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Rf § 171
Utdelning av Region Gotlands kulturpris 2012
KFN 2012/261

- Kultur- och fritidsnämnden 2012-11-13, § 72

Kultur- och fritidsnämnden har utsett Conny Carlsson Sundman, till mottagare av
Region Gotlands kulturpris 2012.
Motiveringen till priset lästes upp av Kultur- och fritidsnämndens ordförande
Janica Sörestedt (S):
Conny Carlsson tilldelas Region Gotlands kulturpris 2012 som initiativtagare
till och festivalgeneral för Barndagen, som i år arrangerades för femte
gången. Festivalgeneralen Conny Carlsson är en fantastisk drivkraft, som
med outsinlig energi möter barn med enorm respekt och glädje. Här är en
möjlighet till en gratis heldagsupplevelse med fantastiskt innehåll av mycket
god kvalitet. Barndagen erbjuder kultur på riktigt, på besökarnas nivå, med
en känsla som stannar kvar länge. Connys drivkraft ligger i att skapa bra
kultur för barn. Själv säger han: ”Så fort det handlar om barn så tummas det
för mycket på kvaliteten. Så vill vi inte göra”. Barndagen drivs inte av starka
kommersiella intressen, det är en dag för alla barn oavsett ekonomiska
förutsättningar. Här kan man njuta av barnkultur när den är som bäst.
- Barnen borde vara viktigast, det är morgondagens medborgare vi pratar
om, säger han.
Conny bildade sitt band Tore and the No Smokers för att det är så himla kul
att spela och uppträda för barn. Men också för att det kändes roligt att skapa
en ny musikgren inom barnmusiken när man blandade in hårdrock. Det
behövdes lite nytt blod i en gren som låtit likadant sedan många årtionden.
Med musiken som metod får han och bandet barn och unga att fundera över
de val man gör i livet. De har kallats för ”Sveriges hårdaste barnrockband”
och de för ut budskapet ”att rökning är farligt, att mobbning är förkastligt
och om konsten att vara sig själv och strunta i vad andra tycker”. Conny
Carlsson är med sitt outtröttliga engagemang och genom sitt band en god
förebild för barn och unga, en inriktning som prioriteras inom Region
Gotland och som ligger Kultur- och fritidsnämnden varmt om hjärtat.
Priset delades ut av regionfullmäktiges ordförande Björn Jansson (S) och 2:e vice
ordförande Hans Klintbom (C).
Tacktal hölls av Conny Carlsson Sundman.
Expedieras: Pristagaren
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 172
Inrättande av naturreservat Södra Hällarna
(Kungsladugårdshällarna); del av Visby Visborg 1:9 m.fl.
KS 2011/306
- Regionstyrelsen 2011-06-21, § 190
- Tekniska nämnden 2012-04-25, § 92
- Plan- och bostadskommittén 2012-05-22, § 6
- Byggnadsnämnden 2012-06-20, § 105
- Byggnadsnämnden 2012-11-07, § 212
- Ledningskontoret 2012-11-07
- Regionstyrelsen 2012-11-29, § 351

