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen.
Regionstyrelsen föreslog att motionen anses besvarad i enlighet med ledningskontorets förslag.
Anförande:
Anförande hölls av Cecilia Nygren (MP).
forts
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

110

PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-06-18

Rf § 70 forts
Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad med hänvisning till existerande strategidokument och
till den pågående dialogen mellan serviceförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen.

Expedieras:
Serviceförvaltningen
Ledningskontoret/samhällsbyggnadsenheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-06-18

Rf § 71
Motion. Inrätta ett barn- och elevombud
KS 2011/479

- Motion 2011-09-12
- Ledningskontoret 2012-05-11
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2012-02-08, § 6
- Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-21, § 19
- Regionstyrelsen 2012-05-31, § 158

I en motion har Lotta Jakobson och Johan Malmros båda (FP) yrkat att det ska
inrättas ett barn- och elevombud. Syftet är att tillvarata de mest utsatta elevernas
rättigheter och säkerställa att skolorna följer lagen på detta område.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har ställt sig positiv till inrättande av ett
barn- och elevombud och föreslår att ombudet organisatoriskt ska tillhöra ledningskontoret.
Barn- och utbildningsnämnden har i sitt yttrande på motionen föreslagit att denna
ska avslås och att förvaltningens skrivning ska lämnas som svar.
Ledningskontoret har sammanfattningsvis bedömt att skolans resurser snarare bör
satsas på att fortsätta det pågående arbetet med att systematiskt kartlägga barns och
elevers behov, göra konkreta handlingsplaner och förbättringsåtgärder på varje
skolenhet, än på att inrätta lokala funktioner med uppdrag som åtminstone till del
ligger inom Skolinspektionens och Barn- och elevombudets (BEO) ansvarsområde.
Ledningskontoret förutsätter att de berörda nämnderna noga följer förvaltningarnas
arbete i dessa frågor.
Ledningskontoret har föreslagit att motionen avslås, vilket även blev
regionstyrelsens förslag till fullmäktige.
Yrkanden:
• Lotta Jakobson (FP) yrkade, med instämmande av Johan Malmros (FP), bifall
till motionen.
•

Åke Svensson (S) tillstyrkte regionstyrelsens förslag.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

112

PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-06-18

Rf § 71 forts.
Proposition och omröstning
Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag och Lotta Jakobsons yrkande
och förklarade sig anse att regionstyrelsens förslag vunnit majoritet. Omröstning begärdes.
JA för regionstyrelsens förslag och NEJ för Lotta Jakobsons yrkande. 67 ledamöter
röstade ja. 4 ledamöter röstade nej. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en
röstade. Regionfullmäktige hade således bifallit regionstyrelsens förslag.

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen avslås.

Expedieras:
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Ledningskontoret/folkhälsa och välfärdsenhet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-06-18

Rf § 72
Motion. Inrätta ett äldreombud
KS 2011/653

- Motion 2011-11-29
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2012-02-06, § 147
- Socialnämnden 2012-02-09, § 16, och 2012-04-20, § 51
- Ledningskontoret 2012-05-11
- Regionstyrelsen 2012-05-31, § 159

I en motion från Bror Lindahl (FP) föreslås att en äldreombudsman tillsätts på
Gotland. I motionen betonas att äldreombudsmannen ska ta tillvara de äldres
intressen och att denne ska ha en fristående ställning gentemot förvaltningar och
entreprenörer.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har som sitt svar på motionen lämnat förvaltningens
yttrande. Nämnden delar motionens intention att ”stärka den enskildes inflytande
över och delaktighet i sin vård och omsorg”. Men ”anser det principiellt felaktigt att
bygga upp dubbla strukturer för likartade ändamål” utan ”man bör istället sträva
efter att utnyttja befintliga resurser så väl som möjligt”.
Socialnämnden har i sitt förslag till yttrande föreslagit att motionen bifalls på så sätt
att en äldreombudsman ska inrättas när ekonomin tillåter. Socialnämnden har sedan
tidigare fattat beslut om ett äldrepolitiskt program, för perioden 2010-2025 där en
strategi som föreslås är inrättandet av en äldreombudsman. Nämnden informerar att
även Pensionärsrådet önskar en sådan opartisk funktion.
Ledningskontoret delar bedömningen att det i rådande ekonomiska läge är mer
ändamålsenligt att resurserna används i pågående kvalitetsarbetet, ”snarare än att
inrätta en parallell struktur för information, synpunktshantering och klagomål vid
sidan av redan befintliga system”.
Ledningskontoret har föreslagit att motionen avslås.
Regionstyrelsen har föreslagit att motionen ska anses besvarade med hänvisning till
det äldrepolitiska programmet.
Yrkanden:
• Bror Lindahl (FP) yrkade att motionen skulle bifallas.
•

Hanna Westerén (S) tillstyrkte regionstyrelsens förslag.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-06-18

Rf § 72 forts.
Proposition och omröstning
Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag och Bror Lindahls yrkande och
förklarade sig anse att regionstyrelsens förslag vunnit majoritet. Omröstning begärdes. JA
för regionstyrelsens förslag och NEJ för Bror Lindahls 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 anses besvarad med hänvisning till det äldrepolitiska programmet.

Expedieras:
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Socialnämnden
Ledningskontoret/folkhälsa och välfärdsenhet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-06-18

Rf § 73
Motion. Tillgänglighetsanpassning av Rådhuset, Visborg
KS 2011/647

- Motion 2011-11-28
- Ledningskontoret 2012-04-02
- Regionstyrelsen 2012-04-261, § 102

Motion har inkommit från Mats Hedström och Stefan Wramner båda (M) om att
Region Gotland snarast ska vidta lämpliga åtgärder så att lokalerna i Rådhuset,
uppfyller gällande och vedertagna krav på tillgänglighet och säkerhet.
Test har genomförts av Moderata Handikapprådet med funktionsnedsatta deltagare
med hörsel och synnedsättning, rörelsehindrade och rullstolsburna. Motionärerna
konstaterar att brister upptäcktes på minst 15 ställen i entréplanet, hiss och toaletter.
Ledningskontoret har i sitt utlåtande konstaterat att det av motionärerna redovisade
besöksprotokollet innehåller punkter som kan avhjälpas relativt enkelt.
Kontoret föreslog att motionen bifalls på så sätt att ledningskontoret får i uppdrag
att tillsammans med teknikförvaltningen undersöka de ekonomiska förutsättningarna och de tekniska möjligheterna för att avhjälpa brister som påtalas i
motionen.
Regionstyrelsen har föreslagit att motionen bifalls på så sätt att ledningskontoret ges
i uppdrag att tillsammans med teknikförvaltningen arbeta med de brister som
påtalats i motionen.
Anföranden:
Anföranden hölls av Matias Swartling (MP), Anna Hrdlicka (M), Lena Celion (M)
och Mats Hedström (M).
Yrkanden:
•

Stefan Wramner (M) yrkade, med instämmande av Mats-Ola Rödén (FP), att
åtgärder av brister i tillgängligheten på Visborg ska åtgärdas tillsammans med
fastighetsägaren så att kostnaderna för åtgärder fördelas på rätt part.

•

Åke Svensson (S) yrkade avslag på Stefan Wramners tilläggsyrkande.

Ordförande ställde proposition på regionstyrelsens förslag och Stefan Wramners tilläggsyrkande och förklarade sig anse att det hade avslagits.

forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-06-18

Rf § 73 forts.
Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen bifalls på så sätt att ledningskontoret ges i uppdrag att tillsammans
med teknikförvaltningen arbeta med de brister som påtalats i motionen.

Expedieras:
Ledningskontoret/ekonomi, kvalitet och styrning

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

117

PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-06-18

Rf § 74
Motion. Fast hörselslinga i Rådhuset, Visborg
KS 2011/648

- Motion 2011-11-28
- Ledningskontoret 2012-03-28
- Regionstyrelsen 2012-04-26, § 103

Motion har inkommit från Stefan Wramner (M) om att det, utöver, befintliga mobila
hörselslingor och planerade fast hörselslinga i Ljusgården, skyndsamt installeras en
fast hörselslinga i ett av mötesrummen i Rådhuset och att ett tillräckligt antal mikrofoner, för att möten ska kunna fungera på ett smidigt sätt, införskaffas.
Ledningskontoret har föreslagit att motionen bifalls på så sätt att kontoret får i uppdrag att tillsammans med teknikförvaltningen undersöka de ekonomiska förutsättningarna och tekniska möjligheterna att få till stånd en installation av hörselslinga inklusive mikrofoner i ett av konferensrummen i Rådhuset, på Visborg.
Detta blev även regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige.
Anförande:
Anförande hölls av Stefan Wramner (M).
Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen bifalls på så sätt att ledningskontoret ges i uppdrag att tillsammans
med teknikförvaltningen undersöka de ekonomiska förutsättningarna och de
tekniska möjligheterna för att få till stånd en installation av hörselslinga,
inklusive mikrofoner, i ett av konferensrummen i Rådhuset på Visborg.

Expedieras:
Ledningskontoret/ekonomi, kvalitet och styrning

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-06-18

Rf § 75
Motion. Trafikreglering under sommaren i Visby hamn
KS 2011/649

- Motion 2011-11-28
- Tekniska nämnden 2012-03-28, § 72
- Ledningskontoret 2012-03-30
- Regionstyrelsen 2012-04-26, § 104

Motion har inkommit från Håkan Onsjö (M) om att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten att stänga av Skeppsbron under
sommaren och i stället leda trafiken via Korsgatan fram till Hamngatan. Detta skulle
enligt motionären dels medföra att Skeppsbron skulle kunna utnyttjas på ett bättre
sätt och dels ge ett välbehövligt bidrag till regionen genom uthyrning av attraktiva
ytor.
Tekniska nämnden har föreslagit att motionen avslås. I motivet till beslutet anförs
att Korsgatan är för smal för att leveransfordon, lastbilar och bussar ska kunna nå
till exempel Almedalen och Kongresshallen. Dessutom finns risk för att det uppstår
bullerstörningar för de bostäder och hotell som ligger utmed Korsgatan. Tekniska
nämnden hänvisar, i sitt remissvar, även till att trafiksituationen i hamnområdet
kommer att ses över inom ramen för projektet Resecentrum.
Ledningskontoret föreslog att motionen avslås med hänvisning till tekniska
nämndens beslut.
Detta blev även regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige.
Anföranden:
Anföranden hölls av Lars Thomsson (C), Stefan Wramner (M), Tommy Gardell (S)
Anna Hrdlicka (M) och Åke Svensson (S).
Yrkande:
• Håkan Onsjö (M) yrkade bifall till motionen.
Ordförande ställde proposition på regionstyrelsens förslag och Håkan Onsjös yrkande om
bifall till motionen och fann att regionstyrelsens förslag hade vunnit bifall.

