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Rf § 96
Ändring av regionstyrelsens reglemente och delegationsordning;
firmateckning
RS 2012/11
- Ledningskontoret 2012-05-25
- Regionstyrelsen 2012-06-19, § 195

Regionstyrelsen har föreslagit ändring i regionstyrelsens reglemente och regionstyrelsens delegationsordning.
I regionstyrelsens reglemente görs förtydligande avseende firmatecknare för avtal,
skrivelser och andra handlingar som beslutas av regionstyrelsen.
Samtidigt ändras delegationsordningen så att motsvarande regel om undertecknande
av avtal och andra handlingar där delegat fattar beslut om upptagande av lån.
Tillägg görs med att 1:e vice ordföranden får fatta lånebeslut i ordförandens frånvaro. Ekonomidirektören ges delegation att fatta beslut om avtal om räntederivat i
enlighet med finanspolicyn. Tillägg görs som hänvisar till tillåtna placeringar enligt
policyn för placering av pensionsmedel. Slutligen görs ändringar av ”städkaraktär”
med ändring av upphörd lagstiftning och verksamhetsövergångar.
Regionstyrelsen har tidigare, 19 juni 2012, beslutat om ändringen i delegationsordningen.
Yrkande:
•

Åke Svensson (S) yrkade att reglementet ändras enligt följande:
”22 §: Avtal, skrivelser och andra handlingar som beslutas av regionstyrelsen
ska undertecknas av ordföranden eller 1:e vice ordföranden och kontrasigneras
av regiondirektören eller ekonomidirektören. Handlingar avseende köp och
försäljning av fastigheter, ska kontrasigneras av förvaltningschefen på
samhällsbyggnadsförvaltningen eller tjänsteman hon/han förordnar.”
Motiveringen är att det i praktiken är samhällsbyggnadsförvaltningens personal,
med förvaltningschefen, som hanterar köp/försäljningsprocessen för båda
förvaltningarnas områden.

Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag och Åke Svenssons yrkande
och fann att Åke Svenssons yrkande hade vunnit majoritet.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 96 forts.

Regionfullmäktiges beslut
•

Regionstyrelsens reglemente ändras enligt följande:
 22 §: Avtal, skrivelser och andra handlingar som beslutas av regionstyrelsen
ska undertecknas av ordföranden eller 1:e vice ordföranden och kontrasigneras av regiondirektören eller ekonomidirektören. Handlingar avseende
köp och försäljning av fastigheter, ska kontrasigneras av förvaltningschefen
på samhällsbyggnadsförvaltningen eller tjänsteman hon/han förordnar.

Expedieras:
Tekniska nämnden
Författningssamlingen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 97
Årsredovisningar och revisionsberättelser för 2011, anmälan
RS 2012/370

- Gotlands Näringslivs- och Etableringsservice AB
- Wisby Strand Congress & Event Gotland AB
- Inspiration Gotland AB

Årsredovisningar för Gotlands Näringslivs- och Etableringsservice AB, Wisby
Strand Congress & Event Gotland AB och Inspiration Gotland AB har lämnats till
regionfullmäktige för kännedom.
Regionfullmäktiges beslut
•

Årsredovisningarna läggs till handlingarna.

Expedieras:
Gotlands Näringslivs- och Etableringsservice AB
Wisby Strand Congress & Event Gotland AB
Inspiration Gotland AB

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 98
Avsägelser och fyllnadsval. Byggnadsnämnden. Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden. Patientnämnden
- Anton Linnerhed 2012-08-15
- Ulf Gahm 2012-08-20
- Britta Johansson 2012-08-20
- Yrsi Sundström, 2012-09-02

Ulf Gahm (C) har avsagt sig uppdraget som ledamot i byggnadsnämnden.
Anton Linnerhed (S) och Britta Johansson (MP) har avsagt sig uppdragen som
ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Yrsi Sundström (V) har avsagt sig uppdraget som ledamot i patientnämnden.
Regionfullmäktiges beslut
• Ulf Gahm (C), Anton Linnerhed (S), Britta Johansson (MP) och Yrsi Sundström
(V) befrias från sina ovan nämnda uppdrag.
• Till ny ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden t.o.m. 2014-12-31 utses:
S Håkan Ericsson, Myrstigen 44, 621 50 Visby.
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i S-gruppen
efter Ylva Hoffman.
• Till ny ledamot i patientnämnden t.o.m. 2014-12-31 utses:
V Annamaria Bauer, Garvaregatan 4, 623 77 Klintehamn
• Utseende av ny ledamot i byggnadsnämnden (C) och ersättare i gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden (MP) bordläggs till nästa sammanträde.
Besluten förklarades omedelbart justerat.
Expedieras:
Byggnadsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Patientnämnden
Ulf Gahm
Anton Linnerhed
Britta Johansson
Yrsi Sundström
Håkan Ericsson
Annamaria Bauer
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 99
Avsägelse och fyllnadsval. Gotlands Tingsrätt
- Gotlands Tingsrätt 2012-09-06