Regionstyrelsen gav i juni 2011 byggnadsnämnden i uppdrag att i samverkan med
tekniska nämnden arbeta fram ett förslag till naturreservat med föreskrifter för
området Södra hällarna. Syftet med naturreservatet är dels att säkerställa områdets
biologiska värden dels att tillgängliggöra området för allmänhetens rekreation och
naturupplevelser.
Enligt byggnadsnämndens reglemente ansvarar nämnden för prövning och tillsyn
inom naturvården i den mån inte uppgiften lagts på annan nämnd. I tekniska
nämndens reglemente sägs bland annat att det är nämndens ansvar att svara för
skötseln av regionens fastigheter. För kommunala naturreservat betyder det att
byggnadsnämnden har ett ansvar att genom tillsyn se till att skötselplanen följs och
att tekniska nämnden ansvarar för det praktiska åtgärdsarbetet utifrån skötselplanen.
Byggnadsnämnden har föreslagit att regionen bildar ett kommunalt naturreservat
under namnet Kungsladugårdshällarna (Södra hällarna). Samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till geografisk avgränsning och föreskrifter
samt skötselplan för naturreservatet. Byggnadsnämnden anser att beslutet är väl
avvägt mot allmänna och enskilda intressen samt att regionens ekonomiska
åtaganden för inrättande och skötsel av reservatet bedöms som rimliga. Totalt
uppgår investeringskostnaden till 3 miljoner kronor, de årliga driftskostnaderna till
300 000 kronor samt ytterligare 100 000 kronor i tillkommande löpande driftskostnader vart femte år (2012).
Byggnadsnämndens förslag har varit ute på samråd. Inkomna synpunkter har
tydliggjort behovet av det bildas ett skötselråd för att få en bred dialog i samband
med den kontinuerliga uppföljningen av skötseln samt för diskussion kring behovet
av framtida eventuella revideringar av skötselplanen.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 172 forts
Skötselplanen har även justerats med anledning av de synpunkter som kommit från
intresseföreningar rörande reservatsskötseln samt formuleringar som rör bland annat
bete och hundrastning. Vikten av att anpassa tillgängligheten till barn och
människor med funktionshinder poängteras.
Ledningskontoret har tillstyrkt byggnadsnämndens förslag till avgränsning, syfte
och föreskrifter av naturreservatet och att regionstyrelsen beslutar föreslå regionfullmäktige att inrätta naturreservatet ”Kungsladugårdshällarna” samt att fastställa
skötselplanen för området.
I arbetsutskottet påtalade Brittis Benzler (V) att det som materialet kallas ”dagis ”
rätteligen heter förskola, vilket ska korrigeras till fullmäktiges utskick. Utskottet har
tillstyrkt ledningskontorets förslag med följande undantag. Namnet på naturreservatet ska vara ”Södra Hällarna”. Reservatsföreskrifterna ska justeras enligt följande.
Under avsnittet om allmänhetens rätt att färdas och vistas inom naturreservatet ska
vad som anges under punkt 1. och som gäller räddnings- och utryckningsfordon
samt fordon nödvändiga för skötselåtgärder enligt skötselplanen flyttas fram till
reservatsföreskrifternas inledande avsnitt och komplettera punkt 8 som får följande
lydelse ”föra motordrivet fordon utan tillstånd från Region Gotland, med undantag
för räddnings- och utryckningsfordon samt fordon nödvändiga för skötselåtgärder
enligt skötselplanen.”
Regionstyrelsen har tillstyrkt ledningskontorets förslag med ändringen att namnet
fastställs till Naturreservatet Södra Hällarna.
Anföranden:
Anföranden hölls av Amy Öberg (FP), Janica Sörestedt (S) och Anna Hrdlicka (M).
Yrkanden:
• Eva Nypelius (C) yrkade, med instämmande av Håkan Onsjö (M), Ola
Lindvall (C), Karl-Johan Boberg (C), Rune Fröling (M), Mats-Ola Rödén (FP),
Lena Celion (M), Stefan Nypelius (C), Hans Klintbom (C), Anna Andersson (C),
Stefan Wramner (M), i första hand på återremiss av ärendet och i andra hand
avslag.
forts
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 172 forts
Motivering till återremissen är att ärendet på grund av att skötselplanens
ekonomiska beräkningar är ofullständiga. Att åta sig huvudmannaskap för
naturreservatet är ett stort ekonomiskt åtagande och då måste beräkningarna för
framtida kostnader vara helt klarlagda innan beslut.
• Daniel Bergvall (MP) tillstyrkte, med instämmande av Åke Svensson (S), Stefaan

De Maecker (MP), Bodil Rosengren (V), regionstyrelsens förslag.
Proposition och omröstning
Ordföranden ställde proposition på om ärendet skulle avgöras på dagens sammanträde eller
om det skulle återremitteras. Omröstning begärdes. JA för återremiss och NEJ för att
ärendet skulle avgöras på dagens sammanträde. 34 ledamöter röstade ja. 37 ledamöter
röstade nej. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstade. Regionfullmäktige
hade således beslutat att återremittera ärendet, då mer än en tredjedel av ledamöterna
hade röstat för återremiss.

Regionfullmäktiges beslut
•

Ärendet återremitteras.