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen avslås med hänvisning till tekniska nämndens beslut.

Expedieras: Tekniska nämnden, Ledningskontoret/samhällsbyggnadsenhet
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-06-18

Rf § 76
Motion. Inför kontantfri betalning på kollektivtrafiken
KS 2011/684

- Motion 2011-12-12
- Tekniska nämnden 2012-03-28, § 47
- Ledningskontoret 2012-03-30
- Regionstyrelsen 2012-04-26, § 106

Motion har inkommit från Magnus Jönsson (M) om att Region Gotland tar fram ett
kostnadsförslag för införandet av kontantfri betalning på kollektivtrafiken. Av förslaget ska framgå hur mycket en sådan investering skulle kunna kosta initialt och
vad det på sikt skulle kunna spara för Region Gotlands ekonomi att införa ett system
med kort- eller mobillösning. Enligt motionären skulle en plan för kontantfri
betalning, via upphandlat system, kunna vara fullt genomförbart till 1 januari 2013.
Tekniska nämnden beslutade vid sitt sammanträde i mars att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att ta med sig förslaget om kontantfri betalning vid den
kommande upphandlingen av ett nytt biljettsystem, vilket planeras vara slutfört till
sommaren 2012.
Nämnden skriver även i beslutet att den årliga kostnaden för terminaler i alla bussar
samt transaktionskostnader uppskattas till ca 500 000 kronor. Vidare sägs att det
föreslagna förenklade betalningsförfarandet bedöms resultera i ett ökat resande med
kollektivtrafiken.
Ledningskontoret har föreslagit att motionen tillstyrks med hänvisning till tekniska
nämndens beslut.
Detta har även blivit regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige.
Anförande:
Anförande hölls av Magnus Jönsson (M).
Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen bifalls med hänvisning till tekniska nämndens beslut.

Expedieras:
Tekniska nämnden
Ledningskontoret/samhällsbyggnadsenhet
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-06-18

Rf § 77
Motion. Ambulans på norra Gotland
KS 2011/683

- Motion 2011-12-12
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2012-03-22, § 165
- Ledningskontoret 2012-03-29
- Regionstyrelsen 2012-04-26, § 108

Motion har inkommit från Lisa Kalström och Majvor Östergren båda (S) där man
föreslår att ambulansen i Slite ska utökas till bemanning dygnet runt samt att
ambulanshelikoptern ska flyga dygnet runt, det vill säga kunna utföra uppdrag även
i mörker och vara stationerad på Gotland.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har avstyrkt förslaget om att utöka bemanningen till
dygnet runt för ambulansen i Slite. När det gäller ambulanshelikopterns möjlighet
att utföra uppdrag under mörker och att helikoptern ska vara stationerad på Gotland
så konstaterar nämnden att detta finns med i förfrågningsunderlaget som nämnden
tagit fram i den pågående upphandlingen.
Ledningskontoret har i sitt yttrande instämt med de bedömningar som är gjorda av
hälso- och sjukvårdsnämnden och föreslår att regionstyrelsen avstyrker förslaget om
att ambulansen ska bemannas dygnet runt.
I den del av motionen som gäller ambulanshelikoptern föreslås att hälso- och
sjukvårdsnämndens yttrande lämnas som svar. Kontoret konstaterar även att hälsooch sjukvårdsnämnden gett förvaltningen i uppdrag att se över den samlade
ambulansverksamheten och att detta uppdrag ska redovisas under 2012.
Regionstyrelsen har föreslagit att motionen avslås i den del som avser dygnet runt
bemanning av ambulansen i Slite och att motionen besvaras med hälso- och
sjukvårdsnämndens yttrande i den del som gäller ambulanshelikoptern.
Anförande:
Anförande hölls av Gerty Holmstedt (S).

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-06-18

Rf § 77 forts.
Yrkanden:
• Leif Dahlby (S) yrkade, med instämmande av Majvor Östergren (S), Lisa
Kalström (S) och Stefaan De Maecker (MP), att motionen anses besvarad på så
sätt att frågan om ambulansorganisationen på norra Gotland särskilt beaktas i
den utredning som hälso- och sjukvårdsnämnden tillsatt och den del som gäller
ambulanshelikoptern anses besvarad med hälso- och sjukvårdsnämndens
yttrande.
•

Kerstin Kalström (C) yrkade, med instämmande Lars Thomsson (C), bifall till
motionens första att-sats.

Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag, Leif Dahlbys yrkande och
Kerstin Kalströms yrkande och förklarade sig anse att Leif Dahlbys yrkande vunnit
majoritet.

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad på så sätt att frågan om ambulansorganisationen på
norra Gotland särskilt beaktas i den utredning som hälso- och sjukvårdsnämnden
tillsatt och den del som gäller ambulanshelikoptern anses besvarad med hälsooch sjukvårdsnämndens yttrande.

Expedieras:
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Ledningskontoret/enhet för administrativ utveckling, säkerhet och beredskap

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-06-18

Rf § 78
Årsredovisning och revisionsberättelse för Stiftelsen
GotlandsMusiken 2011
RS 2012/370

- Årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2011

Regionfullmäktige skall fastställa resultat- och balansräkning samt bevilja ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
Jäv:
Jäv anmäldes av Björn Jansson (S), Lilian Edwards (M), Ursula Jacobsson (C) och
Hans Klintbom (C).
Regionfullmäktiges beslut
•

Resultat- och balansräkning fastställs.

•

Stiftelsen Gotlandsmusiken beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

Expedieras:
Stiftelsen GotlandsMusiken

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

123

PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-06-18

Rf § 79
Redovisning och revisionsberättelse för Samordningsförbundet
Finsam Gotland 2011 (Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser)
KS 2012/370

- Årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2011

Regionfullmäktige skall fastställa resultat- och balansräkning samt bevilja ansvarsfrihet för verksamhet 2011.
Jäv:
Jäv anmäldes av Hanna Westerén (S) och Brittis Benzler (V).
Regionfullmäktiges beslut
•

Resultat- och balansräkning fastställs.

•

Samordningsförbundet Finsam Gotland (Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser) beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.

Expedieras:
Samordningsförbundet Finsam Gotland

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-06-18

Rf § 80
Årsredovisningar och revisionsberättelser för AB GotlandsHem,
Gotlands Stuveri AB, Gotlands Energiverk AB, ALMI Företagspartner Gotland AB samt RegionInvest Gotland AB Småland och
öarna för 2011; anmälan
RS 2012/370

- AB GotlandsHem
- Gotlands Stuveri AB
- Gotlands Energiverk AB
- ALMI företagspartner Gotland AB
- RegionInvest Gotland AB Småland & Öarna AB

Årsredovisningar och revisionsberättelser för regionen ägda eller delägda dotterbolag har lämnats till regionfullmäktige för kännedom.
Regionfullmäktiges beslut
•

Årsredovisningarna läggs till handlingarna.

Expedieras:
AB GotlandsHem
Gotlands Stuveri AB
Gotlands Energiverk AB
ALMI Företagspartner Gotland AB
RegionInvest Gotland AB Småland och öarna

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-06-18

Rf § 81
Avsägelser och fyllnadsval. Barn- och utbildningsnämnden.
Tekniska nämnden. Socialnämnden. Kultur- och fritidsnämnden.
DBW:s trädgårdsstyrelse
- Sandra Larsson Ammunet, 2012-04-30
- Peder Westerlund, 2012-05-30
- Sven Forslund, 2012-05-18
- Louise Forslund, 2012
- Elisabeth de Verdier, 2012-06-14

Utseende av en ersättare i barn- och utbildningsnämnden och en ersättare i tekniska
nämnden bordlades vid regionfullmäktiges sammanträde 2012-04-23.
Sandra Larsson Ammunet (S) har avsagt sig uppdragen som ersättare i socialnämnden och ledamot i DBW:s trädgårdsstyrelse.
Peder Westerlund (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
Sven Forslund (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i barn- och utbildningsnämnden.
Louise Forslund (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.
Elisabeth de Verdier (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i socialnämnden.
Regionfullmäktiges beslut
• Sandra Larsson Ammunet (S), Peder Westerlund (M), Sven Forslund (M), Louise
Forslund (M) och Elisabeth de Verdier befrias från sina ovan nämnda uppdrag.
• Till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden t.o.m. 2014-12-31 utses:
M Peter Wennblad, Gråboväg 12, 621 49 Visby
• Till nya ersättare i barn- och utbildningsnämnden t.o.m. 2014-12-31 utses:
S Antonia Broén, Gotenhofsgatan 13, 621 58 Visby
att i nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i S-gruppen i
ordningen efter Oscar Ahlin.

M Susanne Ryderholm, Rone Autsarve 525, 623 47 Hemse

att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i M-gruppen i
ordningen efter Erik Palmgren.
forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-06-18

Rf § 81 forts
• Till ny ersättare i tekniska nämnden t.o.m. 2014-12-31 utses:
S

Linda Hansson, Hejdeby Nickarve 153, 621 76 Visby

att i nu ordning inträda vid förhinder för ordinarie i S-gruppen i ordningen
efter Roland Olofsson.

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

Torgny Stenström, Lummelunda Kinner 182, 621 71 Visby

att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i S-gruppen i ordningen
efter Karina Hansson.

M Marie Wärn, Box 50, 621 13 Stånga

att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i M-gruppen i
ordningen efter Dennis Westergren.

• Till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2012-12-31 utses:
M Åsa Wramner, Birgers gränd 4, 621 56 Visby

att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i M-gruppen i
ordningen efter Carl-Fredrik Matthing.

• Till ny ledamot i DBW:s trädgårdsstyrelse t.o.m. 2014-12-31 utses:
S

Hanna Lenholm, Väskinde Lilla Mickelgårds 923, 622 75 Visby.

