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Beslutande:
Björn Jansson (S), ordförande
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§§ 131- 141, närvar hela sammanträdet)

§§ 116-130)
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Beslutande: Forts.
Charlotte Andersson (S)
Daniel Bergvall (MP)
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Matias Swartling
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§§ 116-130)
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Närvarande icke tjänstgörande
ersättare:
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Rf § 116
Uttalande om gotlandstrafiken
RS 2012/577

- Regionfullmäktige 2012-10-15

Regionfullmäktige har enhälligt gjort ett uttalande om båttrafiken mellan Gotland
och fastlandet ställd till infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd. Uttalandet
är undertecknat av regionfullmäktiges ordförande, regionstyrelsens ordförande samt
distriktsordföranden för de partier som är representerade i fullmäktige.
Under sammanträdet föreslogs ändringar i det textförslag som under förmiddagen
hade tillställts partigrupperna. Ordföranden frågade om dessa ändringar skulle tas
med i det slutliga uttalandet och fann att så var fallet.
Uttalandet lyder i dess helhet:

Gotland accepterar inte försämrad trafik
Gotlands regionfullmäktige vill med kraft understryka att vi inte accepterar försämringar
av vår landsväg över havet. Den upphandling av Gotlandstrafiken från 2017 som nu
förbereds måste bibehålla minst dagens trafikstandard vad avser överfartstider och
turtäthet.
28 knop i bastrafiken har varit mycket positivt för Gotland. Även ganska små sänkningar
av hastigheten i bastrafiken får stora konsekvenser för turlistan, vilket påverkar
tillgängligheten till och från Gotland mycket negativt.
Försämringar i färjetrafiken står helt i motsats till de stora investeringar som nu görs på
förbättrad infrastruktur i övriga landet.
En sänkning av hastigheten vore ett dråpslag mot Gotlands utveckling. Vi kräver
därför att 28 knop i bastrafiken är fastslaget som minimumhastighet i den
kommande färjeupphandlingen.

Regionfullmäktiges beslut
•

Uttalande om Gotlandstrafiken tillställs näringsministern.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
Expedierades skyndsamt under dagen:
Näringsdepartementet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 117
Del av Visby Visborg 1:9 m.fl, idrotts- och rekreationsområdet
Visborg, antagande av detaljplan
RS 2012/200
- (Regionstyrelsen 2012-04-26, § 121)
- (Ledningskontoret 2012-06-11)
- (Regionstyrelsen 2012-06-19, § 193)
- Byggnadsnämnden 2012-06-20, § 106
- Ledningskontoret 2012-07-30
- Regionstyrelsen 2012-08-28, § 218

Byggnadsnämnden har översänt förslag till detaljplan för del av Visby Visborg 1:9
m.fl, idrotts- och rekreationsområdet Visborg, till regionfullmäktige, för antagande.
Ledningskontoret konstaterade i sin bedömning bland annat att stora områden för
motion och rekreation säkerställs i planförslaget samt att inga nya bostäder planeras.
Större delen av de områden som bedöms ha höga naturvärden undantas från
bebyggelse. I förslaget ingår en sporthall som enligt regionstyrelsens beslut i juni år
2012 föreslås placeras i ett nordligt läge där angöring till hallen ska ske söderifrån, i
enlighet med förslaget till detaljplan. Planförslaget har stöd i den fördjupade översiktsplanen för Visborgsområdet som antogs av dåvarande kommunfullmäktige i
december år 2009.
Regionstyrelsen föreslog, i enlighet med ledningskontoret, att planförslaget tillstyrks
och att förslaget överlämnas till regionfullmäktige för antagande.
Anföranden:
Anföranden hölls av Åke Svensson (S), Håkan Onsjö (M), Robin Storm (M), Daniel
Bergvall (MP), Inger Harlevi (M), Bo Björkman (S), Lena Celion (M) och Lars
Thomsson (C).
Regionfullmäktiges beslut
•

Planförslaget antas för del av Visby Visborg 1:9, idrotts- och rekreationsområdet
Visborg.

Expedieras:
Byggnadsnämnden
Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Plankarta

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 118
Tilläggsanslag. Utbyggnad av VA-nätet för Västerhejde
Botmunds 1:90 och Hallbros 1:10
RS 2012/293
- Tekniska nämnden 2012-04-25, § 95
- Ledningskontoret 2012-05-28
- Regionstyrelsen 2012-06-19, § 184

Tekniska nämnden har begärt tilläggsanslag med 2 460 000 kronor för utbyggnad
och anslutning till det allmänna vatten- och spillvattennätet (VA) för fastigheterna
Västerhejde Botmunds 1:90 och Hallbros 1:10. Utbyggnaden finansieras med
intäkterna från anläggningsavgifterna.
Ledningskontoret har tillstyrkt att tilläggsanslag medges enligt tekniska nämndens
begäran. Kontoret konstaterar att utbyggnaden inte ingår i gällande VA-plan.
Exploateringsavtal finns och exploatörerna ska förskottera den beräknade utgiften
för utbyggnaden.
Regionstyrelsen har tillstyrkt ledningskontorets förslag.
Regionfullmäktiges beslut
•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 2 460 000 kronor för utbyggnad av
det allmänna VA-nätet inom exploateringsfastigheterna Västerhejde Botmunds
1:90 och Hallbros1:10.

•

Medel anvisas genom inkomster från anläggningsavgifter.

Expedieras:
Tekniska nämnden
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 119
Nytt verksamhetsområde för Näs Nisseviken samt utökning av
befintligt verksamhetsområde för Ardre, Eksta, Fröjel m.fl.
RS 2012/290
- Tekniska nämnden 2012-04-25, § 83
- Ledningskontoret 2012-07-13
- Regionstyrelsen 2012-09-27, § 250

Tekniska nämnden har upprättat förslag till nytt verksamhetsområde för Näs
Nisseviken samt justeringar av befintliga verksamhetsområden för Ardre, Eksta,
Fröjel, Hamra, Klintehamn, Sanda, Sproge, Tofta, Väskinde, Västerhejde och
Östergarn.
Verksamhetsområdet omfattar utbyggnad av vatten och spillvatten.
Ledningskontoret har inget att invända mot tekniska nämndens förslag.
Arbetsutskottet föreslog i enlighet med ledningskontoret att verksamhetsområdena
fastställs och att förslaget överlämnas till regionfullmäktige för antagande.
Regionstyrelsen har föreslagit att verksamhetsområdet för Näs Nisseviken fastställs
och ny begränsning fastställs för de utpekade befintliga verksamhetsområdena.
Regionfullmäktiges beslut
•

Det föreslagna verksamhetsområdet för Näs Nisseviken fastställs.

•

Ny begränsning av verksamhetsområden för Ardre, Eksta, Fröjel med flera, i
enlighet med tekniska nämndens förslag, fastställs.

Expedieras:
Tekniska nämnden
Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 120
Tilläggsanslag. Utbyggnad av lokalgata m.m. för del
av Artilleriet 1:33
RS 2012/298
- Tekniska nämnden 2012-05-30, § 128
- Ledningskontoret 2012-06-12
- Regionstyrelsen 2012-06-19, § 207

Tekniska nämnden har föreslagit att upprättat köpekontrakt med Gotlandssnus AB
för del av fastigheten Artilleriet 1:33 till ett pris av 2 062 500 kronor godkänns.
Nämnden har samtidigt föreslagit att tilläggsanslag med 1,9 miljoner kronor ska
beviljas för utbyggnad av lokalgata och gång- och cykelbana i området. Nämnden
har i samband med ärendet gett sin förvaltning i uppdrag att se över möjligheten till
att flytta infarten av den närbelägna återvinningscentralen.
Ledningskontoret har med anledning av att Gotlandssnus AB:s behov av nya lokaler
för att kunna expandera erbjudit företaget att förvärva ca 13 700 kvadratmeter
(kvm) mark inom kv. Löjtnanten, del av fastigheten Artilleriet 1:33. Marken är
planlagd för industriändamål och priset har satts till 150 kr/kvm tomtarea.
Ledningskontoret har föreslagit att tilläggsanslag medges i enlighet med tekniska
nämnden förslag.
Regionstyrelsen förslår i enlighet med ledningskontoret att tilläggsanslag beviljas.
Regionfullmäktiges beslut
•

Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag med totalt 1 900 000 kronor för
utbyggnad av lokalgata samt gång- och cykelväg inom detaljplaneområdet för
del av Visby Artilleriet 1:33 (kv. Löjtnanten och Majoren). Medel anvisas
genom inkomst från köpeskillingen.