Gotlands Tingsrätt har entledigat Ulla Pettersson (S) från uppdraget som
nämndeman i Gotlands Tingsrätt.
Regionfullmäktiges beslut
• Som ny nämndeman i Gotlands Tingsrätt t.o.m. 2014-12-31 (efter Ulla
Pettersson, S) utses:
S Mona Magnusson, Väte Kvie 606, 623 78 Klintehamn
Beslutet förklarades omedelbart justerat.
Expedieras:
Gotlands Tingsrätt
Ulla Pettersson
Mona Magnusson

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 100
Medborgarförslag; nya
Följande medborgarförslag har inkommit:

Ärendenummer/
Ankomstdatum

Daniel Hillströms medborgarförslag om trafikproblem i
Specksrum i Visby.

RS 2012/292
2012-06-05

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden
Rudolf Törlinds medborgarförslag om skriftlig och muntlig
information till 75-åriga pensionärer om boende, sjukvård, vård
vid livets slutskede m.m.

RS 2012/364
2012-06-25

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till socialnämnden och
hälso- och sjukvårdsnämnden
Marie-Louises Jungnelius´ medborgarförslag om att öka
trafiksäkerheten längs Endreväg m.m.

RS 2012/377
2012-07-02

Presidiets förslag: Ärendet överlåts till tekniska nämnden
Ingrid Erikssons medborgarförslag om att bygga hyreslägenheter RS 2012/410
2012-07-18
i Klintehamn.
Presidiets förslag: Ärendet överlåts till AB GotlandsHem
Regionfullmäktiges beslut
• I enlighet med presidiets förslag.
Expedieras:
Berörda nämnder
Förslagsställarna

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 101
Medborgarförslag; anmälan av beslutade
•

Mona Klingvalls medborgarförslag om sponsring av butiksbuss. KS 2011/659
•

•

Rune Kahlboms medborgarförslag om att se andra möjligheter än att stänga skolor
på landsbygden. KS 2011/690
•

•

Tekniska nämnden 2012-06-27, § 159

Hans-Göran Eklunds medborgarförslag (2 st.) om att upprätta en webbsida på
regionens hemsida för rapportering av trasiga gatlyktor m.m. RS 2012/15, RS 2012/17
•

•

Barn- och utbildningsnämnden 2012-06-13, § 50

Brent Godmans medborgarförslag om en applikation för mobiltelefoner med GISinformation för felanmälan till teknikförvaltningen. RS 2012/14
•

•

Regionstyrelsen 2012-06-19, § 188

Tekniska nämnden 2012-06-27, § 158

Magnus Petterssons medborgarförslag om upphandling av komplementär medicin
inom Region Gotland. RS 2012/46
•

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2012-06-07, § 199

Regionfullmäktiges beslut
•

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

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 102
Interpellation. Funktionsprogram beträffande klimatanläggningar
(aircondition) vid särskilda boenden
RS 2012/103

Socialnämndens ordförande Hanna Westerén (S) besvarade interpellation av Ola
Lindvall (C) om funktionsprogram beträffande klimatanläggningar (aircondition)
vid särskilda boenden. Ola Lindvall tackade för svaret och kommenterade ytterligare
frågan. Anföranden hölls även av Stefan Wramner (M), Gustaf Hoffstedt (M), MatsOla Rödén (FP) och Bror Lindahl (FP).
Interpellation 2012-02-20

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 103
Interpellation. Bygglov i Katthammarsvik
RS 2012/355

Interpellationen utgår och besvaras vid nästa sammanträde.
Interpellation 2012-06-18

Rf § 104
Interpellation. Äldreboendet i Katthammarsvik
RS 2012/356

Regionstyrelsens ordförande Åke Svensson (S) besvarade interpellation av Inger
Olofsson (C) om äldreboendet i Katthammarsvik. Inger Olofsson tackade för svaret
och kommenterade ytterligare frågan. Anföranden hölls även av Stefaan De
Maecker (MP), Lena Celion (M) och Peter Wigren (M).
Interpellation 2012-06-18

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 105
Interpellation. Kommunalisering av äldreboendet Pjäsen i Visby
RS 2012/352

Socialnämndens ordförande Hanna Westerén (S) besvarade interpellation av Gustaf
Hoffstedt (M) om kommunalisering av äldreboendet Pjäsen i Visby. Gustaf
Hoffstedt tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Anföranden hölls
även av Stefan Nypelius (C), Ola Lindvall (C), Stefan Wramner, Lena Celion (M)
Per Edman (V), Torgny Ammunet (S), Mats Sundin (S), Inger Harlevi (M), Christer
Engelhardt (S), Håkan Onsjö (M), Bror Lindahl (FP), Conny Kristensen
Gahnström (S), Åke Svensson (S), Björn Jansson (S) och Mikael Nilsson (S).
Interpellation 2012-06-18