Beslutet förklarades omedelbart justerat.
Expedieras:
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden
DBW:s trädgårdsstyrelse
Sandra Larsson Ammunet
Peder Westerlund
Sven Forslund
Elisabeth de Verdier
De nyvalda

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-06-18

Rf § 82
Medborgarförslag; nya
Följande medborgarförslag har inkommit:

Ärendenummer/
Ankomstdatum

Rebecca Kinnanders medborgarförslag om att ordna odlingslotter på Odvaldsområdet i Klintehamn.

RS 2012/216
2012-04-11

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden
Leif Gustavssons medborgarförslag om fria bussresor för
pensionärer.

RS 2012/231
2012-04-18

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden
Anders Lickhammers medborgarförslag om koppeltvång för
hundar i motionsspåret vid Visborg (f.d. P 18).

RS 2012/235
2012-04-20

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till regionstyrelsen
Lars Flemströms medborgarförslag om att göra befintliga
toaletter i Herrviks hamn tillgängliga för allmänheten.

RS 2012/236
2012-04-23

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden
Thomas Frids medborgarförslag om att ändra färdriktningen för
bilar genom Söderport.

RS 2012/261
2012-04-30

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden
Nils Strehlenerts medborgarförslag om införskaffande av 35
rullstolar för att fullmäktige skall upptäcka hur dåligt Visby är
handikappanpassat.

RS 2012/266
2012-05-02

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till fullmäktiges presidium
Per Gahnströms medborgarförslag om att använda läsplattor vid
nämndsammanträden.

RS 2012/279
2012-05-03

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till regionstyrelsen
Michael Olssons medborgarförslag om att plats för begagnade
saker anordnas på återvinningscentralen i Visby.

RS 2012/22
2012-05-10

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden
Åsa Lindström-Jakobssons medborgarförslag om att cykel- och
gångbana anordnas söder om Hemse kyrka.

RS 2012/253
2012-05-25

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till trafikverket
forts
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-06-18

Rf § 82 forts
Annika Fritzon Nyströms medborgarförslag om att inte lägga ner
Stavgard. (Inkom 2012-05-22)
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till barn- och utbildningsnämnden
Regionfullmäktiges beslut
• I enlighet med presidiets förslag.
Expedieras:
Berörda nämnder,
Förslagsställarna

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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RS 2012/313
2012-05-22

PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-06-18

Rf § 83
Medborgarförslag; anmälan av beslutade
•

Carina Gustafsson och Ann-Marie Eliassons medborgarförslag om att göra om
seniorboendet Kråkan, Storgatan 44 i Hemse, till särskilt boende. KS 2011/332.
• Socialnämnden 2012-03-23, § 32

•

Birgitta Melanders medborgarförslag om mera pengar till maten för till dagis- och
skolbarn. KS 2011/337
•

•

Kenneth Björklunds medborgarförslag om att cykelleden runt Visby benämns
Gun Hägglunds väg. KS 2011/450
•

•

Socialnämnden 2012-03-23, § 31

Helen Kristiansson medborgarförslag om ändring av de geografiska
upptagningsområdena för skolorna, framförallt Öja skola. KS 2011/620
•

•

Socialnämnden 2012-04-20, § 50

Barbro Lindh-Forsells medborgarförslag om behov av korttidsenhet på södra
Gotland. KS 2011/600
•

•

Barn- och utbildningsnämnden 2012-05-16, § 41

Lars Lindgrens medborgarförslag om att reaktivera medborgarförslag från 2009
angående byggande av trygghetsboende i Burgsvik. KS 2011/559
•

•

Byggnadsnämndens arbetsutskott 2012-02-22, § 72

Birgitta Melanders medborgarförslag om mera pengar till maten för skola och
förskola. KS 2011/533
•

•

Barn- och utbildningsnämnden 2012-05-16, § 41

Barn- och utbildningsnämnden 2012-02-22, § 1

Shanti Gustafssons medborgarförslag om att verksamhet i förskola skall erbjudas
barn, vars föräldrar är föräldralediga eller arbetssökande, minst 30 tim/vecka.

KS 2011/713

•

Barn- och utbildningsnämnden 2012-05-16, § 40

Regionfullmäktiges beslut
•

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

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-06-18

Rf § 84
Motioner och medborgarförslag; inte avgjorda
- Förteckning över inte avgjorda motioner och medborgarförslag t.o m. 2012-05-15

Förteckning över samtliga motioner och medborgarförslag har upprättats, som ännu
inte var avklarade, av regionstyrelsen.
Regionfullmäktiges beslut
•

Förteckningen läggs till handlingarna.

Expedieras:
Regionfullmäktiges sekretariat
Alla nämnder

Justerande:

Anmärkning:
Förteckningen bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-06-18

Rf § 85
Interpellation. Bristen på distriktsläkare inom primärvården i Slite
RS 2012/108

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Stefaan De Maecker (MP) besvarade
interpellation av Hans-Erik Svensson (S) om bristen på distriktsläkare inom
primärvården i Slite. Hans-Erik Svensson tackade för svaret och kommenterade
ytterligare frågan.
Interpellation 2012-02-20

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 86
Interpellation. Utbildning av reparatörer av tunga fordon
RS 2012/101

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande Per Edman (V) besvarade
interpellation av Mikael Nilsson (S) om utbildning av reparatörer av tunga fordon.
Mikael Nilsson tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2012-02-20

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 87
Interpellation. Beslutsgången gällande klimatanläggningen på
nya Östersol
RS 2012/103

Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S) besvarade interpellation av
Stefan Wramner (M) om beslutsgången gällande klimatanläggningen. Stefan
Wramner tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Anförande hölls
även av Hanna Westerén (S).
Interpellation 2012-02-20

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-06-18

Rf § 88
Interpellation. Verkställande av regionens biogasstrategi
RS 2012/208

Regionstyrelsens ordförande Åke Svensson (S) besvarade interpellation av Lars
Thomsson (C) om verkställande av regionens biogasstrategi. Lars Thomsson tackade
för svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2012-04-23

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 89
Interpellation. Avsikten med Lärbro gamla skola
RS 2012/248

Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S) besvarade interpellation av
Kerstin Löfgren-Dahlström (C) om avsikten med Lärbro gamla skola. Kerstin
Löfgren-Dahlström tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2012-04-23

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 90
Interpellation. Tryggad högskoleutbildning på Gotland
RS 2012/249

Regionstyrelsens ordförande Åke Svensson (S) besvarade interpellation av Lars
Thomsson (C) om en tryggad högskoleutbildning på Gotland. Lars Thomsson
tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Anföranden hölls även av
Hans Klintbom (C), Lena Celion (M), Eva Gahnström (C), Brittis Benzler (V) och
Stefaan De Maecker (MP).
Interpellation 2012-04-23

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-06-18

Rf § 91
Interpellation. Väntetider på för bygglov
RS 2012/250

Byggnadsnämndens ordförande Bo Björkman (S) besvarade interpellation av Stefan
Nypelius (C) om väntetider för bygglov. Stefan Nypelius tackade för svaret och
kommenterade ytterligare frågan. Anförande hölls även av Stefan Wramner (M).
Interpellation 2012-04-23

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 92
Interpellation. Flyttning av material från speedwaybanan på
Galgberget
RS 2012/251

Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S) besvarade interpellation av
Inger Harlevi (M) om flyttning av material från speedwaybanan på Galgberget.
Inger Harlevi tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2012-04-23

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-06-18

Rf § 93
Motioner; nya
Följande motioner har inkommit:

Ärendenummer

Isabel Enström m.fl. (MP)
Ekonomiskt och miljömässig hållbar avloppshantering genom
upprättande av en dagvattenstrategi

RS 2012/361
2012-06-18

Inger Harlevi (M)
Stödcentrum för unga brottsoffer

RS 2012/359
2012-06-18

Johan Malmros (FP)
Förnya Länsstyrelsens och Region Gotlands sommarfest

RS 2012/360
2012-06-18

Anmärkning:
De nya motionerna bifogas det tryckta protokollet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-06-18

Rf § 94
Interpellationer; nya
Gustaf Hoffstedt (M) fick tillstånd att till socialnämndens ordförande Hanna
Westerén (S) ställa interpellation om kommunalisering av äldreboendet Pjäsen i
Visby. RS 2012/ 352
Eva Nypelius (C) fick tillstånd att till socialnämndens ordförande Hanna
Westerén (S) ställa interpellation om driften av det särskilda boendet Pjäsen
RS 2012/ 354

Jenny Guteäng (M) fick tillstånd att till tekniska nämndens ordförande Tommy
Gardell (S) ställa interpellation om bygglov i Katthammarsvik. RS 2012/ 355
Mats Hedström (M) fick tillstånd att till socialnämndens ordförande Hanna
Westerén (S) ställa interpellation om stöd för förebyggande insatser i hemmet, f.d.
”fixartjänst”. RS 2012/ 353
Inger Olofsson (C) fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Åke
Svensson (S) ställa interpellation om äldreboendet i Katthammarsvik. RS 2012/ 356
Anna Andersson (C) fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Åke
Svensson (S) ställa interpellation om klarspråk. RS 2012/ 357
Alexander Jansson (C) fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Åke
Svensson (S) ställa interpellation om pågående försök med läsplattor till
förtroendevalda. RS 2012/ 358
Kerstin Kalström (C) fick tillstånd att till barn- och utbildningsnämndens
ordförande Brittis Benzler (V) ställa interpellation om neddragningar i barn- och
utbildningsnämnden. RS 2012/ 350
Johan Malmros (FP) fick tillstånd att till barn- och utbildningsnämndens ordförande
Brittis Benzler (V) ställa interpellation nedläggning av familjedaghem.
RS 2012/ 351

Regionfullmäktiges beslut
•

Interpellationerna besvaras vid nästa sammanträde.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-06-18

Rf 95
Information om individrapportering samt Visby Årets Stadskärna
Till handlingarna lades:

•

Socialnämndens beslut 2012-03-23, § 37, om individrapportering
– ej verkställda beslut till 31 december 2011.