Expedieras:
Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 173
Fastighetsförsäljning av äldreboenden och bildande av
dotterbolag
RS 2012/618
- Gotlandshem AB 2012-10-30
- Ledningskontoret 2012-11-06
- Regionstyrelsen 2012-11-29, § 354

Gotlandshems styrelse har inkommit med en skrivelse till regionfullmäktige där
bolaget söker godkännande av åtgärder som planeras för att renodla fastighetsinnehavet och att frigöra kapital för fastighetsunderhåll. Renodling består i att
lägenheter som används för olika typer av kategoriboenden, t.ex. äldre- och seniorboenden samt gruppboenden, vilka i dag hyrs av Region Gotland genom blockhyresavtal, säljs på den öppna marknaden genom paketering i nya dotterbolag som
därefter säljs. Paketeringsåtgärderna görs av skattemässiga skäl.
För att kunna fullfölja sina planer måste Gotlandshem genomföra ett förberedelsearbete som regleras av såväl kommunallag, bolagsordning som ägardirektiv.
Eftersom försäljningen avser fastigheter som ska paketeras in i separata nya dotterbolag som försäljs måste bolaget låta fullmäktige ta ställning till åtgärderna både
vad avser att bildande eller förvärv av dotterbolag och försäljning av större
fastighetsbestånd.
Ledningskontoret har inget att erinra mot Gotlandshems begäran.
Regionstyrelsen har föreslagit att Gotlandshems begäran om försäljning av äldreboende m.m. godkänns.
Anföranden:
Anföranden hölls av Åke Svensson (S), Gustaf Hoffstedt (M) och Mats-Ola
Rödén (FP).
Regionfullmäktiges beslut
•

Godkännande lämnas till Gotlandshem att:
- Försälja bolagets fastighetsinnehav av äldre- och seniorboenden samt
gruppboenden.
- Genomföra försäljningen såsom bolagsförsäljning genom bildande av
dotterbolag där aktuella fastigheter placerats.

Expedieras: Gotlandshem AB, Ledningskontoret Kansli
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 174
Tilläggsanslag. Hemsebadet, tillbyggnad av omklädningsrum,
friskvårdslokaler m.m.
RS 2012/688
- Tekniska nämnden arbetsutskott 2012-11-14, § 178
- Tekniska nämnden 2012-11-28, § 256
- Regionstyrelsen 2012-11-29, § 367
- Teknikförvaltningen 2012-12-04
- Regionstyrelsens arbetsutskott 2012-12-04, § 360

Vid regionstyrelsens sammanträde 29 november presenterade ordföranden extraärende gällande en begäran från tekniska nämnden att regionstyrelsen ska bevilja
tilläggsanslag med 1, 5 miljoner kronor vilket avser ofinansierad del av den totala
kostnaden på 7,4 miljoner kronor för upphandling av om- och tillbyggnad av två
tillgänglighetsanpassade omklädningsrum och friskvårdslokal m.m. i Hemsebadet.
Vid sammanträdet förelåg med anledning av ärendets brådskande natur inget
yttrande från ledningskontoret. Ordföranden förklarade att ärendet i detta fall måste
beslutas av regionfullmäktige då regionstyrelsens bemyndigande att för 2012 anvisa
finansiering av tilläggsanslag ur Region Gotlands Eget kapital redan är fullt
utnyttjat.
Regionstyrelsen gav arbetsutskottet i uppdrag att i detta ärende ansvara för regionstyrelsens beredningsuppgifter och därefter överlämna ärendet direkt till regionfullmäktige för beslut.
Osäkerhet har förelegat om anslagna medel var tillräckliga. Teknikförvaltningen
lydande under tekniska nämnden föreslår att medel omdisponeras till projektet och
anser att täckning finns förutom begärt tilläggsanslag på 1,5 miljoner kronor.
På arbetsutskottet föreslog ordföranden att tilläggsanslag medges med 1,5 miljoner
kronor och fann att detta hade vunnit majoritet.
Anföranden:
Anföranden hölls av Lena Eneqvist (S), Matias Swartling (MP), Inger Harlevi (M)
och Margareta Persson (M).
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 174 forts.
Regionfullmäktiges beslut
•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag med 1,5 miljoner kronor för
tillbyggnad av omklädningsrum, friskvårdslokaler m.m. i Hemsebadet.

•

Medel anvisas ur Eget kapital.