Expedieras:
Tekniska nämnden
Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 121
Upphandlingspolicy för Region Gotland
RS 2012/440
- (Kommunfullmäktige 2009-09-14, § 115)
- (Kommunfullmäktige 2010-11-29, § 16, rev.)
- Ledningskontoret 2012-08-20, samt reviderat förslag 2012-09-18
- Regionstyrelsen 2012-09-27, § 256

Upphandlingspolicyn har justerats utifrån regionbildningen 2011-01-01, vilket
inneburit att texten i sin helhet har skrivits utifrån begreppet Region Gotland.
Även riktlinjerna har uppdaterats, enligt nedan:
- Organisationen är tydliggjord utifrån att ledningskontoret har det strategiska
ansvaret.
- Förhållningssättet är utökat med vikten av behovsprövning inför
upphandlingar.
- Miljöavsnittet är uppdaterat.
- Krav på sociala och etiska hänsyn är infört.
Arbetsutskottet framförde synpunkter avseende fyra frågeställningar, vilka bör övervägas, före ärendets behandling av regionstyrelsen.
Till regionstyrelsens sammanträde förelåg inarbetade ändringar, utifrån framförda
synpunkter, i förslaget till riktlinjer för upphandlingspolicy.
Regionstyrelsen har föreslagit att upphandlingspolicyn antas av regionfullmäktige.
Regionstyrelsen har att meddela riktlinjer utifrån antagen policy.
Yrkande
• Isabel Enström (MP) yrkade, med instämmande av Mats-Ola Rödén (FP), att
orden ”när det är lämpligt” tas bort ur första meningen under rubriken ”Miljö,
etiska och social krav.
• Åke Svensson (S) yrkade, med instämmande av Lars Thomsson (C) och Lena
Celion (M), avslag på Isabel Enströms yrkande.
Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag och Isabel Enströms yrkande
om att ta bort orden ”när det är lämpligt” och fann att regionstyrelsens förslag vunnit
majoritet.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 121 forts.
Regionfullmäktiges beslut
•

Upphandlingspolicy för Region Gotland antas.

Expedieras:
Ledningskontoret Ekonomi
Författningssamlingen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 122
Ändring i persontaxan för kollektiv persontrafik i Visbyområdet
RS 2012/390
- (Fullmäktige 2012-04-23, § 28)
- Tekniska nämnden 2012-06-27, § 167
- Ledningskontoret 2012-08-31
- Regionstyrelsen 2012-09-27, § 264

Tekniska nämnden har föreslagit att det i persontaxan för kollektiv persontrafik
införs rabatter för ungdom och barn. Detta har tidigare inte behövts då det genom
det numera avskaffade s.k. Bussiga kortet varit avgiftsbefrielse för barn och unga.
Förslaget går dels ut på att Visbykortet (370 kr/mån) kompletteras med ett kort för
unga, 300 kr/mån och barn 200 kr/mån, och dels att det införs ett terminskort för
ungdom för 1 000 kronor och terminskort för barn med 700 kronor per halvår.
Terminskortet är avsett att omfatta perioderna 1 januari till och med sista juni
respektive 1 juli till och med sista december.
Ledningskontoret har inget att erinra mot tekniska nämndens förslag men har gjort
erforderliga textmässiga justeringar i kollektivtrafiktaxan.
Kontoret har föreslagit att tekniska nämndens förslag till ändring av taxan för den
kollektiva trafiken antas och att de ändrade taxebestämmelserna för den kollektiva
busstrafiken (avsnitt A i taxan) införs i författningssamlingen i enlighet med
ledningskontorets medföljande bilaga. Kontoret anför att det är en brist att det inte
finns någon analys över de ekonomiska konsekvenserna som de lägre biljettintäkterna medför i tekniska nämndens förslag.
Regionstyrelsen föreslog i enlighet med ledningskontoret att tekniska nämndens
taxeförslag antas och att avsnitt A i taxan ändras på av ledningskontoret föreslaget
sätt.
Anföranden
Anföranden hölls av Håkan Onsjö (M), Bodil Rosengren (V) och Åke Svensson (S).
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 122 forts.
Regionfullmäktiges beslut
•

Tekniska nämndens förslag till ändring av taxan för den kollektiva trafiken
fastställs att gälla från och med 1 december 2012.

•

De ändrade taxebestämmelserna för den kollektiva busstrafiken (avsnitt A i
taxan) införs i författningssamlingen i enlighet med ledningskontorets
medföljande bilaga.

Expedieras:
Tekniska nämnden
Ledningskontorets kansli
Författningssamlingen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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2012-10-15

Rf § 123
Förslag till ny hamntaxa
RS 2012/391
- Tekniska nämnden 2012-06-27, § 162
- Ledningskontoret 2012-09-05
- Regionstyrelsen 2012-09-27, § 265

Tekniska nämnden har lagt fram förslag till ny hamntaxa för beslut i regionfullmäktige. Nämnden har föreslagit att den nya taxan ska gälla från och med
2012-10-01. Motivet till höjningen är att möta kostnader som gäller drift av
hamnarna såsom ett ökat underhållsbehov, ökade kostnader för omhändertagande av
avfall från fartyg samt ökade kostnader för bevakning och åtgärder för att
upprätthålla fartygsskydd. Taxan har även omarbetats på så sätt att inte nyttjade
varugrupper har tagits bort. En ny taxa för ”Yacht” har införts. Sammantaget
innebär detta en höjning av avgiftsnivån med i genomsnitt 8 %, förutom el som är
oförändrad. Inför år 2012 genomfördes en indexhöjning av taxorna med ca, 4,3 %.
Ledningskontoret har tillstyrkt att hamntaxan revideras och höjs enligt tekniska
nämndens förslag. Ledningskontoret har påpekat att taxeändringen inte berör
linjetrafiken som regleras i ett särskilt avtal. Den föreslagna höjningen av taxan
beräknas ge ökade intäkter på ca 400 000 kronor årligen.
Regionstyrelsen föreslog, i enlighet med ledningskontoret, att tillstyrka förslaget till
ny hamntaxa.
Anförande:
Anförande hölls av Tommy Gardell (S).
Regionfullmäktiges beslut
•

Tekniska nämndens förslag till ny hamntaxa fastställs att gälla från och med
2012-11-01.

Expedieras:
Tekniska nämnden
Ledningskontoret Ekonomi
Författningssamlingen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 124
Motion. Åtgärder för att få ungdomar i jobb
KS 2011/652
- Motion 2011-11-28
- Ledningskontoret 2012-07-23
- Regionstyrelsen 2012-08-28, § 225

I en motion från Johan Malmros med flera (FP) föreslås att Region Gotland i egenskap av arbetsgivare arbetar för en större lönespridning i yrken som i dag har en
mycket sammanpressad lönesituation och att Regionen verkar för att särskilda
ungdomsavtal inom vissa yrkeskategorier införs för unga.
Ledningskontoret har i sin tjänsteskrivelse redogjort för grundläggande principer för
lönespridning, det lokala lönebildningsarbetet samt villkor och förutsättningar för
ungdomsavtal. Sammanfattningsvis bedömer kontoret att principöverenskommelsen
tillsammans med det lokala lönebildningsarbetet tillgodoser motionärernas
intentioner och föreslår att förslaget anses besvarat med ledningskontorets
redogörelse.
Regionstyrelsen biföll ledningskontorets förslag.
Anföranden:
Anföranden hölls av Stefaan De Maecker (MP), Lisa Kalström (S) och Brittis
Benzler (V).
Yrkanden:
• Johan Malmros (FP) yrkade, med instämmande av Lars Thomsson (C), Anna
Hrdlicka (M), Eva Nypelius (C) och Lena Celion (M), bifall till motionen i dess
helhet.
•

Joachim Höggren (MP) yrkade, med instämmande av Åke Svensson (S), Mikael
Nilsson (S), Tommy Gardell (S), Lars Åkerlund (V), Meit Fohlin (S) och Bo
Björkman (S), bifall till regionstyrelsens förslag.