Visby årets stadskärna 2012
På fullmäktiges sammanträde lämnades formellt priset över om att Visby har blivit
utsedd till Årets Stadskärna 2012 (själva beskedet om priset kom den 24 april).
Priset och Visby Centrum presenterades av Magnus Larsson, ordförande, och Roger
Hammarström, centrumledare för föreningen. Visby Centrum har varit ägare av
projektet och har skött ansökningarna för att kunna bli utsedda till årets stadskärna.
Motiveringen till priset var:
”Visby - en stad från medeltiden i ett levande världsarv som visar på att det
går att förena ett mångfacetterat utbud av handel med en historia från den
gamla Hansastaden, genom ambitiösa visioner och brett samarbete.
Med dess unika läge på en ö i Östersjön är Visby en given besöksattraktion
med stor potential såväl nationellt som internationellt. Visby Centrum
åstadkommer attraktiva aktiviteter i samverkan med Region Gotland så att
handeln och annan näring kan frodas och fortsätta utveckla såväl staden som
hela Gotland.”
Årets stadskärna är ett nationellt pris som delas ut av föreningen Svenska
stadskärnor. Årets Stadskärna är en utmärkelse för framgångsrik utveckling av
stadskärnan. Den ges till den svenska stad som under de närmast föregående åren
gjort störst framsteg i sin förnyelse av centrum genom samarbete mellan både
privata och offentliga aktörer. Med framsteg menas att det finns ett flertal mätbara
resultat av stadskärnans utveckling.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
2012-06-18
Omröstning § 64

Ärende: Strategisk plan och budget 2013-2015
Yrkande:
Se paragrafen

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

Följande röstade ja:
Bertil Eneqvist (S)
Åke Svensson (S)
Hanna Westerén (S)
Eric Martell (S)
Birgitta Eriksson (S)
Hans-Erik Svensson (S)
Lisa Kalström (S)
Leif Dahlby (S)
Janica Sörestedt (S)
Brittis Benzler (V)
Jennie Jarve (V)
Anette Medbom(S)
Tommy Gardell (S)
Bo Björkman (S)
Anna Enström (S)
Bodil Rosengren (V)
Lars Åkerlund (V)
Claes-Göran Nilsson (S)
Majvor Östergren (S)
Gerty Holmstedt (S)
Jan Lundgren (S)
Annamaria Bauer (V)
Per Edman (V)
Lena Eneqvist S)
Mikael Nilsson (S)
Mona Magnusson (S)
Hanna Lenholm (S)
Stefaan De Maecker (MP)
Cecilia Nygren (MP)
Anders Johansson (S)
Charlotte Andersson (S)
Daniel Bergvall (MP)
Isabel Enström (MP)
Matias Swartling (MP)
Nina Hallberg (MP)
Hjalmar Croneborg (MP)
Ordföranden Björn Jansson (S)

Följande röstade nej:
Hans Klintbom (C)
Eva Nypelius (C)
Lars Thomsson (C)
Lena Celion (M)
Gustaf Hoffstedt (M)
Stefan Nypelius (C)
Kerstin Kalström (C)
Anna Hrdlicka (M)
Inger Harlevi (M)
Eva Gahnström (C)
Bibbi Olsson (C)
Stefan Wramner (M)
Jenny Guteäng (M)
Anna Andersson (C)
Pär Stenegärd (C)
Håkan Onsjö (M)
Jacob Dygéus (M)
Börje Bendelin (C)
Inger Olofsson (C)
Ingemar Lundqvist (M)
Lilian Edwards (M)
Alexander Jansson (C)
Kerstin Löfgren-Dahlström (C)
Lena Simonson (M)
Peter Wigren (M)
Magnus Jönsson (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
2012-06-18
Omröstning § 64

Ärende: Strategisk plan och budget 2013-2015
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
Brittis Benzlers (V) avslagsyrkande
NEJ: Stefan Wramners (M) tilläggsyrkande

Följande röstade ja:
Bertil Eneqvist (S)
Åke Svensson (S)
Hanna Westerén (S)
Eric Martell (S)
Birgitta Eriksson (S)
Hans-Erik Svensson (S)
Lisa Kalström (S)
Leif Dahlby (S)
Janica Sörestedt (S)
Brittis Benzler (V)
Jennie Jarve (V)
Anette Medbom(S)
Tommy Gardell (S)
Bo Björkman (S)
Anna Enström (S)
Bodil Rosengren (V)
Lars Åkerlund (V)
Claes-Göran Nilsson (S)
Majvor Östergren (S)
Gerty Holmstedt (S)
Jan Lundgren (S)
Annamaria Bauer (V)
Per Edman (V)
Lena Eneqvist S)
Mikael Nilsson (S)
Mona Magnusson (S)
Hanna Lenholm (S)
Stefaan De Maecker (MP)
Cecilia Nygren (MP)
Anders Johansson (S)
Charlotte Andersson (S)
Daniel Bergvall (MP)
Isabel Enström (MP)
Matias Swartling (MP)
Nina Hallberg (MP)
Hjalmar Croneborg (MP)
Ordföranden Björn Jansson (S)

Följande röstade nej:
Hans Klintbom (C)
Eva Nypelius (C)
Lars Thomsson (C)
Lena Celion (M)
Gustaf Hoffstedt (M)
Stefan Nypelius (C)
Kerstin Kalström (C)
Anna Hrdlicka (M)
Inger Harlevi (M)
Eva Gahnström (C)
Bibbi Olsson (C)
Stefan Wramner (M)
Jenny Guteäng (M)
Anna Andersson (C)
Pär Stenegärd (C)
Håkan Onsjö (M)
Jacob Dygéus (M)
Börje Bendelin (C)
Inger Olofsson (C)
Ingemar Lundqvist (M)
Lilian Edwards (M)
Alexander Jansson (C)
Kerstin Löfgren-Dahlström (C)
Lena Simonson (M)
Peter Wigren (M)
Magnus Jönsson (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
2012-06-18
Reservation § 64

Ärende: Strategisk plan och budget 2013-2015

Följande ledamöter reserverade sig till förmån för
Lena Celions (M) investerings- och budgetyrkande:

Hans Klintbom (C)
Eva Nypelius (C)
Lars Thomsson (C)
Lena Celion (M)
Gustaf Hoffstedt (M)
Stefan Nypelius (C)
Kerstin Kalström (C)
Anna Hrdlicka (M)
Inger Harlevi (M)
Eva Gahnström (C)
Bibbi Olsson (C)
Stefan Wramner (M)
Jenny Guteäng (M)
Anna Andersson (C)
Pär Stenegärd (C)
Håkan Onsjö (M)
Jacob Dygéus (M)
Börje Bendelin (C)
Inger Olofsson (C)
Ingemar Lundqvist (M)
Lilian Edwards (M)
Alexander Jansson (C)
Kerstin Löfgren-Dahlström (C)
Lena Simonson (M)
Peter Wigren (M)
Magnus Jönsson (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
2012-06-18
Omröstning § 65

Ärende: Snäckgärdsbaden 2, del av; köpekontrakt samt ändring av tomträttsavtal
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
Avgöras vid dagens sammanträde
NEJ:

Följande röstade ja:
Bertil Eneqvist (S)
Hans Klintbom (C)
Eva Nypelius (C)
Lars Thomsson (C)
Åke Svensson (S)
Hanna Westerén (S)
Eric Martell (S)
Birgitta Eriksson (S)
Stefan Nypelius (C)
Kerstin Kalström (C)
Hans-Erik Svensson (S)
Lisa Kalström (S)
Leif Dahlby (S)
Janica Sörestedt (S)
Brittis Benzler (V)
Jennie Jarve (V)
Eva Gahnström (C)
Bibbi Olsson (C)
Anette Medbom(S)
Tommy Gardell (S)
Bo Björkman (S)
Anna Enström (S)
Bodil Rosengren (V)
Lars Åkerlund (V)
Anna Andersson (C)
Pär Stenegärd (C)
Claes-Göran Nilsson (S)
Majvor Östergren (S)
Gerty Holmstedt (S)
Jan Lundgren (S)
Annamaria Bauer (V)
Per Edman (V)
Börje Bendelin (C)
Inger Olofsson (C)
Lena Eneqvist S)
Mikael Nilsson (S)
Mona Magnusson (S)
Mats Sundin (S)
Stefaan De Maecker (MP)

Följande röstade ja: forts.
Cecilia Nygren (MP)
Alexander Jansson (C)
Kerstin Löfgren-Dahlström (C)
Anders Johansson (S)
Charlotte Andersson (S)
Daniel Bergvall (MP)
Isabel Enström (MP)
Matias Swartling (MP)
Ursula Jacobsson ( C)
Eva Engström (C)
Nina Hallberg (MP)
Hjalmar Croneborg (MP)
Ordföranden Björn Jansson (S)
Följande röstade nej:
Lena Celion (M)
Gustaf Hoffstedt (M)
Anna Hrdlicka (M)
Inger Harlevi (M)
Stefan Wramner (M)
Jenny Guteäng (M)
Håkan Onsjö (M)
Jacob Dygéus (M)
Ingemar Lundqvist (M)
Lilian Edwards (M)
Lena Simonson (M)
Peter Wigren (M)
Magnus Jönsson (M)
Mats Hedström (M)
Robin Storm (M)
Mats-Ola Rödén (FP)
Bror Lindahl (FP)
Johan Malmros (FP)
Lotta Jakobson (FP)

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
2012-06-18
Omröstning § 65

Ärende: Snäckgärdsbaden 2, del av; köpekontrakt samt ändring av tomträttsavtal
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
Regionstyrelsens förslag
NEJ: Håkan Onsjös (M) yrkande

Följande röstade ja:
Bertil Eneqvist (S)
Hans Klintbom (C)
Eva Nypelius (C)
Lars Thomsson (C)
Åke Svensson (S)
Hanna Westerén (S)
Eric Martell (S)
Birgitta Eriksson (S)
Stefan Nypelius (C)
Kerstin Kalström (C)
Hans-Erik Svensson (S)
Lisa Kalström (S)
Leif Dahlby (S)
Janica Sörestedt (S)
Brittis Benzler (V)
Jennie Jarve (V)
Eva Gahnström (C)
Bibbi Olsson (C)
Anette Medbom(S)
Tommy Gardell (S)
Bo Björkman (S)
Anna Enström (S)
Bodil Rosengren (V)
Lars Åkerlund (V)
Anna Andersson (C)
Pär Stenegärd (C)
Claes-Göran Nilsson (S)
Majvor Östergren (S)
Gerty Holmstedt (S)
Jan Lundgren (S)
Annamaria Bauer (V)
Per Edman (V)
Börje Bendelin (C)
Inger Olofsson (C)
Lena Eneqvist S)
Mikael Nilsson (S)
Mona Magnusson (S)
Mats Sundin (S)
Stefaan De Maecker (MP)