Expedieras:
Kultur- och fritidsnämnden
Tekniska nämnden
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 175
Taxa för byggnadsnämndens verksamhet
RS 2012/619
- Byggnadsnämnden 2012-10-10, § 182
- Ledningskontoret 2012-11-06
- Regionstyrelsen 2012-11-29, § 360

Byggnadsnämnden har beslutat föreslå regionfullmäktige att taxan för byggnadsnämndens verksamhet fr.o.m. 2013-01-01 ska justeras i vissa delar så att intäkterna
kan komma upp i den av nämnden beräknade nivån. Ökningen ska ske genom att
taxans faktor N ökas från 1,0 till 1,2 vilket överensstämmer med nämndens förslag
2011 vilket dock fullmäktige satte ned till 1,0. Även avgiften för förhandsbesked
ändras så att ett avgiftsbelopp tas ut för varje byggnad som ansökan gäller.
Dessutom ska avgiften för tidersättning följa prisbasbeloppets utveckling.
Ledningskontoret har inget att erinra mot de föreslagna taxeförändringarna men har
noterat att fullmäktige har givit nämnden ett särskilt uppdrag att före utgången av
2012 utvärdera taxan och även redovisa förslag på reviderade taxor för att uppnå en
optimal miljöstyrning. Något sådan redovisning utöver det kalkylerade ekonomiska
utfallet innehåller inte byggnadsnämndens beslut.
Regionstyrelsen har tillstyrkt byggnadsnämndens förslag till taxa med de av
ledningskontoret föreslagna formuleringarna.
Anförande:
Anförande hölls av Daniel Bergvall (MP).
Yrkanden:
• Håkan Onsjö (M) yrkade, med instämmande av Mats-Ola Rödén (FP) och Eva
Nypelius (C), att ärendet i första hand skulle återremitteras och i andra hand
avslås. Motivering till återremiss är att tidigare uppdrag om utvärdering av taxan
och redovisning av förslag på reviderade taxor för optimal miljöstyrning inte
genomförts.
•

Bo Björkman (S) tillstyrkte regionstyrelsens förslag.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Proposition och omröstning
Ordföranden ställde proposition på om ärendet skulle avgöras på dagens sammanträde eller
att det skulle återremitteras. Omröstning begärdes. JA för att ärendet skulle avgöras på
dagens sammanträde. och NEJ för återremiss. 36 ledamöter röstade ja. 35 ledamöter
röstade nej. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstade. Regionfullmäktige
hade således återremitterat ärendet, då mer än en tredjedel av ledamöterna hade röstat för
återremiss.

Regionfullmäktiges beslut
•

Ärendet återremitteras.

Expedieras:
Byggnadsnämnden
Ledningskontoret Kansli

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 176
Hjälpmedelspolicy för Region Gotland
RS 2012/222
- Kommunfullmäktige 2010-11-29, § 17
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2012-03-22, § 162
- Socialnämnden 2012-03-23, § 26
- Rapport: Hjälpmedelsöversyn i Region Gotland maj 2012
- Ledningskontoret 2012-11-02
- Regionstyrelsen 2012-11-29, § 361

Genom den organisationsförändring som gjordes januari 2011 överfördes den
sammanhållna hemsjukvården från hälso- och sjukvårdsnämnden till socialnämnden. I samband med detta blev frågan hur hjälpmedelsfrågorna ska hanteras
aktuell. En stor del av budget och förskrivning av hjälpmedel hanteras nu inom en
annan nämnd än den där hjälpmedelspolicy och regelverk är beslutade.
Ledningskontoret förslår att en regional hjälpmedelspolicy fastställs av regionfullmäktige. Det är ett förslag utifrån de slutsatser som kommit fram i den utredning
”Rapport hjälpmedelsutredning” som ledningskontoret tog fram under våren 2012.
För att förtydliga policyn kommer ett regelverk för hjälpmedel att arbetas fram.
Detta arbete pågår och kommer att presenteras för regionstyrelsen under våren 2013.
Arbetet leds av ledningskontoret tillsammans med representanter för berörda
nämnder/förvaltningar.
Regionstyrelsen har tillstyrkt ledningskontorets förslag till hjälpmedelspolicy.
Anförande:
Anförande hölls av Stefan Nypelius (C).
Yrkanden:
• Jenny Jarve (V) yrkade på ett tillägg under rubriken Prioritetsordning för
tillhandahållande av personliga hjälpmedel med en femte (5) prioritering:
”Hjälpmedel för sport motion och/eller hobby”. Den sista meningen i stycket
skulle därmed strykas. Motivering är att funktionsnedsatta ska erbjudas
likvärdiga möjligheter som icke funktionsnedsatta.
•