Proposition och omröstning
Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag och Johan Malmros´ yrkande
och förklarade sig anse att regionstyrelsens förslag vunnit majoritet. Omröstning begärdes.
JA för regionstyrelsens förslag och NEJ för Johan Malmros´ 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.

forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-10-15

Rf § 124 forts.
Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad med ledningskontorets redogörelse.

Expedieras:
Ledningskontoret HR-enheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-10-15

Rf § 125
Sammanträdesordning för år 2013
- Regionstyrelsen 2012-09-27, § 257

Fullmäktige föreslås sammanträda följande dagar 2013:
25 februari, 25 mars, 22 april, 17 juni, 9 september, 14 oktober, 25 november och
16 december.
Anförande:
Anförande hölls av Lars Thomsson (C).
Regionfullmäktiges beslut
•

Fullmäktige sammanträder följande datum 2013: 25 februari, 25 mars, 22 april,
17 juni, 9 september, 14 oktober, 25 november och 16 december.

Expedieras:
Alla nämnder

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-10-15

Rf § 126
Avsägelser och fyllnadsval. Regionfullmäktiges valberedning.
Barn- och utbildningsnämnden. Byggnadsnämnden. Gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden. Tekniska nämnden
- Eva Room 2012-09-24
- Ann-Sofie Ericsson 2012-09-30
- Petter Engström 2012-10-09
- Nina Hallberg

Eva Room (V) har avsagt sig uppdraget som ersättare i tekniska nämnden.
Ann-Sofie Ericsson (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i byggnadsnämnden.
Petter Engström (FP) har avsagt sig uppdraget som ledamot i barn- och
utbildningsnämnden.
Nina Hallberg (MP) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Regionfullmäktiges
valberedning.
Vid föregående sammanträde bordlades ärendena om utseende av ny ledamot i
byggnadsnämnden (efter Ulf Gahm, C) och ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (efter Britta Johansson, MP).
Regionfullmäktiges beslut
• Eva Room (V), Ann-Sofie Ericsson (M), Petter Engström (FP) och Nina Hallberg
(MP) befrias från sina ovan nämnda uppdrag.
• Till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden t.o.m. 2014-12-31 utses:
FP Jan Wallner, Strandvägen10 A, lgh 1001, 621 55 Visby.
• Till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden t.o.m. 2014-12-31 utses:
FP Jan-Christer Ankre, S:t Hansgatan 16 B, lgh 1101, 621 57 Visby
att inträda vid förhinder för Jan Wallner

• Till ny ledamot i byggnadsnämnden t.o.m. 2014-12-31 utses
C Kerstin Löfgren Dahlström, Lärbro Norrbys 2435, 624 53 Lärbro
forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-10-15

Rf § 126 forts.
• Till nya ersättare i byggnadsnämnden t.o.m. 2014-12-31 utses
C Arne Josefsson, Rone Ronehamnsvägen 11, 623 47 Hemse

att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i C-gruppen i
ordningen efter Stig Hansson

• M Anna Dahlström Danneker, Visby Stora Hästnäs 213, 621 73 Visby

att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i M-gruppen i
ordningen efter Lena Simonsson

• Till ny ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden t.o.m. 2014-12-31 utses:
MP Svante Agnestig, Barlingbo Änges 914, 621 78 Visby
att inträda vid förhinder för Laila Ljunggren

• Till ny ersättare i tekniska nämnden t.o.m. 2014-12-31 utses:
V Lars Bjurström, Valldammsvägen 5, 623 77 Klintehamn
att inträda vid förhinder för Bodil Rosengren

• Till ny ersättare i Regionfullmäktiges valberedning t.o.m. 2014-10-31
MP Viveca Bornold, Hangvar Tajnungs 129 B, 624 54 Lärbro
att inträda vid förhinder för Daniel Bergvall

Besluten förklarades omedelbart justerade.
Expedieras:
Byggnadsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Tekniska nämnden
Regionfullmäktigs valberedning
De entledigade
De valda

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-10-15

Rf § 127
Avsägelser. Regionfullmäktige. Ledamot. Ersättare
- Nina Hallberg
- Anna-Karin Hellström 2012-10-09
- Eva Olsson 2012-10-15

Nina Hallberg (MP) har avsagt sig uppdraget som ledamot i regionfullmäktige.
Anna-Karin Hellström (C) och Eva Olsson (FP) har avsagt sig uppdragen som
ersättare i regionfullmäktige.
Regionfullmäktiges beslut
•

Nina Hallberg (MP) befrias från sitt uppdrag som ledamot i regionfullmäktige.

•

Anna-Karin Hellström (C) och Eva Olsson (FP) befrias från sina uppdrag som
ersättare i regionfullmäktige.

•

Länsstyrelsen får i uppdrag att företa ny sammanräkning för utseende av ny
ledamot för Miljöpartiet och nya ersättare för Centerpartiet och Folkpartiet.

Expedieras:
Nina Hallberg
Anna-Karin Hellström
Eva Olsson

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-10-15

Rf § 128
Medborgarförslag; nya
Följande medborgarförslag har inkommit:

Ärendenummer/
Ankomstdatum

Jan Ströbergs medborgarförslag om uppsättande av skylt
”kulturminnessymbol” vid Lummelundsväg som pekar mot
Galgberget

RS 2012/454
2012-08-28

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till byggnadsnämnden
Sigun Perssons medborgarförslag om en hundrastgård i södra
Visby

RS 2012/465
2012-09-03

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden
Lena Bertholdssons medborgarförslag om att införa avgiftsfri
parkering alternativt p-skivor till en låg kostnad

RS 2012/483
2012-09-11

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden
Lena Bertholdssons medborgarförslag om att Region Gotland
rensar bort ogräset på gatorna i Visby innerstad

RS 2012/484
2012-09-11

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden
Stina Montans medborgarförslag om att behålla lägerskolan
Stavgard

RS 2012/495
2012-09-13

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till barn- och utbildningsnämnden
Elsie Hanssons medborgarförslag om att anordna anpassat
äldreboende för elöverkänsliga
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till socialnämnden
Regionfullmäktiges beslut
• I enlighet med presidiets förslag.
Expedieras:
Berörda nämnder
Förslagsställarna

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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RS 2012/493
2012-09-18

PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-10-15

Rf § 129
Medborgarförslag; anmälan av beslutade
•

Stefan Wessmans medborgarförslag om att göra Gotland till en tullfri zon.

KS 2011/555

•
•

Reimer Thomssons medborgarförslag om att dela Region Gotland i tre delar.