Följande röstade ja: forts.
Cecilia Nygren (MP)
Alexander Jansson (C)
Kerstin Löfgren-Dahlström (C)
Anders Johansson (S)
Charlotte Andersson (S)
Daniel Bergvall (MP)
Isabel Enström (MP)
Matias Swartling (MP)
Ursula Jacobsson ( C)
Eva Engström (C)
Nina Hallberg (MP)
Hjalmar Croneborg (MP)
Ordföranden Björn Jansson (S)
Följande röstade nej:
Lena Celion (M)
Gustaf Hoffstedt (M)
Anna Hrdlicka (M)
Inger Harlevi (M)
Stefan Wramner (M)
Jenny Guteäng (M)
Håkan Onsjö (M)
Jacob Dygéus (M)
Ingemar Lundqvist (M)
Lilian Edwards (M)
Lena Simonson (M)
Peter Wigren (M)
Magnus Jönsson (M)
Mats Hedström (M)
Robin Storm (M)
Mats-Ola Rödén (FP)
Bror Lindahl (FP)
Johan Malmros (FP)
Lotta Jakobson (FP)

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
2012-06-18
Reservation § 65

Ärende: Snäckgärdsbaden 2, del av; köpekontrakt samt ändring av tomträttsavtal
Följande ledamöter reserverade sig till förmån för
Håkan Onsjös (M) yrkande:

Lena Celion (M)
Gustaf Hoffstedt (M)
Anna Hrdlicka (M)
Inger Harlevi (M)
Stefan Wramner (M)
Jenny Guteäng (M)
Håkan Onsjö (M)
Jacob Dygéus (M)
Ingemar Lundqvist (M)
Lilian Edwards (M)
Lena Simonson (M)
Peter Wigren (M)
Magnus Jönsson (M)
Mats Hedström (M)
Robin Storm (M)
Mats-Ola Rödén (FP)
Bror Lindahl (FP)
Johan Malmros (FP)
Lotta Jakobson (FP)

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
2012-06-18
Omröstning § 68

Ärende: Motion. Parkeringsplatser i innerstaden
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
Regionstyrelsens förslag
NEJ: Mats-Ola Rödéns (FP) yrkande

Följande röstade ja:
Bertil Eneqvist (S)
Åke Svensson (S)
Hanna Westerén (S)
Eric Martell (S)
Birgitta Eriksson (S)
Hans-Erik Svensson (S)
Lisa Kalström (S)
Leif Dahlby (S)
Janica Sörestedt (S)
Brittis Benzler (V)
Jennie Jarve (V)
Anette Medbom(S)
Tommy Gardell (S)
Bo Björkman (S)
Anna Enström (S)
Bodil Rosengren (V)
Lars Åkerlund (V)
Claes-Göran Nilsson (S)
Majvor Östergren (S)
Gerty Holmstedt (S)
Jan Lundgren (S)
Annamaria Bauer (V)
Per Edman (V)
Lena Eneqvist S)
Mikael Nilsson (S)
Roland Olofsson (S)
Mats Sundin (S)
Stefaan De Maecker (MP)
Cecilia Nygren (MP)
Anders Johansson (S)
Charlotte Andersson (S)
Daniel Bergvall (MP)
Isabel Enström (MP)
Matias Swartling (MP)
Nina Hallberg (MP)
Hjalmar Croneborg (MP)
Ordföranden Björn Jansson (S)

Följande röstade nej:
Hans Klintbom (C)
Eva Nypelius (C)
Lars Thomsson (C)
Lena Celion (M)
Gustaf Hoffstedt (M)
Stefan Nypelius (C)
Kerstin Kalström (C)
Anna Hrdlicka (M)
Inger Harlevi (M)
Eva Gahnström (C)
Bibbi Olsson (C)
Stefan Wramner (M)
Jenny Guteäng (M)
Anna Andersson (C)
Pär Stenegärd (C)
Håkan Onsjö (M)
Jacob Dygéus (M)
Börje Bendelin (C)
Inger Olofsson (C)
Ingemar Lundqvist (M)
Lilian Edwards (M)
Alexander Jansson (C)
Kerstin Löfgren-Dahlström (C)
Lena Simonson (M)
Peter Wigren (M)
Magnus Jönsson (M)
Ursula Jacobsson ( C)
Eva Engström (C)
Mats Hedström (M)
Stefan Wäss (M)
Mats-Ola Rödén (FP)
Bror Lindahl (FP)
Johan Malmros (FP)
Lotta Jakobson (FP)

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
2012-06-18
Omröstning § 71

Ärende: Motion. Inrätta ett barn- och elevombud
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
Regionstyrelsens förslag
NEJ: Lotta Jakobsons (FP) yrkande

Följande röstade ja:
Bertil Eneqvist (S)
Hans Klintbom (C)
Eva Nypelius (C)
Lars Thomsson (C)
Lena Celion (M)
Gustaf Hoffstedt (M)
Åke Svensson (S)
Hanna Westerén (S)
Eric Martell (S)
Birgitta Eriksson (S)
Stefan Nypelius (C)
Kerstin Kalström (C)
Anna Hrdlicka (M)
Inger Harlevi (M)
Hans-Erik Svensson (S)
Lisa Kalström (S)
Leif Dahlby (S)
Janica Sörestedt (S)
Brittis Benzler (V)
Jennie Jarve (V)
Eva Gahnström (C)
Bibbi Olsson (C)
Stefan Wramner (M)
Jenny Guteäng (M)
Anette Medbom(S)
Tommy Gardell (S)
Bo Björkman (S)
Anna Enström (S)
Bodil Rosengren (V)
Lars Åkerlund (V)
Anna Andersson (C)
Pär Stenegärd (C)
Håkan Onsjö (M)
Jacob Dygéus (M)
Claes-Göran Nilsson (S)
Majvor Östergren (S)
Gerty Holmstedt (S)
Jan Lundgren (S)

Följande röstade ja: Forts.
Annamaria Bauer (V)
Per Edman (V)
Börje Bendelin (C)
Inger Olofsson (C)
Ingemar Lundqvist (M)
Lilian Edwards (M)
Lena Eneqvist S)
Mikael Nilsson (S)
Roland Olofsson (S)
Mats Sundin (S)
Stefaan De Maecker (MP)
Cecilia Nygren (MP)
Alexander Jansson (C)
Kerstin Löfgren-Dahlström (C)
Lena Simonson (M)
Peter Wigren (M)
Magnus Jönsson (M)
Anders Johansson (S)
Charlotte Andersson (S)
Daniel Bergvall (MP)
Isabel Enström (MP)
Matias Swartling (MP)
Ursula Jacobsson ( C)
Eva Engström (C)
Mats Hedström (M)
Stefan Wäss (M)
Nina Hallberg (MP)
Hjalmar Croneborg (MP)
Ordföranden Björn Jansson (S)
Följande röstade nej:
Mats-Ola Rödén (FP)
Bror Lindahl (FP)
Johan Malmros (FP)
Lotta Jakobson (FP)

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
2012-06-18
Omröstning § 72

Ärende: Motion. Inrättande av äldreombudsman
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
Regionstyrelsens förslag
NEJ: Bror Lindahls (fp) yrkande

Följande röstade ja:
Bertil Eneqvist (S)
Åke Svensson (S)
Hanna Westerén (S)
Eric Martell (S)
Birgitta Eriksson (S)
Hans-Erik Svensson (S)
Lisa Kalström (S)
Leif Dahlby (S)
Janica Sörestedt (S)
Brittis Benzler (V)
Jennie Jarve (V)
Anette Medbom(S)
Tommy Gardell (S)
Bo Björkman (S)
Anna Enström (S)
Bodil Rosengren (V)
Lars Åkerlund (V)
Claes-Göran Nilsson (S)
Majvor Östergren (S)
Gerty Holmstedt (S)
Jan Lundgren (S)
Annamaria Bauer (V)
Per Edman (V)
Lena Eneqvist S)
Mikael Nilsson (S)
Roland Olofsson (S)
Mats Sundin (S)
Stefaan De Maecker (MP)
Cecilia Nygren (MP)
Anders Johansson (S)
Charlotte Andersson (S)
Daniel Bergvall (MP)
Isabel Enström (MP)
Matias Swartling (MP)
Nina Hallberg (MP)
Hjalmar Croneborg (MP)
Ordföranden Björn Jansson (S)

Följande röstade nej:
Hans Klintbom (C)
Eva Nypelius (C)
Lars Thomsson (C)
Lena Celion (M)
Gustaf Hoffstedt (M)
Stefan Nypelius (C)
Kerstin Kalström (C)
Anna Hrdlicka (M)
Inger Harlevi (M)
Eva Gahnström (C)
Bibbi Olsson (C)
Stefan Wramner (M)
Jenny Guteäng (M)
Anna Andersson (C)
Pär Stenegärd (C)
Håkan Onsjö (M)
Jacob Dygéus (M)
Börje Bendelin (C)
Inger Olofsson (C)
Ingemar Lundqvist (M)
Lilian Edwards (M)
Alexander Jansson (C)
Kerstin Löfgren-Dahlström (C)
Lena Simonson (M)
Peter Wigren (M)
Magnus Jönsson (M)
Ursula Jacobsson ( C)
Eva Engström (C)
Mats Hedström (M)
Stefan Wäss (M)
Mats-Ola Rödén (FP)
Bror Lindahl (FP)
Johan Malmros (FP)
Lotta Jakobson (FP)

Ärendenr RS 2012/108
Handlingstyp Interpellationssvar
Datum 18 juni 2012

Bilaga § 85

Interpellation om bristen på distriktsläkare inom primärvården i Slite
Ledamoten Hans-Erik Svensson (S) har i en interpellation till mig ställt frågan hur jag
tänker agera för att nyrekrytera distriktsläkare till Slite Vårdcentral mot bakgrund av en
längre vakanssituation.