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 106
Interpellation. Driften av det särskilda boendet Pjäsen
RS 2012/354

Ärendet utgick och behandlas på nästa sammanträde.
Interpellation 2012-06-18

Rf § 107
Interpellation. Pågående försök med läsplattor till förtroendevalda
RS 2012/358

Regionstyrelsens ordförande Åke Svensson (S) besvarade interpellation av
Alexander Jansson (C) om pågående försök med läsplattor till förtroendevalda.
Alexander Jansson tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Anföranden hölls även av Björn Jansson (S) och Stefan Wramner (M).
Interpellation 2012-06-18

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 108
Interpellation. Stöd för förebyggande insatser i hemmet, f.d.
”fixartjänst”
RS 2012/353

Socialnämndens ordförande Hanna Westerén (S) besvarade interpellation av Mats
Hedström (M) om stöd för förebyggande insatser i hemmet, f.d. ”fixartjänst”. Mats
Hedström tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Anförande hölls
även av Bror Lindahl (FP).
Interpellation 2012-06-18

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 109
Interpellation. Neddragningar i barn- och utbildningsnämndens
verksamhet
RS 2012/350

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Brittis Benzler (V) besvarade interpellation av Kerstin Kalström (C) om neddragningar i barn- och utbildningsnämndens verksamhet. Kerstin Kalström tackade för svaret och kommenterade
ytterligare frågan.
Interpellation 2012-06-18

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 110
Interpellation. Klarspråk
RS 2012/357

Regionstyrelsens ordförande Åke Svensson (S) besvarade interpellation av Anna
Andersson (C) om klarspråk. Anna Andersson tackade för svaret och kommenterade
ytterligare frågan.
Interpellation 2012-06-18

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:

149

PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-09-10

Rf § 111
Interpellation. Nedläggning av familjedaghem
RS 2012/351

Ärendet utgick och behandlas på nästa sammanträde.
Interpellation 2012-06-18

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 112
Fråga
•

Lena Celion (M) fick tillstånd att ställa en fråga om hur långt det har kommit
med att få till stånd en överenskommelse mellan Region Gotland och frivilligorganisationerna. Frågan besvarades av Hanna Westerén (S).

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 113
Motioner; nya
Följande motioner har inkommit:

Ärendenummer

Mats Hedström (M)
Motion. Förenkling och kostnadsbesparing vid tagning av
s.k. PK-prov

RS 2012/490
2012-09-10

Mats-Ola Rödén (FP) och Håkan Onsjö (M)
Motion. Frånta tekniska nämnden uppdraget som Trafiknämnd

RS 2012/424
2012-09-10

Alexander Jansson (C)
Motion. Insamling av material till biogasproduktion

RS 2012/
2012-09-10

Anmärkning:
De nya motionerna bifogas det tryckta protokollet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 114
Interpellationer; nya
Inger Harlevi (M) fick tillstånd att till kultur- och fritidsnämndens ordförande
Janica Sörestedt (S) ställa interpellation om blogg om kulturens samverkansmodell.
RS 2012/485

Inger Harlevi (M) fick tillstånd att till kultur- och fritidsnämndens ordförande
Janica Sörestedt (S) ställa interpellation om Gotland som fristad för kulturutövare.
RS 2012/486

Kerstin Kalström (C) fick tillstånd att till tekniska nämndens ordförande Tommy
Gardell (S) ställa interpellation om mottagningen av post till Region Gotland och i
synnerhet samhällsbyggnadsförvaltningen. RS 2012/487
Kerstin Löfgren-Dahlström (C) fick tillstånd att till kultur- och fritidsnämndens
ordförande Janica Sörestedt (S) ställa interpellation om nedläggningen av biblioteket i Lärbro. RS 2012/
Anna Andersson (C) fick tillstånd att till barn- och utbildningsnämndens ordförande
Brittis Benzler (V) ställa interpellation om de nya skolbussturerna. RS 2012/ 488
Anna Andersson (C) fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Åke
Svensson (S) ställa interpellation om implementering av FN:s barnkonvention.
RS 2012/489

Regionfullmäktiges beslut
•

Interpellationerna besvaras vid nästa sammanträde.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf 115
Information
Till handlingarna lades: Information om

•

Socialnämndens beslut 2012-06-08, § 80, om individrapportering –
ej verkställda beslut till 31 mars 2012.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Ärendenr RS 2012/103
Handlingstyp Interpellationssvar
Datum 10 september 2012

Bilaga § 102
Interpellation om klimatanläggningar på särskilda boenden
Ledamoten Ola Lindvall (C) har i en interpellation till mig ställt frågor om
klimatanläggningar på särskilda boenden.