KS 2011/688

•
•

Kultur- och fritidsnämnden 2012-09-04, § 53

Marlen Lindströms medborgarförslag om konsekvensanalys av totala effekterna för
regionen när IT-avdelningen outsourcas. RS 2012/97
•

•

Regionstyrelsen 2012-08-28, § 227

Maud Söderbergs medborgarförslag om bidrag till föreningar för pensionärer som
deltar i motion. RS 2012/138
•

•

Regionstyrelsen 2012-08-28, § 228

Magnus Petterssons medborgarförslag om att motivera kommunalt anställda i
arbetet. KS 2011/728
•

•

Regionstyrelsen 2012-08-28, § 229

Magnus Petterssons medborgarförslag om att tjänstemän ska bli effektivare och
antalet mellanchefer minskas. KS 2011/726
•

•

Regionstyrelsen 2012-08-28, § 230

Magnus Petterssons medborgarförslag om att ekonomisk ersättning inte ska utgå till
politiker som avslutat sina uppdrag. KS 2011/725
•

•

Regionstyrelsen 2012-08-28, § 231

Affe Anderssons medborgarförslag om att skallkraven i offentliga upphandlingar bör
följas upp. KS 2011/700
•

•

Regionstyrelsen 2012-08-28, § 232

Regionstyrelsen 2012-09-27, § 263

Lars Flemströms medborgarförslag om att göra befintliga toaletter i Herrviks hamn
tillgängliga för allmänheten. RS 2012/236
•

Tekniska nämnden 2012-08-29, § 176

Regionfullmäktiges beslut
•

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

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-10-15

Rf § 130
Interpellation. Driften av det särskilda boendet Pjäsen
RS 2012/354

Socialnämndens ordförande Hanna Westerén (S) besvarade interpellation av Eva
Nypelius (C) om driften av det särskilda boendet Pjäsen. Eva Nypelius tackade för
svaret och kommenterade ytterligare frågan. Anföranden hölls även av Gustaf
Hoffstedt (M), Lars Åkerlund (V), Inger Harlevi (M), Stefan Nypelius (C), Christer
Engelhardt (S), Bo Björkman (S) och Mats Sundin (S).
Interpellation 2012-06-18

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 131
Interpellation. Nedläggning av familjedaghem
RS 2012/351

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Brittis Benzler (V) besvarade
interpellation av Johan Malmros (FP) om nedläggning av familjedaghem. Johan
Malmros tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Anförande hölls
även av Eva Gahnström (C).
Interpellation 2012-06-18

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 132
Interpellation. Blogg om kulturens samverkansmodell
RS 2012/485

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Janica Sörestedt (S) besvarade
interpellation av Inger Harlevi (M) om blogg om kulturens samverkansmodell.
Inger Harlevi tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2012-09-05

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-10-15

Rf § 133
Interpellation. Implementering av FN:s barnkonvention
RS 2012/489

Ärendet utgick och behandlas på nästa sammanträde.
Interpellation 2012-08-30

Rf § 134
Interpellation. Gotland som fristad för kulturutövare
RS 2012/486

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Janica Sörestedt (S) besvarade interpellation av Inger Harlevi (M) om Gotland som fristad för kulturutövare. Inger
Harlevi tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Anföranden hölls
även av Gustaf Hoffstedt (M), Stefaan De Maecker (MP) och Kerstin Kalström (C).
Interpellation 2012-09-04

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 135
Interpellation. De nya skolbussturerna
RS 2012/488

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Brittis Benzler (V) besvarade
interpellation av Anna Andersson (C) om de nya skolbussturerna. Anna Andersson
tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Anförande hölls även av
Rune Fröling (M).
Interpellation 2012-08-30

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-10-15

Rf § 136
Interpellation. Mottagning av post till Region Gotland och i
synnerhet samhällsbyggnadsförvaltningen
RS 2012/487

Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S) besvarade interpellation av
Kerstin Kalström (C) om mottagning av post till Region Gotland och i synnerhet
samhällsbyggnadsförvaltningen. Kerstin Kalström tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2012-09-05

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 137
Interpellation. Vilken besparing har gjorts med anledning av
nedläggningen av folkbiblioteket i Lärbro
RS 2012/525

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Janica Sörestedt (S) besvarade interpellation av Kerstin Löfgren-Dahlström (C) om vilken besparing som gjorts med
anledning av nedläggningen av folkbiblioteket i Lärbro. Kerstin Löfgren-Dahlström
tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Anförande hölls även av
Tommy Gardell (S).
Interpellation 2012-09-06

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 138
Interpellation. Bygglov i Katthammarsvik
RS 2012/355

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

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-10-15

Rf § 139
Motioner; nya
Följande motioner har inkommit:

Ärendenummer

Stefaan De Maecker m.fl. (MP)
Kommunalt veto mot oljeborrning

RS 2012/581
2012-10-15

Janica Sörestedt (S)
HPV vaccin även för pojkar

RS 2012/582
2012-10-15

Eva Gahnström (C)
HBTQ-certifierad mödravård

RS 2012/583
2012-10-15

Amy Öberg (FP)
Stroke-rehabilitering efter fyllda 65 år

RS 2012/584
2012-10-15

Robin Storm (M)
Lagning av asfalt och krav på återställning

RS 2012/585
2012-10-15

Robin Storm (M)
Stoppljus i Visby är miljöbovar helt i onödan

RS 2012/586
2012-10-15

Anmärkning:
De nya motionerna bifogas det tryckta protokollet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-10-15

Rf § 140
Interpellationer; nya
Lena Celion (M) fick tillstånd att till tekniska nämndens ordförande Tommy
Gardell (S) ställa interpellation om vatten- och avloppsverk (VA-verk) i Östergarn.
RS 2012/ 587

Lena Celion (M) fick tillstånd att till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande
Stefaan De Maecker (MP) ställa interpellation om orättvisa ekonomiska villkor för
vårdcentralerna.
RS 2012/588

Lotta Jakobson (FP) fick tillstånd att till socialnämndens ordförande Hanna
Westerén (S) ställa interpellation om en familj där en person har dyslexi bli
fosterhem?
RS 2012/589

Regionfullmäktiges beslut
•

Interpellationerna besvaras vid nästa sammanträde.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-10-15

Rf § 141
Information om upphävd ärende
RS 2012/412

- Förvaltningsrätten i Stockholm 2012-10-02
- (Regionfullmäktige 2012-06-13, § 130)

Regiondirektör Bo Dahllöf informerade om att Förvaltningsrätten i Stockholm i
dom (Mål nr 1472-11) har upphävt fullmäktiges antagande från 13 juni av riktlinjer
för serveringstillstånd och tillsynsplan, vad avser tillämpningen av alkohollagen.
Ärendet går nu för omtag till regionstyrelsens arbetsutskott den 19 oktober med
förnyat antagande i regionstyrelsen den 1 november.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
2012-10-15
Omröstning § 124

Ärende: Motion. Åtgärder för att få ungdomar i jobb
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
Regionstyrelsens förslag
NEJ: Johan Malmros’ (FP) yrkande

Följande röstade ja:
Conny Kristensen Gahnström (S)
Åke Svensson (S)
Hanna Westerén (S)
Eric Martell (S)
Meit Fohlin (S)
Christer Engelhardt (S)
Lisa Kalström (S)
Leif Dahlby (S)
Janica Sörestedt (S)
Brittis Benzler (V)
Jennie Jarve (V)
Anette Medbom (S)
Tommy Gardell (S)
Bo Björkman (S)
Anna Enström (S)
Bodil Rosengren (V)
Lars Åkerlund (V)
Claes-Göran Nilsson (S)
Majvor Östergren (S)
Gerty Holmstedt (S)
Jan Lundgren (S)
Therese Mangard (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)
Viveca Bornold (MP)
Matias Swartling (MP)
Isabel Enström (MP)
Joachim Höggren (MP)
Ordföranden Björn Jansson (S)

Följande röstade nej:
Hans Klintbom (C)
Eva Nypelius (C)
Lars Thomsson (C)
Lena Celion (M)
Gustaf Hoffstedt (M)
Stefan Nypelius (C)
Kerstin Kalström (C)
Anna Hrdlicka (M)
Inger Harlevi (M)
Eva Gahnström (C)
Ola Lindvall (C)
Jacob Dygéus (M)
Per-Anders Croon (M)
Anna Andersson (C)
Pär Stenegärd (C)
Håkan Onsjö (M)
Simon Härenstam (M)
Karl-Johan Boberg (C)
Inger Olofsson (C)
Ingemar Lundqvist (M)
Rune Fröling (M)
Alexander Jansson (C)
Kerstin Löfgren-Dahlström (C)
Lena Simonson (M)
Peter Wigren (M)
Margareta Persson (M)
Anders Larsson (C)
Eva Engström (C)
Mats Hedström (M)
Robin Storm (M)
Mats-Ola Rödén (FP)
Bror Lindahl (FP)
Johan Malmros (FP)
Lotta Jakobson (FP)