Mitt svar:
Vårdcentralen i Slite har i dagsläget tre ordinarie tjänster för distriktsläkare och
varierande över tid utrymme för utbildningsplatser för såväl specialisttjänstgöring (ST)
som allmäntjänstgöring (AT). Idag är bemanningen en ordinarie distriktsläkare, sedan
13 år tillbaka, samt en långtidsvikarie på 50 %. Vakansen fylls idag med återkommande
hyrläkare. Under 2011 avslutades ett ST-block på Slite Vårdcentral.
Jag delar din åsikt om att det är viktigt med kontinuitet i läkarkontakten för att
utveckla kvaliteten i vården generellt och i synnerhet mellan läkare och enskild patient.
I hälso- och sjukvårdsnämndens strategiska plan 2013-2015 anger vi därför att vår
strategiskt viktigaste faktor är att kunna rekrytera, utbilda och behålla medarbetare med
skilda kompetenser. Samtidigt är denna faktor inte oproblematiskt att påverka då det
råder viss brist i Sverige på potentiella medarbetare som till exempel distriktsläkare.
Rekrytering av distriktsläkare till Gotland i allmänhet, och Slite i synnerhet, sker genom
återkommande annonsering och direktkontakter. Då ett förnyat allmänt vakansläge
uppstått sker en ny annonsdrive under våren 2012. Det planeras även ett
rekryteringsseminarium för distriktsläkare till gotländsk primärvård, inplanerad under
Almedalsveckan 2012.
Nämnden har även uppdragit åt förvaltningen att se över primärvårdsorganisationen
vilket ska leda till en mindre sårbar primärvård. Vidare finns det i denna översyn tankar
om att hitta nya former och utbildningsmöjligheter för att öka intresset för anställning.
Slite vårdcentral skulle kunna bli ett utbildningscentrum med ökad attraktion till följd.
Även satsningen på förebyggande hälsovård bidrar också till att arbetet på de
gotländska vårdcentralerna bör öka i attraktion.
Sammanfattningsvis kan jag konstatera att situationen att åtgärda läkarbristen inte är
helt enkelt men att flera aktiviteter redan har beslutats och pågår i syfte att komma
tillrätta med bemanningsproblematiken.

Stefaan De Maecker
Ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden

1 (2)

Datum 18 juni 2012

Bilaga § 86

Svar på interpellation från Mikael Nilsson (S) angående
utbildning för reparatörer av tunga fordon
GVN beslutade 2011-12-21 att inte starta inriktningen Lastbil och mobila
maskiner, i årskurs 2, på Fordons- och transportprogrammet vid Christopher
Polhemgymnasiet, läsåret 2012/2013. Skälet till beslutet var att för få elever
söker inriktningen som förstahandsval och att utbildningskostnaden därmed
blir oacceptabelt hög. Beslutet innebär inte att utbildningen är avvecklad, den
frågan kommer att avgöras i beslut senare under 2012 som rör det långsiktiga
utbildningsutbudet för hela gymnasieskolan inom Region Gotland.
Inriktningen Lastbil och mobila maskiner är en av fem nationella inriktningar
inom Fordonsprogrammet. GVN har erbjudit fyra av dessa inriktningar. Två
av inriktningarna, tranport och personbil, har hittills haft stabila sökandesiffror.
På grund av högt intresse till transportinriktningen har urval fått ske vilket
inneburit att elever tagits in på sitt andrahandsval till exempelvis Lastbil och
mobila maskiner1.
Sökmönstret under perioden 2007-2012 har sett ut enligt följande.
Läsår
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012

FPML årskurs 2

FPML årskurs 3
8
7
6
9
1

Elevutvecklingen för en årsgrupp kan följas genom exemplet. 8 elever startade årskurs 2
2007/2008. 4 elever var kvar i inriktningen året därefter i årskurs 3.
Skälet till minskningen mellan åren kan vara avhopp eller övergång till annan inriktning.

1

Inriktningen har benämnts Tunga fordon fram till 1 juli 2011.

11
4
5
4
9

2 (2)

Fordonsprogrammet har fram till läsåret 2010/11 bestått av tre klasser med
totalt ca 50-52 elever. Läsåret 2011/12 finns två klasser med totalt 40 elever.
I preliminärvalet inför läsåret 2012/13 har 18 behöriga elever och 19 obehöriga
elever sökt programmet i första hand. Hur många som av de obehöriga
eleverna som kan komma i fråga återstår att se, men erfarenhetsmässigt kan det
röra sig om ca 10 elever. Om antagandet är riktigt, och elevernas slutliga val
kvarstår, kommer programmet i höst att ta in ca 28 elever.
Möjligheten att anordna lärlingsplatser inom inriktningar med lågt söktryck är
ett sätt att tillmötesgå både elevers och branschers önskemål om vissa
utbildningar på Gotland.
GVN:s stora utmaning de kommande åren är effekterna av det minskade
elevunderlaget. 2012 minskar programpengen för gymnasieskolan med 15 mkr
och de två kommande åren med ytterligare totalt 22 mkr. Det är enligt
förvaltningens bedömning inte realistiskt att bibehålla ett oförändrat
utbildningsutbud på 44 inriktningar och samtidigt räkna med att vid de
kommande årsredovisningarna prestera ett balanserat resultat. Några
utbildningar måste läggas ned. Vilka dessa utbildningar är återstår för GVN att
fatta beslut om.
Som grund för GVN:s kommande beslut kommers följande underlag att tillgå
och som nämnden får förhålla sig till:
•
•
•

Elevernas val
Branschernas behov
Förvaltningens underlag kring:
- förväntad organisation,
- förväntad faktisk kostnad per program och inriktning,
- omvärldsanalys kring organisation och kostnad
- jämställdhetsaspekter

Per Edman
Ordförande Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

2012-06-18

Bilaga § 87
Interpellationssvar angående beslutsgången om klimatanläggning
vid nya Östersol i Katthammarsvik
Interpellation
Stefan Wramner (M) har i en interpellation lämnat följande redovisning och ställt
följande frågor om beslutgången för klimatanläggning vid nya Östersol till mig som
ordförande i Tekniska nämnden.
• Socialnämnden har beslutat att klimatanläggning skall installeras i nya Östersol
• Har fått besked om att Regionstyrelsen har beslutat att klimatanläggning inte ska
installeras men kan inte hitta något beslut
• Varför har frågan inte återremitterats till Socialnämnden (SON) eller Tekniska
nämnden
• Varför har Teknikförvaltningen gått emot SONs beslut och varför har inte frågan
återremitterats till SON

Interpellationssvar
Av det lokalprogram som är framtaget och beslutat av SON hänvisas till Svenska
inneklimatinstitutets kvalitetsklassificering TQl och AQ2 vilken medger
innetemperatur överstigande 26 grader under kortare perioder. Av beställningen
framgår även ett uttalande att det normalt fordras att komfortkyla installeras för att
uppnå dessa krav. Det finns alltså inget skall-krav om installation av komfortkyla
vare sig enligt beställning eller enligt den hänvisning som
görs.
Regionstyrelsen har inte fattat något specifikt beslut i den här frågan. Däremot har
Regionfullmäktige (RF) fattat beslut om övergripande styrdokument bl a i form av
Miljöprogram och Energiplan vilka ska tillämpas inom regionen. De behandlar bl a
kraven på sänkt energiförbrukning, energieffektiv bebyggelse, hållbart samhälle,
minskat C02-ustläpp m m och att det är verksamheternas uppgift att följa
intentionerna i dessa styrdokument inom ramen för respektive verksamhet. Dessa
styrdokument ska därför beaktas vid utformning av lokalprogram o dyl.
Teknikförvaltningen är av den uppfattningen att dessa styrdokument ger en tydlig
indikation på att frågan i första hand ska lösas på annat sätt så att den överensstämmer
med intentionerna i dessa styrdokument. Så har också skett. Att den tolkningen är
överensstämmande med styrdokumentens och RFs intentioner har även stämts av med
Ledningskontorets miljö strateg såsom sakkunnig i frågan.
Med anledning av att frågan om komfortkyla berördes i samband med
planeringsarbetet för nya Östersol har Teknikförvaltningen haft en dialog med
representanter för SON och från Socialförvaltningens ledning. Under den dialogen
har det getts tydliga direktiv från beställaren att ingen komfortkyla ska installeras utan
kraven ska uppfyllas med en annan lösning. Av det skälet kommer följande specifika
energi effektiva lösning att tillämpas vid nya Östersol samtidigt som den kommer att
svara upp mot ställda temperaturkrav.
• tung byggnadskonstruktion
• mycket välisolerad byggnad
• bra fönster med glas som begränsar värmeinstrålning
• utskjutande tak
• solskydd

2012-06-18
• luftväxling, 2,5 ggr mer än för andra bostäder
Resultatet från en ny klimatberäkningsrapport visar att det byggnadssätt som kommer
att användas vid nya Östersol kommer att innebära att ställda krav kommer att kunna
uppfyllas för boendet.
Eftersom det har skett en samverkan och dialog med beställaren där
Teknikförvaltningen följt beställarens direktiv har det inte funnits anledning för
Teknikförvaltningen att i övrigt lämna någon information till samma part.
Teknikförvaltningen kan mot bakgrund av ovanstående redovisning inte anses ha gått
emot SONs beställning utan har följt beställarens direktiv och intentionerna i RFs
styrdokument, vilket är förvaltningens uppdrag att följa i samband med byggnation.
Nämnas ska även att SON inom kort kommer att behandla ett förslag om ny
formulering för kraven på lösning i den här frågan som överensstämmer med
intentionerna i de av RF beslutade övergripande styrdokumenten och ställda krav på
innetemperatur.
Upplysningsvis kan även nämnas att komfortkyla inte alltid uppfattas som positivt
eftersom erfarenheter visar att det inte är ovanligt att det uppfattas som att det blir
kallt.