Mitt svar:
Hösten 2010 beslutade dåvarande socialnämnden – utan konsekvensanalys – att i
funktionsprogrammet skriva in att nybyggnation av särskilda boenden skulle ha
klimatanläggning. Muntlig återkoppling kom från Samhällsbyggnadsförvaltningen om
att krav på klimatanläggning inte är förenligt med de klimat- och miljömål som
regionen strävar mot. Hänvisning gjordes till klimat- och miljöplaner med tillhörande
policies, samt det borgmästaravtal som regionen undertecknat, där vi åtar oss att sänka
vår energiförbrukning också under EU:s målnivåer. Av den anledningen aktualiserades
ärendet i socialnämnden under våren 2011.
Presidiet fick då i uppdrag att besluta i frågan om hur det skulle förfaras med kravet på
klimatanläggning. Beslutanderätten återgick sedan till hela socialnämnden och
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att se på alternativa lösningar för att
sänka inomhustemperaturen. Planeringen av bygget i Katthammarsvik fortgår nu, men
inkluderar inte krav på klimatanläggning. Socialnämnden ska ju liksom övriga nämnder
bidra till målen.
Socialnämnden har gjort en beställning på ett särskilt boende, en beställning som
samhällsbyggnadsförvaltningen verkställer. När det påpekades från
samhällsbyggnadsförvaltningen att installation av klimatanläggning är oförenligt med
regionens miljömål, men det också meddelades att gott inomhusklimat kan ordnas på
annat vis, är det en bedömning jag litar på. Gott inomhusklimat – utan
klimatanläggning – kan enligt uppgift från samhällsbyggnadsförvaltningen uppnås
genom t.ex. följande åtgärder:
1. Tung konstruktion
2. Mycket välisolerad
3. Bra fönster
4. Utskjutande tak
5. Solskydd
6. Luftväxling 2,5 ggr större än i en vanlig bostad.
Jag har ingen anledning att ifrågasätta den bedömningen. Svaren på Ola Lindvalls mer
specifika frågor följer här nedan:
1.

Nej, funktionsprogrammet har inte ändrats utan socialnämndens kännedom.

2.

Upphandlingen av bygget genomförs med absolut hänsyn till
funktionsprogrammet, utom i den del som rör klimatanläggning. Tilläggas bör att
frågetecken som uppstår under planeringens gång omöjligt kan återkopplas till
socialnämnden varje gång, utan löses i projektgruppen, där socialnämnden
dessutom har en representant i Gunilla Wigren-Dahlin (M). Nyttiga lärdomar
samlas ihop och förs in i funktionsprogrammet genom beslut i socialnämnden, för
att ligga till grund för framtida beställningar.

3.

Det förekommer inte överprövningar av funktionsprogram.
Samhällsbyggnadsförvaltningen påpekade olämpligheten i att socialnämnden
beställer klimatanläggning då klimatanläggning avsevärt försvårar att nå klimatoch miljömål då den ökar energiförbrukningen med ca 10 %. I och med
samhällsbyggnadsförvaltningens påpekande gavs ett uppdrag till den att istället se
på alternativa lösningar för att i nybyggda särskilda boenden uppnå gott
inomhusklimat.

4.

En revidering av funktionsprogrammet i den del som avser klimatanläggning
behandlades på socialnämnden den 21 april. Ärendet återremitterades då för
komplettering. (Ett funktionsprogram ska uppfyllas så långt det är möjligt, men
om det i ett funktionsprogram föreligger en delbeställning som aktivt motverkar
de mål regionen i övrigt strävar efter, är det utmärkt att det påpekas av utförande
förvaltning att delbeställningen är problematisk och att den kan lösas på annat vis.
Socialförvaltningen har främst kompetens för social- och omsorgsfrågor, medan
samhällsbyggnadsförvaltningen med sin kompetens inom bl.a. byggande bättre
kan tolka vad som är lämpligt för att dels uppnå gott inomhusklimat, dels bidra till
de gemensamt uppställda klimat- och miljömålen.)

Hanna Westerén (S)
Socialnämndens ordförande

Ärendenr RS 2012/356
Handlingstyp Interpellationssvar
Datum 10 september 2012

Bil § 104
Interpellation om äldreboendet i Katthammarsvik
Ledamoten Inger Olofsson (C) har i en interpellation till mig ställt följande fråga om
äldreboendet i Katthammarsvik
”Som ledamot i SON undrar jag om det finns risk för att Katthammarsviks
äldreboende kommer att ytterligare försenas på grund av miljö- och hälsovårdsnämndens beslut att inte ansluta fler fastigheter till Katthammarsviks
reningsverk?”
Svar:
Miljö- och hälsoskyddsnämndens föreläggande ställer krav på ytterligare rening,
inte kapacitetsförstärkning.
Samhällsbyggnadsförvaltningen utreder för närvarande på tekniska nämndens
uppdrag hur Region Gotland kan tillmötesgå kraven.
På grund av budgetläget och behovet av ekonomiska åtstramningar kan det vara
svårt att investera i reningsverket i Katthammarsvik före 2015 – 2016.
Tekniska nämnden har avbrutit upphandlingen av Nya Östersol för att anbuden
som kom in överskred tillgänglig budget. En dialog förs nu mellan teknikförvaltningens upphandlare och socialförvaltningen för att ta fram förslag på hur vi
kan gå vidare. Vid ett snabbt beslut kan den nya upphandlingen komma igång så
att anläggningen kan vara i drift under 2014. Enligt uppgift skall detta rymmas
inom nuvarande kapacitet på reningsverket i Katthammarsvik.
Jag kan notera att eftersom Östersol i dag står tomt är belastningen på
avloppsverket relativt låg.