Ärendenr RS 2012/354
Handlingstyp Interpellationssvar
Datum 15 oktober 2012

Bilaga § 130
Interpellation om driften av det särskilda boendet Pjäsen
Ledamoten Eva Nypelius (C) har i en interpellation ställt följande frågor med anledning av
beslutet att efter utgånget avtal inte göra någon ny upphandling av äldreboendet Pjäsen:
1. ”Vilket beslutsunderlag fanns inför nämndens beslut och vilka ekonomiska analyser låg till
grund för beslutet?”
Svar: Beslutsunderlaget fanns med i kallelsen till socialnämndens sammanträde den 15
juni. Där presenterades två olika förslag, där det ena innebar ny upphandling, det andra
att inte upphandla på nytt. Den ekonomiska analys som den rödgröna majoriteten gjort
ifråga om äldreboendet Pjäsen handlar om det enkla faktum att Attendo Care har bedrivit
äldreomsorg på Pjäsen för ca 60 miljoner kronor per år. Det är en nämnvärd skillnad i
dygnskostnad jämfört med egenregin. Region Gotland har stora ekonomiska utmaningar
framför sig de närmaste åren. Då verksamheten på Pjäsen bedrivits på ett sätt som
regionen inte haft några synpunkter på, vet vi också vad som är praktiskt möjligt. Region
Gotland ska göra samma sak. Till samma kostnad, med samma kvalité. Jag tror på
offentligt driven verksamhet och dess förändringspotential. När Region Gotland driver
Pjäsen, som i kraft av sin storlek erbjuder goda möjligheter att bedriva kostnadseffektiv
och högkvalitativ verksamhet, blir vi också varse hur vi kan förändra övrig äldreomsorg de
närmaste åren. Till den ekonomiska analys Eva Nypelius efterfrågar bör också fogas att
Pjäsen i Region Gotlands regi självfallet kommer att ha krav på sig att hålla budget, men
inte att generera vinst. De gemensamma medel vi investerar i Pjäsen, stannar där.
Eventuella överskott stannar i vår gemensamma kassa.
2. ”Idag är kostnaden för platserna på Pjäsen 8,5 miljoner billigare vid en jämförelse med
genomsnittskostnaden för platser i kommunal regi. Vilken hänsyn togs till detta vid
beslutet och vad är den framtida beräknade kostnaden i egen regi? ”
Svar: Det är just med anledning av det lägre dygnspriset på Pjäsen som det är ekonomiskt
intressant att utmana egenregin att nå samma resultat vid driften av Pjäsen. Den framtida
beräknade kostnaden är ca 1200kr/plats och vårddygn, d.v.s. samma som idag.
3. ”I referat från nämnden nämns effektiviseringar och stordriftsfördelar. Vilka underlag
finns presenterade för detta och vad innebär det i minskade kostnader?”
Svar: Beslutet om att inte upphandla driften av Pjäsen är resultatet av politisk vilja. Under
föregående mandatperiod fattades en mängd beslut utifrån politisk vilja. Den rödgröna
majoriteten tror inte att enda vägen till effektivisering är att konkurrensutsätta. Det är
minst lika viktigt att arbeta med den egna verksamheten, se vad som kan göras smartare.
Just det har varit vägledande i beslutet att inte upphandla driften av Pjäsen på nytt; att få
möjlighet att driva det största äldreboendet i egen regi. När så sker i egen regi till samma
kostnad som idag, är det något att dra lärdom av på övriga äldreboenden. Det leder till
effektivisering. Ifråga om stordriftsfördelar kan nämnas att Pjäsen kommer att kunna dra

nytta av resurspoolen ifråga om personal och i övrigt av närheten till andra särskilda
boenden.
4. ”Pjäsen har idag en mycket uppskattad och kvalitativt bra verksamhet, hur kommer Du
och nämnden att ta tillvara detta fram över?”
Svar: På alla upptänkliga vis, men framför allt genom personalen. All personal kommer att
erbjudas att följa med till Region Gotland och självklart ska deras kunskap och
erfarenheter tas tillvara i största möjliga mån, vilket bl.a. säkras genom gott och lyhört
ledarskap.
5. ”Skall näringslivet nu tolka det som att Regionledningen sätter stopp för all upphandlad
verksamhet i Region Gotland? Vilka konsekvenser tror du Hanna Westerén att beslutet får
för företagsklimatet i Regionen?”
Svar: Nej, så skall näringslivet inte tolka det. Varje upphandling ska prövas för sig. Det här
beslutet handlar om vad som är bäst för våra äldre, och för samhällsnyttan som helhet.
Den rödgröna majoriteten har ställt sig frågan vad som är bäst för samhällsnyttan, för vårt
gemensamma och landat i slutsatsen att det bästa är att framgent driva Pjäsen i egen regi,
för på det viset få bättre kontroll över så väl kvalitets- som kostnadsutveckling i
äldreomsorgen. Det är enligt min mening inte heller lämpligt att ställa
äldreomsorgsutveckling och näringslivsklimat mot varandra.

Hanna Westerén,
Socialnämndens ordförande

Ärendenr RS 2012/351
Handlingstyp Interpellationssvar
Datum 15 oktober 2012

Bilaga § 131

Interpellation om nedläggning av familjedaghem
Ledamoten Johan Malmros (FP) har till mig ställt frågor om nedläggning av
familjedaghem.
Fråga 1
”Vad görs för att informera om och marknadsföra familjedaghem (pedagogisk
omsorg)?”
Svar: Föräldrar informeras om förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg på vår hemsida och via vår informationsbroschyr om inskrivnings- och avgiftsregler. Som två exempel kan nämnas att när man går in på sidan ”söka barnomsorg”, möts man av rubriken.
”Välkommen att göra din ansökan till kommunal förskola och pedagogisk omsorg”. Går
man in på Väskinde skolas hemsida, finns pedagogisk omsorg med på listan över de
verksamheter man erbjuder, med länkning till egen sida. Så långt om att informera, när
man kommer till att marknadsföra kan man säga att vi överlag är dåliga på att
marknadsföra de kommunala verksamheterna.
Fråga 2
”Vad har barn- och utbildningsförvaltningen för långsiktig strategi för att erbjuda
valfrihet inom barnomsorg och möjlighet att välja pedagogisk omsorg?”
Svar: Barn- och utbildningsnämnden (och förvaltningen) har under hela 2000 talet haft
som strategi att i ökad utsträckning erbjuda förskola, detta för att anpassa oss till både
lagstiftning och föräldrars önskemål. Vi har sett dagbarnvårdare som ett bra komplement, men har inte nyrekryterat i syfte att kunna erbjuda valfrihet mellan förskola och
pedagogisk omsorg över hela ön.
Vi har idag 11 dagbarnvårdare anställda på ön och antalet minskas i takt med
efterfrågan och pensionsavgång.
Fråga 3:
”Vad är skälen till den successiva avvecklingen av familjedaghem (pedagogisk
omsorg)?”
Svar: Orsakerna är främst två, förändringar i Skollagen och föräldrars ökade efterfrågan
av förskoleplats till sina barn. De flesta föräldrar önskar förskola till sina barn och tackar
oftast nej till pedagogisk omsorg. Samtidigt har förskolans roll i skolväsendet efter hand
stärkts. Bland annat med rätt till allmän förskola, som efterhand utökats till yngre barn.
Förskolan har också fått en tydlig läroplan som lyfter fram förskolan som skolform. Vi
har sedan 2010 lagkrav på oss som kommun att erbjuda alla barn i åldrarna 3-5 år
allmän förskola, (8 kap. Förskolan § 4)
Barn och Utbildningsnämnden har därför utifrån skollagen och föräldrars önskemål
utvecklat och utökat antal förskolor på Gotland.