Tommy Gardell
Tekniska nämndens ordförande

Ärendenr RS 2012/208
Handlingstyp Interpellationssvar
Datum 18 juni 2012

Bilaga § 88
Interpellation om regionens biogasstrategi
Ledamoten Lars Thomsson (C) har i en interpellation till mig ställt följande frågor
om hur regionens biogasstrategi verkställs.
Mitt svar:
Utifrån av fullmäktige antagen Biogasstrategi har Tekniska nämnden
/dåvarande Tekniska förvaltningen, efter upphandling, tecknat avtal med
Biogas Gotland 2009-2010. Problem att verkställa innehållet i detta avtal har
uppstått. Detta har dels handlat om regionens förutsättningar att ställa om
fordon och transporter till biogas, dels om möjligheterna för leverantören att
leverera. Under våren har ett intensivt arbete pågått för att klarlägga vad
problemen består i och hur dessa ska lösas. Detta har mynnat ut i att parterna
nu tecknat en avsiktsförklaring. Denna avsiktsförklaring godkändes av
regionstyrelsen 31 maj. Avsiktsförklaringen innebär sammanfattningsvis att
parterna vill enas om ett nytt avtal där dels volymerna som regionen ska ta emot
och betala för stämmer med faktisk förbrukning, dels att parterna gemensamt
verkar för bästa möjliga förutsättningar för Biogas Gotland att producera
Biogas samt dels att ansträngningarna intensifieras att bygga upp en fungerande
mackstruktur för Biogas på hela ön. Avseende detta så har regionen ansökt om
medel för en förstudie med hjälp av EU:s regionalfond (beslut kommer –
förhoppningsvis - att finnas vid fullmäktiges sammanträde).
Den i avsiktsförklaringen inskrivna ambitionen är att ett nytt avtal ska kunna
behandlas i regionstyrelsen den 28 augusti.
Vad avser de konkreta frågor som ställs så är ambitionen att så snart som
möjligt verkställa omställningarna enligt vad som omnämns. Frågan om exakt
när arbetas det med i den arbetsgrupp som tillsatts och som ledningskontoret
håller i, enligt uppdrag från regionstyrelsen. Om vi tvingas betala för gas vi inte
förbrukar och i så fall hur mycket ingår i den diskussion/förhandling som just
nu pågår med leverantören.
Inriktningen på Biogasstraegin ligger fast och ska verkställas däremot måste
angivna volymer ”anpassas till verkligheten”. Detta uppdrag har givits
ledningskontoret och arbetas med inom ramen för arbetet med energiplanen.

Åke Svensson
Regionstyrelsens ordf.

INTERPELLATIONSVAR

Bilaga § 89

Kerstin Löfgren Dahlström (C) har ställt följande frågor till mig i en interpellation:
Vad händer med 1919 års skola i Lärbro?
1919 års skola i Lärbro består av två lägenheter och en f.d. bibliotekslokal. Den ena
lägenheten är uthyrd, medan den andra har stått tom ett bra tag.
Samtidigt fattas det lägenheter i Lärbro.
Mina frågor till Tekniska nämndens ordförande.
Vad har du för avsikt med 1919 års skola?
Varför är bara den ena lägenheten uthyrd?
SVAR
Under 2011 har lägenheten förmedlats ett antal gånger till flera intresserade men alla har
tackat nej. Det kan bero på att det är 3 rum och kök om 100 kvm med en hyra på 6 700
kr/månad och att hyran är för hög.
Eftersom det har funnits intressenter har ingen annonsering skett. Teknikförvaltningen
kommer därför att annonsera ut lägenheten, om det inte redan har skett. Dessutom förs en
dialog sedan en tid med Gotlandshem för att få ut regionens lägenheter på deras hemsida. Vi
väntar ännu på besked från Gotlands Hem.
Den som söker efter lägenhet kan även söka på regionens hemsida. Där finns Stefan
Hellström som kontaktperson.
Visby den 18 juni 2012

Tommy Gardell
Tekniska nämndens ordförande

Ärendenr RS 2012/249
Handlingstyp Interpellationssvar
Datum 18 juni 2012

Bilaga § 90

Interpellation om tryggad högskoleutbildning på Gotland
Ledamoten Lars Thomsson (C) har i en interpellation till mig ställt följande frågor
om en tryggad högskoleutbildning.
Fråga 1:
”Vilka konkreta åtgärder avser du att vidta för att långsiktigt säkra upp att Gotland kan
bibehålla och utveckla högskoleutbildningen på ön?”
Svar:
I en ständigt pågående dialog förs diskussioner om samarbete och utbildningsutbud mellan regionens olika delar och ”Högskolan på Gotland"– en dialog
som givetvis kommer att också föras i framtiden oavsett organisation. Ett
förslag till ”Samhällskontrakt” är upprättat och på väg upp i HGO:s styrelse och
regionstyrelsen i Region Gotland där samarbetsformer anges och förtydligas.
Skrivelse till Regeringen/Utbildningsdepartementet har behandlats i regionstyrelsens arbetsutskott och kommer upp vid nästa regionstyrelsesammanträde.
I ”Övergripande verksamhetsinriktning vid Campus Gotland” anges tydligt den
inriktning som skall gälla för Gotlands framtida högskoleverksamhet som är
behandlat och beslutat i Uppsala Universitet och styrelsen för Högskolan på
Gotland.
Fråga 2:
”Påverkar du aktivt några av de beslutsunderlag som nu skall tas fram av regeringen och
riksdagen för att få in garantier för fortsatt högskoleutbildning på Gotland.”
Svar:
Hur sedan Uppsala Universitet/Campus Gotland skall arbeta med kommande
utbildningsutbud kan komma att klarna under den/de närmaste veckorna och
givetvis förutsätter jag att vi kommer att få information och bli delaktiga – om
inte, så senast under Almedalsveckan.

Fråga 3:
”Hur ser du på att förskollärarutbildningen läggs ner på Högskolan på Gotland?”
Svar:
Angående förskollärarutbildningen är det endast angivet att det är ett uppehåll i
intagningen hösten 2013. Från Barn- och utbildningsförvaltningens personalavdelning kommer en kartläggning att vara klar under september ang. de
framtida behoven utifrån ny lagstiftning på lärarlegitimationer, behörigheter
o.d. och hur vi skall hantera de lokala dispenserna som finns utifrån tidigare
”kortutbildningar”.

Åke Svensson
Regionstyrelsens ordförande
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Datum 18 juni 2012

Bilaga § 91

Svar interpellation
Väntetider för bygglov

Stefan Nypelius (c) har i en interpellation ställt frågor med anledning av att
medierna uppmärksammat att Region Gotland inte klarar den stipulerade
handläggningstiden 10 veckor för bygglovärenden. Följande svar kan lämnas på
Nypelius frågor:
1. Hur ser ärendeströmmar och – hantering kring bygglov ut i
byggnadsnämnden?
Bygglovsprocessen följer i stort sett de processer som SKL framtagit i
samarbete med Bygglovalliansen och Boverket. Inkomna ärenden
registreras av regionens registratur och lämnas sedan över till
samhällsbyggnadsförvaltningen för handläggning. Medias uppgifter att
ärenden inte öppnas är felaktig. De öppnas och registreras, men
därefter har resurserna inte varit tillräckliga för att kunna granska
ärendena omgående.
2. Hur lång är väntetiden för bygglov idag?
Hur lång tid ett bygglovärende tar är beroende av ärendetyp.
3. Vilka åtgärder har du som BNs ordförande vidtagit för korta
handläggningstider?
Samhällsbyggnadsförvaltningen har gjort ett flertal rekryteringsförsök
och har nu kunnat tillsätta samtliga vakanser och utökat med ytterligare
en handläggare.
Förvaltningen arbetar också övertid tre kvällar i veckan sedan i mars
för att arbeta av den puckel som uppstod under 2011, då ny lagstiftning
och ny taxa trädde i kraft.
Sedan övertidsarbetet inletts har antalet ärenden i balansen minskat
från 200 ogranskade ärenden till ca 70 ogranskade ärenden. Under
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perioden har ovanligt många ärenden inkommit. Om trenden från
tidigare år håller i sig kommer antalet nyinkomna ärenden att minska
under sommaren.
4. När förväntar du dig att Region Gotland klarar av att hantera
bygglovärenden inom Plan- och bygglagens krav om 10 veckor?
Förvaltningen gör bedömningen att hela 2012 kommer att behövas för
att komma tillrätta med balanserna. Från 2013 har BN målet att
uppfylla lagens krav fullt ur.

Bo Björkman
Byggnadsnämndens ordförande

INTERPELLATIONSSVAR
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Inger Harlevi (M) har i interpellation till mig riktat nedanstående frågor angående
Speedwayklubbens avflyttning från Galgberget.
I beslut i TN AU (2007-09-07 266) och TN (2007-09-26 266) har beslut fattats om att GMF:s
Speedwayklubb, Organisationskommittén får GGN samt GMF Allians fått anstånd med att
flytta från området vid Galgberget till 2007-12-31.
Idag, fem år senare finns belysningsmaster, staket och byggnader fortfarande kvar.
1. Vem har ansvaret för återställandet?
2. Vilka åtgärder har vidtagits från Tekniska förvaltningen?

Svar
1. Av det nyttjanderättsavtal från 2004 som dåvarande Gotlands kommun tecknade med
Gotlands Motorförening Speedwayklubb Bysarna framgår av § 4 Återställning, att det
är nyttjanderättshavarens, d.v.s. speedwayklubbs, ansvar att ta bort befintliga
byggnader och anläggningar inom området som tillhör speedwayklubben när avtalet
har upphört att gälla. Av § 5 Ersättning, framgår även att inte heller någon s.k.
avflyttningsersättning ska betalas ut vid avflyttning i samband med att avtalet upphör
att gälla.
2. Så vitt är känt har den dåvarande Tekniska förvaltningen inte förelagt
speedwayklubben att ta bort de belysningsmaster, staket och byggnader som
fortfarande finns kvar inom området. Inte heller den nuvarande Samhällsbyggnadsförvaltningen har vidtagit åtgärder för att förmå speedwayklubben att fullfölja denna
del av det ingångna nyttjanderättsavtalet.