Åke Svensson
Regionsstyrelsens ordförande

Ärendenr RS 2012/352
Handlingstyp Interpellationssvar
Datum 10 september 2012

Bil § 105
Interpellation om kommunalisering av äldreboendet Pjäsen i Visby
Ledamoten Gustaf Hoffstedt (M) har i en interpellation till mig frågat om det saknades
underlag som ekonomiskt motiverade den så kallade kommunaliseringen av Pjäsen.
Svaret på den frågan är nej.
Det är vid det här laget bekant att Attendo Care bedriver äldreomsorg på Pjäsen till en
kostnad av cirka 60 miljoner kronor per år. Verksamheten bedrivs med god kvalité till
förhållandevis låg kostnad. Verksamheten bedrivs på öns största boende, med 100
platser, där det således föreligger de absolut bästa förutsättningarna för att bedriva en
kostnadseffektiv äldreomsorg med hög kvalité.
Offentligt driven verksamhet utmålas ibland som dyr och dålig. På Gotland är den i
genomsnitt ganska dyr men generellt god. Vi vet till vilken kostnad Attendo Care
bedriver verksamhet och utifrån det som är allmänt känt kring vårdkoncerner, högst
sannolikt till ännu lägre kostnad, då man dessutom har ett avkastningskrav. Det här är
oerhört intressant och manar till eftertanke.
Gotland står inför stora ekonomiska utmaningar på äldreomsorgsområdet de närmaste
åren. Det kräver att Region Gotland blir bättre på att bedriva äldreomsorg till fortsatt
hög kvalité, men till lägre kostnad. Det arbetet pågår varje dag, men tar extra fart när
Region Gotland får visa vad man är förmögen till i driften av äldreboendet Pjäsen. Det
som är möjligt för Attendo Care, bör vara möjligt för Region Gotland. Med den
övertygelsen som grund beslutade majoriteten i socialnämnden att inte upphandla
äldreboendet Pjäsen ånyo.
När Region Gotland driver Pjäsen finns det ett krav att hålla budget, men inte något
krav att gå med vinst. De pengar vi gemensamt investerar i Pjäsen stannar där, vilket
för mig känns helt rätt i tider av ansträngd kommunal ekonomi.

Hanna Westerén
Socialnämndens ordförande

Ärendenr RS 2012/358
Handlingstyp Interpellationssvar
Datum 10 september 2012

Bil § 107
Interpellation om pågående försök med läsplattor
Ledamoten Alexander Jansson (C) har i en interpellation till mig ställt frågor om
regionens besök med läsplattor.

Fråga 1:
”Finns det någon plan för Region Gotland angående digitala hjälpmedel till
förtroendevalda och ledamöter i nämnder? ”
Svar:
Utifrån en motion i regionfullmäktige (2011-04-26, § 98) gjorde ledningskontoret
en förstudie. Målen med förstudien var bl. a. att hitta lämpliga användningsområden för surfplattor och ge en rekommendation för fortsatt arbete.
Förstudien hittade tre användningsområden: Ett verksamhetsbehov, ett
pedagogiskt behov samt ett behov från nämndprocessen.
Efter förstudiens avslutande har beställningsrutiner för inköp av surfplattor tagits
fram och dessa finns på regionens intranät. Dessa rutiner är framtagna centralt i
samråd med verksamheterna utifrån den kravbild som framkom i förstudien.
Inom ramen för projektet Digilär inom barn- och utbildningsförvaltningen pågår
tester av surfplattor som pedagogiskt verktyg i skolan. Dessa försök fortgår under
hösten.
Fråga 2:
”Finns det någon central styrning av inköp och krav spec. på de digitala hjälpmedel
utifrån de försök som pågår i regionfullmäktige?”
Svar:
När det gäller digitala hjälpmedel till förtroendevalda pågår arbete på flera
områden. Grundförutsättningar som trådlöst nät börjar byggas ut och i dagarna är
det klart att användas i Rådhuset. Under hösten ses nämndprocessen över för att
stödja digital hantering av handlingar. En nämndmodul till ärendehanteringssystemet W3D3 kommer också att utvärderas. Inom nämnderna pågår redan
tester av surfplattor på flera håll. Här har nämnderna själva tagit fram
förutsättningarna för dessa försök. På sikt är det naturligtvis mest kostnadseffektivt att ha en enhetlig hantering av nämndhandlingar inom Region Gotland.