Brittis Benzler
Ordförande Barn- och Utbildningsnämnden

Svar till Inger Harlevi (M) om bloggen om samverkansmodellen.

Bilaga § 132

Inger Harlevi ställer i en interpellation till mig frågor om den så kallade kulturbloggen
Själva grundtanken och syftet med att starta bloggen var insikten om det svåra med att leva
upp till samverkansmodellens höga krav på dialog och bred delaktighet med en
deltidsbemanning som skulle hantera implementeringen av modellen på Gotland. Trots en
aktiv insats med många möten skulle det bli svårt att nå de medborgare som inte står i första
ledet när något ska diskuteras och debatteras. Bloggen var ett relativt effektivt och billigt
sätt att nå fler människor som omfattas av eller intresserar sig för samverkansmodellen.
Ambitionen från kulturstrategen var att lägga 20 minuter/dag på bloggen.
Initialt uppfylldes syftet med bloggen, under de första månaderna var besöksstatistiken
mycket bra med ibland hundra unika besökare på några dagar. Det kom många konstruktiva
inspel både från Gotland såväl som från fastlandet, några t om från andra länder. Men vi kan
konstatera att arbetet med samverkansmodellen krävde mycket mer än den deltidsresurs
som kulturstrategen då var och i en tuff prioritering så gick det inte att upprätthålla bloggen
som tänkt.
Huruvida den nuvarande kulturstrategen kommer att fortsätta med bloggen vet jag inte. Hon
har nyligen tillträtt sin tjänst och håller på att lägga upp arbetet. Hon har tillgång, via
förvaltningen, till alla inloggningsuppgifter samt uppgifter om hur man ändrar utseende på
bloggen. Jag tycker att bloggen är ett bra komplement till kulturstrategens övriga arbete
med samverkansmodellen men det yttersta beslutet måste vara hennes då bloggande
bygger på en personlig och reflekterande ton gentemot allmänheten.
Bloggen har, förutom kulturstrategens arbetstid, kostat 14 800 kronor plus moms. KFF valde
på informationsdirektörens inrådan att anlita en konsult som konstruerade bloggen samt
utbildade kulturstrategen i hur man ska arbeta med en blogg.

Visby 121005
Janica Sörestedt (S)
Ordförande
Kultur- och fritidsnämnden

Interpellation
Gotland som Fristad för kulturutövare

Bilaga § 134

Inger Harlevi, fd ordförande för Kultur- och fritidsnämnden, frågar mig i en interpellation hur
arbetet med fristad för kulturutövare har fortlöpt sedan valåret och majoritetsskiftet. Jag vill
initialt säga att jag helt delar Inger Harlevis syn på projektet med att upplåta fristad åt förföljda
kulturutövare runt om i vår värld. Ett arbete som är viktigt och ett arbete som kräver ett
långsiktigt åtagande där man över tid kan garantera människor som kommer till oss trygghet och
förutsättningar för sitt skapande.
Under de senaste två åren har samtal förts med våra internationella centrumbildningar samt
med Bergmancenter för att hitta möjliga vägar. Samtal har också förts med andra delar av landet
som arbetar med fristadsprojekt. Tyvärr har vi inte lyckats hitta en väg för att kunna garantera
ett långsiktigt åtagande och det är inte förrän vi har en stabil ekonomisk grund som vi kan ta på
oss det stora ansvaret att vara fristad åt förföljda kulturutövare.
Janica Sörestedt (S)
Ordförande
Kultur- och fritidsnämnden

Ärendenr RS 2012/488
Handlingstyp Interpellationssvar
Datum 15 oktober 2012

Bilaga § 135
Interpellation om de nya skolbussturerna
Ledamoten Anna Andersson (C) har till mig ställt ett antal frågor om den nya
skolskjutsorganisationen.
Fråga: ”Hur har man informerat föräldrar inför skolstarten?”
Svar: Alla skolskjutsberättigade elever på Gotland, förutom de som tillhör Visby
området, har före sommaren fått ett brev hem med regler, tider och hållplats. I de
fall tider, turer eller hållplatser ändrats sedan det första beslutet skickats ut har
information getts via brev, telefon eller i några fall om förändringar som skett
efter höstterminens start, via skolan. Tidtabellerna finns på nätet, de var
tillgängliga där före höstterminens början.
Fråga: ”Vad har hänt med de löften som gavs inför införandet av det nya systemet?”
Svar:
a) Angående att kollektivtrafikens turer skulle synkronisera med skolans sluttider.
Kollektivtrafiken såg före sommaren goda möjligheter att på de flesta håll kunna
tillmötesgå BUFs önskemål på detta område. Det visade sej senare svårt i flera fall,
men BUF och kollektivtrafikavdelningen arbetar vidare för att inför nästa läsår få
en bättre samordning.
b) Angående att skolorna skulle kunna beställa bussar till bra pris under skoldagen
för eventuella utflykter?
Vi kommer att kunna köpa resor till slöjd, idrott, bad mm till ett bättre pris än
tidigare, förhandlingar pågår fortfarande med leverantörerna kring exakt vilka
aktiviteter under skoldagen som ska omfattas av avtalet.
Fråga: ”Hur mycket beräknar man spara med det nya systemet?”
Svar: Det är ännu så länge svårt att uttala sig säkert om. Men väldigt preliminära
siffror pekar mot en kostnadsminskning på ca 2-4 miljoner på årsbasis, vilket väl
främst ska jämföras med att vi för den överklagade upphandlingen räknade med
en kostnadsökning på 8-10 miljoner.
Samtidigt har vi en stadigt stigande kostnad för extra skolskjuts, på grund av att
barn har delat boende och rätt till skjuts från bägge vårdnadshavarna. Dessa resor
går inte alltid att ordna med ordinarie skolskjuts eller kollektivtrafik.

Fråga: ”Hur många överklaganden har kommit in och hur har vi bemött dem?”
Svar: I slutet av september rapporterade förvaltningen följande angående
överklaganden.
Det har kommit in 113 överklaganden, som har hanterats så här.
- 60 st. sådana där vi har kunnat ändra hållplatsen.
- 5 st. anmälningsärenden. (d.v.s. mer allmänna synpunkter än överklagande)
- 2 st. överklagande av skolskjuts generellt som avvisats av arbetsutskottet som för
sent inkomna.
- 2 st. överklagande som BUF avvisat som för sent inkommet.
- 1 st. där vi begärt komplettering p g a att det var ytterst oklart vad den klagande
ville.
- 2 st. missförstånd som kunde redas ut genom telefonsamtal.
- 19 st. sådana där vi har kunnat dela eller vända på turen.
- 6 st. som inte kunnat överklaga eftersom de inte är skolskjutsberättigade. Dessa
har fått en ansökan hemskickad.
- 16 st. har skickats vidare till förvaltningsrätten (varav två gruppärenden som
gällde skjuts till friskola Athene Fardhem).
Fråga: ”Några frågor handlar om utvärdering, när och hur.”
Svar: Vi planerar att utvärdera både skolskjuts och samlad skoldag under HT 2013,
hur vi kommer att genomföra utvärderingen är ännu inte bestämt.
Fråga: ”Hur har införandet fungerat?”
Svar: En fråga man kan besvara på olika sätt, tänker man införande som
höstterminens första veckor, har det gått i huvudsak bra. Några mindre missar
första dagarna och några förändringar av turer, en del skolor har haft svårigheter
att hitta bra rutiner för väntetid. Skolor och förvaltning jobbar med att det efter
hand ska fungera allt bättre.
Ser man till hela införandet av ny skolskjutsorganisation, har det inneburit
betydligt mer arbete och haft större påverkan på skolornas vardag än jag
föreställde mej när vi 2010 tog besluten om att förändra modellen för skolskjuts.
Det har också under införandet av den nya modellen visat sej att man på många
håll inte följde det gällande regelverket angående rätt till skolskjuts, att då börja
tillämpa reglerna innebar försämringar av skolskjutsen för en del elever. Sett i det
perspektivet kan man säga att det varit ganska besvärligt att införa det nya
systemet.