Åke Svensson (S) yrkade avslag på Jenny Jarves yrkande.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-12-17

Rf § 176 forts.
Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag och Jenny Jarves
tilläggsyrkande och fann att tilläggsyrkandet hade avslagits.
Regionfullmäktiges beslut
•

Hjälpmedelspolicy för Region Gotland fastställs.

•

Regionstyrelsen ska fastslå regelverk för hjälpmedel inom Region Gotland.

Expedieras:
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Socialnämnden
Ledningskontoret Ekonomi
Författningssamlingen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-12-17

Rf § 177
Motion: Regionalt stöd till skolan
RS 2012/111
- Motion 2012-02-20
- Ledningskontoret 2012-11-02
- Regionstyrelsen 2012-11-29, § 357

Stefan Wramner (M) har i en motion yrkat att en översyn görs av vilken nivå det
regionala stödet till öns grundskolor ska ligga på. Han föreslår även att pengarna till
det regionala stödet inte tas från elevpengen och att regionstyrelsen ansvarar för
nivån och finansieringen av det regionala stödet.
Ledningskontorets har i sitt utlåtande ansett att motionen föreslås bli avslagen.
Kontoret anför att det är barn- och utbildningsnämnden som har ansvaret att besluta
om nivån på det regionala stödet och för fördelningen av den totala budgeten inom
nämndens ansvarsområde. Det innebär att nämnden själv gör prioritering av elevpeng och regionalt stöd i förhållande till övriga anslag inom nämnden. Det är också
nämnden som är ansvarig för att en översyn görs av vilken nivå som är rimlig på det
regionala stödet.
Regionstyrelsen har, i enlighet med ledningskontoret, föreslagit att motionen avslås.
Yrkanden:
• Stefan Wramner (M) yrkade, med instämmande av Eva Gahnström (C), Johan
Malmros (FP) och Lena Celion (M), bifall till motionen.
• Brittis Benzler (V) yrkade, med instämmande av Åke Svensson (S), bifall till

regionstyrelsen förslag om avslag på motionen.
Proposition och omröstning
Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag och Stefan Wramners yrkande
och förklarade sig anse att regionstyrelsens förslag vunnit majoritet. Omröstning begärdes.
JA för regionstyrelsen förslag och NEJ för Stefan Wramners yrkande. 36 ledamöter
röstade ja. 34 ledamöter röstade nej. 1 var frånvarande. Av bilaga till protokollet framgår
hur var och en röstade. Regionfullmäktige hade således bifallit regionstyrelsens förslag.

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen avslås.

Expedieras:
Barn- och utbildningsnämnden, Ledningskontoret Ekonomi
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-12-17

Rf § 178
Styrelser och nämnder m.m. Avsägelser och fyllnadsval
- Anna-Karin Hellström 2012-10-09
- Erik Palmgren 2012-11-14
- Elin Ax 2012-12-03
- Aynur Özyurt 2012-12-13
- Patrik Thored 2012-12-17

Anna-Karin Hellström (C) och Erik Palmgren (M) har avsagt sig uppdraget som
ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
Elin Ax (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i tekniska nämnden fr.o.m.
2013-01-01.
Aynur Özyurt (V) har avsagt sig uppdraget som ersättare i socialnämnden.
Patrik Thored (M) har avsagt sig uppdragen som ledamot, tillika 2:e vice ordförande
i hälso- och sjukvårdsnämnden samt ledamot i Samverkansnämnden Region
Stockholm-Gotland fr.o.m. 2013-01-01.
Regionfullmäktiges beslut
• Anna-Karin Hellström (C), Erik Palmgren (M), Elin Ax (M), Aynur Özyurt (V)
samt Patrik Thored (M) befrias från sina ovan nämnda uppdrag.
• Till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden t.o.m. 2014-12-31 utses:
C Ingrid Engström, Grötlingbo Sles 810, 623 38 Havdhem

att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i C-gruppen i
ordningen efter Emma Olsson