Visby den 18 juni 2012

Tommy Gardell
Tekniska nämndens ordförande
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Isabel Enström, Matias Swartling mfl

Ekonomiskt och miljömässigt hållbar avloppshantering genom upprättande av
en dagvattenstrategi
Denna motion syftar till att motivera till upprättandet av en strategi för hanteringen av
dagvatten, i likhet med andra kommuners som bl.a. Nynäshamns dagvattenpolicy, som en
integrerad del av Vatten och avloppsplanen för att nyttja reningsverkens kapacitet på bästa
sätt, så väl ekonomiskt, miljömässigt som i enlighet med gällande lagstiftning. Vi ser även att
behovet av ett långsiktigt hållbart omhändertagande av dagvatten ökar på grund av
nuvarande återkommande torrperioder samt klimatförändringar. I den nuvarande VA-planen
omnämns heller inte dagvatten varför ingen strategi för detta finns vare sig gällande
avloppshanteringen eller som en resurshushållningsstrategi.
Nuläge
Regionens befintliga avloppsreningsverk med tillhörande ledningssystem är idag i stort behov av
kostsamma renoveringar. Ett antal av Regionens avloppsreningsverk uppfyller inte lagreglerad
standard på rening, detta trots att vissa inte ens är anslutna upp till den tillståndsgivna kapaciteten.
Idag leds ofta dagvattnet till avloppsreningsverk, med påföljden att dessa verk vid vissa tillfällen
måste bredda orenat eller delvis orenat avloppsvatten, och på andra ställen leds det orenat ut i
Östersjön eller annan recipient. I och med detta är förverkligandet av pågående och framtida
detaljplaneläggning i farozonen om exploatören eller Regionen inte kan trygga en avloppshantering
för dessa. Ovanstående innebär även onödiga påfrestningar på pumpstationer och reningsverk.
Strategin utifrån denna motion är att minimera dagvattenmängden i spilledningar, både när det
gäller ledningssystem inom fastigheter och utanför på allmänna vägar och platsmark.
I översiktsplanen ”Bygg Gotland” står på sid 17: ”Den stora andelen hårdgjord yta gör det också
svårare att klara av de enorma mängder vatten som en översvämning eller ett skyfall innebär. Öppna
avvattningssystem börjar komma mer och mer, liksom öppna dagvattensystem, som ger
nederbörden möjlighet att infiltrera och hitta ytor mellan asfalten”.
I bokslutet för 2011, sid 78 står: ”Hanteringen av dagvatten måste prioriteras för att klara häftiga
regn, och dessutom bidrar förtätningen i samhället med större areal hårdgjorda ytor vilket medför
ytterligare krav på dagvattenhanteringen”.
Innehållet i ovanstående referenser bör för att få verkan införlivas även i VA-planen.
Dagvatten är avloppsvatten
Dagvatten är vatten från regn, snösmältning eller spolning som rinner av från gator, tak, grönytor
med mera. Enligt Miljöbalken, MB, är allt dagvatten inom detaljplanelagt område likställt med
avloppsvatten och utsläpp av dagvatten både inom och utom detaljplanelagt område är miljöfarlig
verksamhet. Föroreningar som samlats på trafikytor, centrum- industri- och bostadsområden fångas
upp av dagvattnet och förs vidare till recipienten. För att skydda recipienterna behöver dagvattnet i
vissa fall renas. En stor del av föroreningarna är partikelbundna och kan därför avskiljas genom
infiltration i marken och sedimentation innan dagvattnet når ett vattenområde.
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Avgifter för dagvatten
Lagen om allmänna vattentjänster, LAV, ger kommuner rätt att ta ut avgifter inom
verksamhetsområde för dagvatten, däremot det finns inga möjligheter att ställa krav på reducering
av flöde, rening etc. Regionen kan genom ekonomisk kompensation uppmuntra lokalt
omhändertagande av dagvatten för fastighetsägare.
Omhändertagande av dagvatten och fördröjning och rening inom och utanför privata tomter
Genom att minimera andelen hårdgjorda ytor och ta hand om dagvattnet så nära källan som möjligt,
kan dagvattenvolymen minskas. Lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD, sker inne på privat
mark och innebär att man i bebyggda områden försöker efterlikna naturens sätt att ta hand om
dagvatten på platsen där nederbörden faller. Det gäller att avdunsta, fördröja och infiltrera vattnet i
marken. Ett gott exempel på detta är stadsdelen Augustenborg i Malmö. Metoder kan vara att ersätta
hårdgjorda ytor med grönytor, vegetationsbeklädda tak där växterna hjälper till att ta upp och
avdunsta vatten eller att samla upp regnvattnet i vattentunnor för bevattning. Regionen kan, och bör
anser Miljöpartiet, i exploateringsavtal ställa krav på dagvattenhanteringen.
Fördröjning och rening utanför privata tomter kan ske genom svackdiken, dvs gräsbeklädda diken
med flacka slänter som normalt är torrlagda när det inte regnar. Kommunen kan också göra
punktinsatser med fördröjningsmagasin och dammar där det som mest behövs. Ett redan befintligt
exempel på detta går att se söder om Säveskolan. Fördelen med detta är att den totala mängden
dagvatten som behöver ledas bort minskar och mängden som slutligen hamnar i
reningsverk/recipient fördröjs så att en tidsmässig spridning- och delvis reningseffekt uppstår. Av
vikt är att inse att dagvattnet som en viktig resurs för en ö med begränsad vattentillgång.
Miljöpartiet de gröna föreslår regionfullmäktige följande beslut:
- att i den pågående översynen och revideringen av VA-planen inkludera en strategi för en
ekonomisk och miljömässigt effektiv hantering av dagvatten och smältvatten från snö
- att maximera nyttan och minimera kostnaderna i befintliga avloppsreningsverk för att om möjligt
spara in utgifter genom att om möjligt undslippa utbyggnad alternativt möjliggöra anslutning av fler
till befintliga verk som inte uppnått tillståndsgiven maxbelasting
- att strategin ska gälla både för större ombyggnationer och nyexploatering
- att en dagvattenutredning ska göras i varje framtagande av detaljplan
- att i strategin ska ingå en översyn av befintliga dagvattenlösningar görs för att behålla mer vatten
på land samt minska föroreningar i recipienterna
- att strategin ska prioriteras i regionens arbete vid renovering av gata, ledningssystem, omprövning
av tillstånd och upprättande av detaljplaner samt vid grönstrukturplanering osv.
- vid ombyggnationer av kommunens ledningar och vägar ska öppen avledning av dagvatten i t ex
svackdiken utnyttjas så långt som möjligt
- att en översyn av taxorna för dagvatten enligt LAV görs så att stimulans i form av sänkta taxor kan
ges för fastighetsägare som gör åtgärder för lokalt omhändertagande av dagvatten
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Inrätta ett stödcentrum för unga brottsoffer
Regionfullmäktige

Inrätta ett stödcentrum för unga brottsoffer
Varje år utsätts cirka 800 gotländska ungdomar i åldern 13-21 år för brott. Forskning visar att den,
som en gång blivit utsatt för ett brott, löper högre risk att utsättas igen. Hämndkänslor kan ge upphov
till vedergällning med nytt våld. De unga brottsoffren ges inte samma stöd som förövarna, trots att de
många gånger befinner sig i en minst lika utsatt situation.
Socialförvaltningen och Polisen har under 2011 gemensamt utrett hur ett stödcentrum för unga
brottsoffer kan organiseras. Polisen är villiga att stå för samtliga lokalkostnader medan Region
Gotland skulle ansvara för bemanningen. Trots att utredningen mycket tydligt pekar på behovet och
genomsyras av stor samstämmighet, så har det inte verkställts. Jag har full förståelse för att
Socialnämnden med sin ansträngda ekonomi, inte av egen kraft vill inrätta nya verksamheter. Men
den här frågan är större än att bara belasta en nämnds budget. Stödet till unga brottsoffer är
förutom för Socialnämnden en angelägenhet för såväl Barn- och utbildningsnämnden, Gymnasieoch Vuxennämnden, Folkhälsoenheten, som Kultur- och Fritidsnämnden. Med andra ord: det är en
fråga som är en övergripande regional fråga och alltså bör hanteras av Regionstyrelsen. Att
gemensamt skapa en resurs på cirka en halv miljon kronor, torde inte vara någon omöjlighet. Det är
den kostnad utredningen kommit fram till exklusive lokalkostnader, vilka alltså polisen alltjämt är
beredda att bekosta.

Jag yrkar därför

e

-

att Regionstyrelsen samverkar med olika nämnder och förvaltningar för att gemensamt
finansiera och inrätta ett stödcentrum för unga brottsoffer.
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Motion
Förnya Länsstyrelsens och Regionens Sommarfest
Regionen och Länsstyrelssen anordnar varje år en sommarfest för utvalda
gotlänningar och sommargottlänningar. Syftet med festen är att genom mingel
och seminarier bidra till utveckling av Gotland.

Festen har kritiserats för att samma personer bjuds år efter år, och att det reella
bidraget till Gotlands utveckling är tveksamt. För att bemöta denna kritik
genomfördes inför detta års mingel en större gästrokad (ca 20%).

Effekten av att skapa möten mellan människor, och den utveckling som det ger är
tveklös. Det som kan ifrågasättas är upplägget på sommarfesten, och vilka som
bjuds in. Med nuvarande upplägg, och framförallt med nuvarande gäster, även
efter årets förnyelse, är nyttan ytterst tveksam. I bästa fall kan en och annan ny
kontakt knytas. I sämsta fall kan man hävda att festen är en kvarleva från ett
förgånget klassamhälle där gotlandssociteten ges möjlighet att mingla med
prominenta sommargotlänningar.
Sommarfesten behöver förnyas. Gästlistan behöver en radikal förnyelse där
tyngdpunkten ligger på alla människor som skapar värde på Gotland; personer
från idrottsrörelsen, hembygdsrörelsen, företagare, debattörer och vanliga
gotlänningar.
En fest för och med människor som verkligen har idéer om hur Gotland kan
utvecklas och intresset av att saker händer skulle kunna vara en tillgång för
Gotlands utveckling.
Med anledning av detta yrkar jag

1. Att gästlistan för Sommarfesten förnyas radikalt med betydligt större
inblandning av kända och okända gotlänningar som vill bidra till att
utveckla Gotland. Gästlistan bör inför varje år förnyas i stor omfattning
för att bibehålla sommarfestens vitalitet.
2. Att upplägget ses över med inriktning att skapa mer utbyte av idéer och
utvecklingstankar.
3. Om Länsstyrelsen inte accepterar denna nydaning, att Region Gotland
drar sig ur åtagandet som medarrangör.

Johan Malmros (FP)
Folkpartiet Liberalerna på Gotland
www.folkpartiet.se/gotland
gotland@folkpartiet.se