Brittis Benzler
Barn- och utbildningsnämndens ordförande

Bilaga § 136
INTERPELLATIONSVAR

Interpellation angående mottagning av post inom regionen
Kerstin Kalström (C) har i en interpellation till mig riktat nedanstående:

Den 20 mars skickade markägare Langhammarsvägens vägsamfällighet en förfrågan om
vägunderhåll till samhällsbyggarförvaltningen.
Den 8 augusti kom en bekräftelse på att förvaltningen mottagit brevet. Svaret på förfrågan har
ännu inte kommit.
Underhållet av färistar på vägen har inte skett, vilket är ett avtalsbrott. Avtalet är sen 1964
mellan dåvarande Fårösunds kommun och denna vägsamfällighet. Det har gällt i 48 år, men
har upphört utan omförhandling av avtalet. Genom att inte svara förhalar man en rättsprocess.
Därför undrar jag:
Vilken policy finns för posthantering på samhällsbyggarförvaltningen?
Deltar inte samhällsbyggarförvaltningen i diskussionen ”Förenkla helt enkelt”?
Fårö 2012 -09-05
Kerstin Kalström
SVAR
Markägare har till förvaltningen i ett mejl 17/3, ställt frågan om underhåll av färister.
Förvaltningen har i ett diariefört mejl, med dnr TN 2012/573, den 19 mars, informerat
markägare att ”Beträffande färistar och dess grindar är enbart till för djurhållning och ligger
inte inom det ansvar som Region Gotland åtagit sig, vårat underhållsansvar är endast för
vägen. Om det uppstår skador på grindar eller färistar är det upp till er att reparera detta”.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har även frågat Trafikverket och fått ett formellt svar. Svaret
säger att det årliga driftbidrag, som betalas ut från Trafikverket, inte ska bekosta underhåll av
färist. Något särskilt driftbidrag ges heller inte ifall någon vägförening skulle vilja anlägga
eller byta ut en färist. Behovet är djurägarens och därmed bekostas av honom.
Beaktas skall, att om det finns ett avtal, eller om det finns en Lantmäteriförrättning, som
sagt att färisten ingår i underhållet för vägföreningen, då ska föreningen underhålla färisten
men trafikverket ger inget bidrag.
Gällande avtal med Fårösunds kommun, har vi inte kunnat hitta i regionarkivet. Vi har enbart
funnit ett protokoll, TN dnr 2012/573-31, dat 27 okt 1964, som säger att Fårösunds kommun
tar på sig underhållet av vägar samt att Fårösunds kommun lämnat bidrag till byggande av
färister.
Finns det ett gällande avtal, vill jag gärna få ta del av det och självfallet skall regionen följa
gällande avtal eller omförhandla alternativt säga upp avtalet.

Svar på frågorna
1. Vilken policy finns för posthantering på samhällsbyggarförvaltningen?
Postgången inom Regionen utförs av Serviceförvaltningen. Brevet, som sändes den 20 mars
har inte blivit mottagningsbekräftat av Serviceförvaltningen, däremot har brevet från 8 aug
bekräftats den 9 augusti.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ser över efterlevnaden av rutinerna, dels internt i den egna
organisationen, och dels tillsammans med Serviceförvaltningen.
2. Deltar inte samhällsbyggarförvaltningen i diskussionen ”Förenkla helt enkelt”?
Samhällsbyggnadsförvaltningen är en av flera förvaltningar som utvecklar verksamheten
inom ramen för arbetet med Förenkla Helt Enkelt.
Två genombrottsområden har prioriterats; Bygglov och Markupplåtelse. När det gäller
Markupplåtelse har verksamheten som mål att effektivisera med 30% genom förändringar i
arbetssättet. När det gäller Bygglov pågår en genomgång av arbetssättet just nu. Ett av målen
där är, att få ner handläggningstiden till lagstadgade 10 veckor vid kommande årsskifte.
Visby den 11 oktober 2012

Tommy Gardell
Tekniska nämndens ordförande

Bilaga § 137
Interpellation till Kultur- och Fritidsnämndens ordförande
Ang. Lärbro Folkbiblioteks nedläggning
Kerstin Löfgren Dahlström har i en interpellation ställt frågan till mig om vilken besparing
nedläggningen av Lärbro folkbibliotek har gett.
Biblioteket stängdes den sista december 2011, bokhyllor och böcker skänktes till skolan som
inrättade ett fint skolbibliotek i skolans lokaler och personalen har fortsatt sin tjänst på
biblioteket i Slite.
Inom kultur och fritidsförvaltningen så arbetar vi med att försöka åstadkomma en förändrad
biblioteksorganisation. Vår målsättning är att skapa en organisation som både har kraft att
utvecklas samtidigt som vi bedriver en god och ansvarstagande personalpolitik. Om vår vision är
god tillgång till litteratur och kultur för alla som bor på Gotland så måste vi få till både en
ekonomiskt hållbar organisation och en verksamhet som garanterar kvalitet.
Besparingen totalt är på 132 000 kronor varav 107 000 kronor är hyra och 25 000 kronor för
städ. Besparingen kommer att vara fullt genomförd vid 2012 års slut.

Janica Sörestedt (S)
Ordförande
Kultur- och fritidsnämnden

MOTION

2012-09-17

Till regionfullmäktige

Stefaan De Maecker m.fl.

KOMMUNALT VETO MOT OLJEBORRNING

Bilaga § 139

Enligt Vision 2025 ska Gotland vara en världsledande ö-region i klimat- och miljöfrågor. Där anges bland annat
också att ”Gotland har som mål att år 2025 ha en lokal energiförsörjning som är klimatneutral och bygger på en
hög andel av lokalt producerad förnyelsebar energi”
Regionstyrelsen har i olika omgångar avstyrkt ansökan om undersökningstillstånd enligt minerallagen för olja och
gasformiga kolväten. Syftet av de sökande var att så småningom provborra och utvinna olja på Gotland igen – ett arbete
som troligen snart påbörjas trots regionens avvisande inställning. Regionstyrelsen motiverade sitt ställningstagande med
att en framtida oljeutvinning på Gotland motverkar antagna policydokument om att ersätta fossila bränslen med
långsiktigt hållbara energikällor. De geologiska och hydrologiska förutsättningarna på Gotland har dessutom generellt en
hög sårbarhet vad gäller yttre påverkan på yt- och grundvatten. Alla aktiviteter som kan påverka vattnets kvalitet bör
undanröjas eller minimeras.
Antagligen kommer vi även på Gotland i ett övergångsskede behöva använda oss av olja inom den närmaste tiden. Vi vet
däremot att det är bråttom med omställningen och att hela klimatarbetet förutsätter att vi människor kan avstå från att ta
upp olja. Om inte ens vi i den rika delen av världen kan gå före, hur ska vi då någonsin kunna motivera att andra gör det?
Energiomställningen bort från fossila bränslen är en del av lösningen på klimathotet. Dessutom kan detta medföra
varaktiga arbetstillfällen på Gotland där såväl vindkraft som biogas och på sikt antagligen också solenergi har en stor
outnyttjad potential. Vi måste då också få verktygen för att sätta större fart på arbetet och kunna göra det till en del av
varumärket Gotland.
Enligt miljöbalken har kommuner rätt att säga nej mot vindkraftsetableringar (16 kap. 4 §) och uranbrytning
(17 kap. 6 §). Däremot finns det inga direkta möjligheter för oss på Gotland att säga nej till oljeutvinning. Det är
uppenbart att möjligheten till att lägga in sitt veto mot olje- och gasutvinning bör vara ett verktyg som kommunerna kan
använda sig av.
Miljöpartiet de gröna föreslår regionfullmäktige:
• att Region Gotland tillskriver regeringen om vikten att kommuner måste ha möjlighet att lägga
in sitt veto mot olje- och gasutvinning

Visby, datum som ovan

Stefaan De Maecker (MP)

Cecilia Nygren (MP)