Åke Svensson
Regionstyrelsens ordförande

Ärendenr RS 2012/353
Handlingstyp Interpellationssvar
Datum 10 september 2012

Bil § 108
Interpellation om stöd för förebyggande insatser i hemmet, f.d.
”fixartjänst”
Ledamoten Mats Hedström (M) har i en interpellation till mig ställt nedanstående frågor
om stöd för förebyggande insatser i hemmet, f.d. ”fixartjänst”
”Jag vill där att förvaltningen klart och tydligt anger vem som är ansvarig för denna
verksamhet. Vem som står som ansvarig för försäkringar i händelse av olycka eller om
utföraren inte fullgjort uppdraget på ett ansvarsfullt sätt. Vilka omfattas av tjänsten,
äldre är ingen homogen grupp.
Följer verksamheten beslutade och gällande spelregler enligt RS § 73 och fullmäktiges
beslut 2012-04-23?
Snedvrider inte verksamheten marknaden för hantverkstjänster i och med att bidrag
utgår till vissa utförare?
Vem har och hur ser ansvaret ut för förvaltningen?”

Svar:
Föreningarna har ett eget ansvar för utförandet. Insatserna sker genom överenskommelse mellan den enskilde som beställer och föreningen som utför. Förebyggande
insatser i hemmet är en föreningsverksamhet, som föreningen ansvarar för – precis
som i övriga föreningsverksamheter som regionen stödjer med ekonomiskt bidrag.
Regionen går inte in och styr i föreningarnas verksamheter. Detta görs av
föreningsmedlemmarna.
Varje enskild utövare/organisation, som socialnämnden kommit överens med ska
utföra insatser, får själva stå för ansvarsfrågan och försäkringar. För att förtydliga
ansvar i verksamheten kommer ansökningsblanketten i fortsättningen även att
kompletteras med information om att föreningen själv bär ansvar för verksamhetens
utförande.
Målgruppen för förebyggande insatser i hemmet är personer som är folkbokförda på
Gotland över 67 år. Inga andra gränsdragningar görs.
När fixartjänster började spridas över landet tillkom lagstiftning för att reglera
kommunernas möjligheter att erbjuda gratis tjänster. (Lag (2006:492) om kommunal
befogenhet att tillhandahålla servicetjänster åt äldre. Åldersgränsen är 67 år.)
Den upphandlingspolicy som regionstyrelsen beslutat om gäller för upphandling av
tjänster men detta är inte att betrakta som en upphandling. (Bidraget avser i första
hand omkostnadsersättningar och lämnas inte för insatser som den enskilde kan söka
bistånd enligt socialtjänstlagen eller för arbete som kan utföras av serviceföretag inom
ramen för det så kallade RUT – avdraget.)

Förebyggande insatser i hemmet omfattar inte:
•

Sysslor som faller inom ramen för hemtjänstens uppdrag t.ex. städning, inköp,
matlagning, tvätt och personlig omvårdnad.

•

Tjänster som normalt erbjuds av serviceföretag t.ex. fönsterputs.

•

Arbete som kräver hantverkskunnande t.ex. VVS-arbete, elinstallationer, byte
av glas och lås.

Socialnämnden har delegerat till socialdirektören att besluta om tilldelning av
föreningsbidrag.

Hanna Westerén
Socialnämndens ordförande

Ärendenr RS 2012/350
Handlingstyp Interpellationssvar
Datum 10 september 2012

Bil § 109
Interpellation om neddragningar inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet
Ledamoten Kerstin Kalström (C) har i en interpellation till mig ställt frågor om hur
det minskade elevantalet har påverkat olika områden av barn- och
utbildningsnämndens verksamhet.
Fråga 1
”Minskat antal rektorer?”
Svar: 2003 fanns det sammanlagt 23,0 befattningar som rektor och biträdande
rektor i grundskolan. Till 2012-07-01 har antalet befattningar ökat med 3,5 - till
26,5. I några fall är rektor tillika förskolechef.
Under samma period har antalet elever sjunkit med 2 336, från 7 845 till 5 509 och
antalet skolor har minskat med 15.
Målsättningen under perioden har varit att minska det s.k. kontrollspannet
(antalet medarbetare per chef), som varit mycket högt i BUN. Men också att
anpassa organisationen till de statliga styrdokumenten så att rektor kan fullfölja
det pedagogiska ledarskapet. Den nya skollagen ger rektor ett ökat direkt ansvar
för verksamheten och lägger fler beslut på rektor utan rätt att vidaredelegera.
Fråga 2
”Har detta resulterat i ett minskat läromedelsanslag?”
Svar: Med utgångspunkt i år 2003 och fram till och med 2011 har anslaget minskat
med 4 016 tkr och antalet elever har minskat med 2 336 st. under samma period.
Antalet elever har under perioden 2003 till 2011 minskat med ca 30 procent och
läromedelsanslaget med cirka 32 procent.
Under perioden har anslaget reducerats för varje år i proportion till
elevförändringen, några år har det också generella sparbeting medfört att anslaget
till läromedel minskat.