Daniel Bergvall (MP)

Viveca Bornold (MP)

Matias Swartling (MP)

Nina Hallberg (MP)

Joachim Höggren (MP)

MILJÖPARTIET DE GRÖNA PÅ GOTLAND
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SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND

Bilaga § 139

2012-10-15

MOTION TILL REGIONFULLMÄKTIGE

Erbjud även pojkar HPV-vaccin

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen erbjuder sedan en tid flickor vaccination mot
livmodercancer med så kallat HPV-vaccin.
Jag motionerade redan 2007 i fullmäktige om att Gotland skulle vara föregångare i att
införa vaccinationer med HPV-vaccin. Så blev det inte utan man kom igång samtidigt som
övriga landet. Jag anförde redan då att man också ska erbjuda unga pojkar vaccinering då
man vet att vaccinet även ger skydd åt pojkar.
HPV-vaccinet skyddar mot några av de vårtvirus som orsakar synliga vårtor (kondylom) i
underlivet hos såväl män som kvinnor, och som är en mycket vanlig orsak till att unga
söker vård. Vaccinet ger också minskad risk för analcancer, en cancer orsakad av
kondylomvirus, och därför bör även unga män vaccineras
Idag erbjuds HPV-vaccin mot livmoderhalscancer inom det allmänna
vaccinationsprogrammet. Det är ett relativt dyrt vaccin men detta ska sättas i relation till att
man kan ge en flicka ett framtida skydd mot denna ibland dödliga sjukdom. Vaccinet kan
även förhindra smitta, smittspridning och onödigt lidande om det också erbjuds alla pojkar.
Gotland borde ta möjligheten att förhindra könssjukdomar, smittspridning och onödigt
lidande genom att även erbjuda alla pojkar, på samma sätt som man arbetar med
vaccination av flickor, möjlighet att vaccinera sig.
Därför yrkar jag
Att

Region Gotland ger alla ungdomar, pojkar såväl som flickor, möjlighet till
vaccinering med HPV-vaccin.

Janica Sörestedt
Socialdemokraterna Gotland

STENUGGARVÄGEN 6, 621 53 VISBY TEL 0498-20 37 11 BANKGIRO 5757-4790 E-POST: expedition@gotland.sap.se

Bilaga § 139

MOTION
Till fullmäktige i Region Gotland
ang. HBTQ-certifierad (Homo, Bi, Trans och Queer) mödravård
Familjer kan se olika ut. Det finns familjer med en, två eller flera föräldrar. Vem
som är biologisk mamma brukar synas, men det väntade barnet kan ha en
mamma till. Eller kanske två pappor. Centerpartiet verkar för en självklar
öppenhet för alla typer av familjer och anser det viktigt att HBTQ-kompetens
finns tillgänglig vid föräldrautbildningar. Att få barn innebär en stor omställning
för alla föräldrar, men HBTQ-föräldrars speciella situation innebär ofta ett ökat
behov av stöd och råd. För HBTQ-personer kan det kännas tryggt att gå till en
mödravårdscentral som har kunskap om gruppens behov.
Därför föreslår jag:
att: hela, eller delar av, mödravården får utbildning om HBTQ-frågor och
att: mödravården HBTQ-certifieras enligt RFSL:s modell.
Bro 121007
Eva Gahnström

Bilaga § 139

2012-10-10

Motion - Stroke-rehabilitering efter fyllda 65
Stroke (samlingsnamn för hjärnblödning respektive hjärninfarkt) är en vanlig sjukdom. 80
procent av alla drabbade är över 65 år. I dag lever i Sverige omkring 100 000 personer med
funktionsnedsättningar (fysiska, psykiska, kognitiva) efter stroke. 20 000 av dem har mycket
stora funktionsnedsättningar ibland tillsammans med ytterligare medicinska diagnoser.
Dödligheten i stroke har minskat betydligt under de senaste tjugo åren, framförallt tack vare
bättre akutsjukvård. Dessvärre har inte rehabiliteringen för äldre personer utvecklats på
samma positiva sätt. På Gotland får du i dag i princip ingen rehabilitering alls efter den akuta
vårdtiden på lasarettet om du fyllt 65 år. Däremot om du är under 65 år ( i vissa fall 67 år om
du fortfarande förvärvsarbetar) kan du få en utmärkt hjälp via neuroteamets sjukgymnaster,
arbetsterapeuter, läkare, kuratorer, logoped med flera.
Enad forskning visar att rehabilitering av äldre personer ger positiva resultat, minskar
funktionsnedsättningen och ökar förutsättningarna för ett rikt och självständigt liv. Ålder är
således inte den parameter som avgör om du ska kunna återgå till ett meningsfullt liv eller
inte.
På Gotland finns ingen rehabilitering av äldre strokepatienter. Hur kan detta komma sig?
Det fanns ”förr i tiden” (äldrerehab), vem har monterat ner denna viktiga del av hälso- och
sjukvården?
Vi yrkar att Regionfullmäktige ger Hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att avskaffa den
åldersdiskriminerande gränsen på 65 år för rehabilitering av Stroke.

Amy Öberg (Fp)

Mats-Ola Rödén (Fp)

Johan Malmros (Fp)

Lotta Jacobsson (Fp)

Bror Lindahl (Fp)
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Bilaga § 139

Visby 2012-10-15

Motion:

lagning av asfalt, krav på återställning.

Till:

Gotlands RegionFullmäktige

Lagning av asfalt, krav på återställning.
På Gotland är det nu väldigt påtagligt att de sträckor i vägnätet som tillhör Region
Gotland är mycket sämre skick än de statligt ägda sträckorna, trenden är
nedåtgående för Region Gotlands vägnät.
En väldigt enkel ötgärd är att börja ställa ett krav, alt efter ett arbete under jord då
För inte standarden på vägen vara Försämrad I.ex i Form av ojämnheter. Som
yrkeschaufför är detta mer påtagligt än för vanliga personbilar.
En positiv bieffekt skulle även bli att Fordon skulle slippa bromsa och göra diverse
undanmanövrar som äventyrar traFiksäkerheten samt öka C02 utsläppen i
samband med ojämnheterna.
Därför yrkar jag:
alt RegionFullmöktige mer speciFikt kravställer utFörandet av arbeten i vårt vägnät
För alt bibehålla en acceptabel standard.

Robin Storm (MI

Bilaga § 139

Visby 2012-10-15

Motion:
Till:

Stoppljus i Visby är miljöbovar helt i onödan
Gotlands RegionFullmäktige

Stoppljus l Visby är milj&bovar helt i on&dan
För många år sedan hade Malmö mycket stora problem med personer som
nattetid låg och körde i 100km/h över gällande hastighetsbegränsning, vad man
gjorde då var att programmera om alla deras traFikljus att visa rött i
grundinställning när inga bilar var i närheten, detta lyckades bra och Fortkörningen
upphörde.
I Visby har vi inte haft detta problem men ändå har vi rött i grundinställning när
man kör på huvudled och inga andra Fordon är i närheten. Eftersom Visby aldrig
haft problemet Finns heller ingen anledning att ha denna programmering, då det
leder till ökade C02 utsläpp.
Faktum är att när man på långt håll ser rödljuset så släpper man på gasen och
börjar rulla för att sedan bromsa lätt och gör sig beredd att stanna men då blir det
grönt.
För en Fullastad Lastbil som väger 60 ton kan detta ofrivilliga stopp ta nästan en
liter extra diesel helt i onödan, jämfört med om man bara kunde köra förbi i
oFörändrad hastighet. Jämn fart är det optimala, varje gång man bromsar har man
misslyckats.
I Visby ansvarar Region Gotland För alla traFikljus utom ett, det som står vid Ica
Wisborg, så därför anser jag att detta i allra högsta grad bör framföras även till
Trafikverket.
Därför yrkar jag:
att Region Gotland ser över detta problem och åtgärdar.
att Region Gotland Framför dessa önskemål till TraFikverket.

Robin Storm (M)
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