Fråga 3
”Minskat antal tjänstemän på huvudkontoret?”
Svar: Jag har tolkat det som att ”huvudkontoret” är förvaltningsstab, Pedagogiskt
mediecentrum (PMC) och Barn- och elevhälsan (BEH).
2003 fanns det 34,0 befattningar vid barn- och utbildningsförvaltningens stab. Av
dessa befattningar har 14,0 överförts till serviceförvaltningen under perioden
2005-2009 och 1,0 till gymnasie- och vuxenförvaltningen 2010. I staben har
befattningar dragits in, men också tillkommit, bl.a. genom överföring från PMC.
Jämfört med 2003, exklusive överföring av befattningar till andra förvaltningar, har
antalet befattningar fram till i år ökat med 2,0 - från 19,0 till 21,0.
PMC har under samma period minskat med 10,5 befattningar, från 16,5 till 6,0.
BEH har under samma period minskat med 7,0 befattningar, från 42,5 till 35,5.
Hemspråksundervisningen, Baldersskolan och Malmaskolan, vars ansvar övergått
till andra verksamheter inom förvaltningen, har exkluderats.
Sammantaget har ”huvudkontoret” minskat med 15,5 befattningar, från 78,0 till
62,5.

Brittis Benzler
Barn- och utbildningsnämndens ordförande

Ärendenr RS 2012/357
Handlingstyp
Interpellationssvar
Datum 10 september 2012

Bil § 110
Interpellation om Klarspråk
Ledamoten Anna Andersson (C) har i en interpellation till mig ställt frågor om
Klarspråk.
Fråga 1:
”Hur jobbar man med Klarspråk inom Region Gotland?”
Svar:
Det finns en tydligt uttalad vilja från regionens sida att handläggare på olika nivåer
i organisationen ska skriva ett vårdat och begripligt språk.
Tidigare har särskilda utbildningsinsatser gjorts gentemot handläggare och
nämndsekreterare. Regionen har även publicerat allmänna skrivregler för
klarspråk på intranätet samt utvecklat mallar för tjänsteskrivelser, där ex. förslag
till beslut skrivs inledningsvis.
Det övergripande arbetet under 2012 kan delas upp i tre områden:
Arbetet med att utveckla en ny hemsida med nya och förbättrade funktioner
pågår. Omgörningen av gotland.se syftar till bättre tillgänglighet, bättre
funktionalitet och ny layout vilket också gynnar det grundläggande syftet med
klarspråk, nämligen att skapa tillgänglig kommunikation.
En webbaserad introduktionsutbildning för nya medarbetare har producerats och
prövats under året. Syftet med presentationen, som innehåller både skriven och
inläst text, är att göra den information som nyanställda behöver få, tydlig och
begriplig. Intentionen är även att följa upp arbetet genom att låta produkten
klarspråksgranskas.
Genom ett nybildat nämndsekreterarnätverk pågår även arbete med att utveckla
gemensamma mallar och utveckling av protokoll mm utifrån ett klarspråksperspektiv.
Fråga 2:
”Vilken plan finns för det fortsatta arbetet?”
Svar:
Ovanstående aktiviteter ingår i ledningskontorets årliga handlingsplan. Vilka
särskilda koncernövergripande aktiviteter som ska prioriteras 2013 är ännu inte
klart.

Fråga 3:
”Vilka rutiner har man för uppdatering av den lättlästa hemsidan?”
Svar:
Rutinerna för uppdatering av den lättlästa sidorna på gotland.se har inte fungerat
och har sedan den inaktuella informationen upptäcktes, också åtgärdats. I och
med uppdaterat system för hemsidan tillförs en automatisk funktion som ska
förhindra att sidor utan sidansvarig person publiceras (vilket var fallet med den
lättlästa hemsidan). Även sidor som inte uppdateras kontinuerligt kommer att
kunna upptäckas lättare än tidigare.

Åke Svensson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga § 113

Slite den 30 aug 2012
Motion:

Förenkling och kostnadsbesparande vid PK provtagning

Till:

Gotlands Regionfullmäktige

Förenkling och kostnadsbesparande vid PK provtagning
Vid patientbehandling med det blodförtunnande medlet warfarin
(Waran) är mätning av doseringen av yttersta vikt och detta värde
behöver kontrolleras regelbundet.
Inom sjukvården på Gotland görs årligen cirka 25000 PK
provtagningar. Hälften av dessa provtagningar görs i Visbyområdet
och resterande på landsbygden.
Provtagningarna görs på Visby lasarett och på vårdcentralerna,
både de privata och regionens. Framtagning av provresultaten sker
centralt på Visby lasarett för hela regionen varför alla prover
som sker utanför Visby lasarett måste transportteras dit.
Inom provtagningsområdet har stora tekniska framsteg gjorts genom
att billiga testutrusningar har utvecklats och att säkerheten för
korrekta mätvärden har säkerställts. Ett antal Landsting har också
infört dessa nya testutrustningar.
Dagens testförfarande kan därför avsevärt förenklas och
förbilligas både för Hälso och sjukvårdsförvaltningen och för
patienterna. Dessutom finns besparingar att göra ur miljösynpunkt
då antalet transporter kan reduceras samt att en förenklad
administration kan uppnås.
Jag föreslår att Hälso och sjukvårdsnämnden utreder kostnader och
konsekvenser för införande av testutrustningar av ovan beskrivna
typ på Regionens vårdcentraler för både patienter och
förvaltningen.

Mats Hedström (M)

Bilaga § 113

Motion till Gotlands Regionfullmäktige
Frånta Tekniska nämnden uppdraget som Trafiknämnd.
Parkeringsavgifter har engagerat och berört många. Viktigast av allt är att
den påverkar konkurrensen och utvecklingsmöjligheterna för handeln i
Visby. Den gotländska handeln hade 2009 1710 anställda och omsatte 4500
miljoner kronor. Handeln är den största branschen på Gotland, efter att vara
anställd av Region Gotland. Vare sig industri, jordbruk, bygg eller
besöksnäring har liknande siffror. Jordbruk/livsmedel omsatte 3000 miljoner
och byggbranschen hade 1544 anställda. Mer än en tredjedel (650) av de
anställda inom handeln finns inom Visby Centrum.
I radioannonser talas det tydligt om att det kostar att parkera i Visby och var
man parkerar utan avgift. Annonsens uppmaning är: Åk dit, där det är gratis
att parkera!
Paradoxalt nog är Region Gotland medlem i den organisation, Visby
Centrum, som hårdast drabbats av avgifterna. Region Gotland är medlem för
att kunna vara med och utveckla handel i stadskärnan. Regionstyrelsen är den
del av Region Gotland som skall stödja näringslivsutveckling.
Regionstyrelsen har vid flera tillfällen försökt påverka avgifterna med förslag
om en första fria timme och senast i april 2012 med följande beslut:
”Regionstyrelsen betonar vikten av att tekniska nämnden noga väger in
handelns villkor i sammanhanget.” Efter det säger företrädare för majoriteten
i tekniska nämnden i klartext; ”vi har hört på men vi bryr oss inte, vi kanske
skulle ha sagt att vi inte bryr oss…”
Gotlands utveckling, där handel blir en allt större reseanledning, kan inte få
påverkas av en nämnd som helt uppenbart saknar förmåga att förstå
kopplingen mellan sin myndighetsutövning och näringslivets villkor.
Vi yrkar att Regionfullmäktige beslutar att uppdraget som trafiknämnd
fråntas tekniska nämnden och att Regionstyrelsen blir trafiknämnd så att en
helhetssyn kan uppnås.
Mats-Ola Rödén
FP

Håkan Onsjö
M

Centerpartiet på Gotland

Bilaga § 113

Motion till regionfullmäktige

Insamling av material till biogasproduktion
26 februari 2009 antog ett enigt kommunfullmäktige en biogasstrategi för kommunen.
Rubriken är ”Biogas som drivmedel – strategi och handlingsplan för införande av
biogas som drivmedel i Gotlands kommun”.
I strategin är det tydligt uttryckt att Region Gotland ska vara med och ställa om sin fordonspark
till biogas samt att lokal produktion av biogas uppmuntras.
Ett led i detta skulle vara att Region Gotland tillsammans med Trafikverket inleder ett samarbete
om att ta till vara den grönmassa som finns längs de gotländska vägarna. Varje år slås alla
vägkanter längs de statliga vägarna av minst en gång om året, som sedan bara blir liggande.
Men om man istället samlade upp detta kunde man använda detta i biogasproduktion.
Grönmassa är något eftersträvas värt i vissa biogasproduktioner, där man t o m använder
åkerareal för att producera detta. Det som växer längs med vägarna har man ”gratis” då det inte
har något alternativt användningsområde.
Samtidigt som det skulle vara en insats för att stärka biogasproduktionen, skulle det också vara
en insats för att minska läckage av näringsämnen. För längs med vägarna löper det ofta diken
som har fört med sig näringsämnen som kan tas upp av växterna. Grönmassan samlas in, blir
biogas, restprodukten sprids ut på åker. Då har man minimerat näringsläckaget.

Med hänvisning till ovanstående yrkar jag:
- Att Region Gotland i samarbete med andra berörda intressenter undersöker
förutsättningarna att nyttja grönmassa från vägkanter och andra grönytor för
biogasproduktion.

Lärbro 2012-09-10

Alexander Jansson (C)