•

Till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden t.o.m. 2014-12-31 utses:
M Sven Bosarfve, Box 2, 623 15 Stånga

att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i M-gruppen i
ordningen efter Susanne Ryderholm

• Till ny ersättare i tekniska nämnden fr.o.m. 2013-01-01 t.o.m. 2014-12-31 utses:
M Eva Sandegaard Alveheim, Burs Almunde 121, 623 49 Stånga
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i M-gruppen i
ordningen efter Leif Ortman

• Till ny ersättare i socialnämnden t.o.m. 2014-12-31 utses:
V Mats Bergqvist, Signalgatan 13 B, 621 47 Visby

att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för Lars Åkerlund i ordningen
efter Karin Wizén
forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-12-17

Rf § 178 forts
• Till ny ledamot tillika 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden samt
ledamot i Samverkansnämnd Region Stockholm-Gotland fr.o.m. 2013-01-01
t.o.m. 2014-12-31 utses:
M Elin Ax, Hagstigen 20, 621 50 Visby
• Till nya huvudmän för Sparbanken Gotland t.o.m. årsstämman 2015 utses:
S Bo Björkman, Korpklintsvägen 15, 621 41 Visby (efter Brith Jones)
MP Karl-Allan Nordblom, Västerhejde Graune Parkväg 5, 622 61 Visby
(efter Olle Ronsten)
• Till nya huvudmän för Närs Sparbank t.o.m. årsstämman 2015 utses:
S Bertil Eneqvist, Stånga Österlings 350, 623 60 Stånga (efter Bo Björkman)
M Roger Wärn, Box 50, 623 60 Stånga (efter Sven Persson)
Besluten förklarades omedelbart justerade.
Expedieras:
Barn- och utbildningsnämnden
Tekniska nämnden
Socialnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sparbanken Gotland
Närs Sparbank
De entledigade
De valda

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-12-17

Kf § 179
Nyval av förtroendevalda inför ny mandatperiod fr.o.m. 2013
- Kommunfullmäktiges valberedning 2012-11-19, §§ 1-4

Regionfullmäktige ska förrätta nyval inför ny mandatperiod från och med 2013.
Valberedningen hade upprättat förslag enligt protokoll.
Region Gotland ska inte längre utse revisor i Föreningen Tillväxt Gotland.
Regionfullmäktiges val
• Nyvalen framgår av förteckning som bifogas detta protokoll.
Expedieras:
De valda
Styrelser, nämnder, bolag, stiftelser och föreningar

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-12-17

Rf § 180
Medborgarförslag; nya
Följande medborgarförslag har inkommit:

Ärendenummer/
Ankomstdatum

Hans A Svenssons medborgarförslag om att behålla servicelinjen
i stadstrafiken.

RS 2012/647
2012-11-21

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden
Tommy Marquarts medborgarförslag om möjlighet att meddela
avvikelser inom vården.

RS 2012/669
2012-11-22

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till hälso- och sjukvårdsnämnden
Anders Hallbecks medborgarförslag om inrättande av en 30
km/tim zon i hela Klintehamns samhälle.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden,
samt för kännedom till Trafikverket
Regionfullmäktiges beslut
• I enlighet med presidiets förslag.
Expedieras:
Berörda nämnder
Förslagsställarna

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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RS 2012/672
2012-11-28

PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-12-17

Rf § 181
Medborgarförslag; anmälan av beslutade
•

Magnus Götherströms medborgarförslag om att Region Gotland iordningställer en
eller flera platser där graffiti kan målas. KS 2011/699
•

•

Klass 3 Högbyskolan genom Annika Fritzon Nyströms medborgarförslag om att
behålla lägerskolan Stavgard. RS 2012/313
•

•

Kultur- och fritidsnämnden 2012-11-13, § 73

Barn- och utbildningsnämnden 2012-11-14, § 92

Stina Montans medborgarförslag om att behålla lägerskolan Stavgard. RS 2012/495
•

Barn- och utbildningsnämnden 2012-11-14, § 92

Regionfullmäktiges beslut
•

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

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-12-17

Rf § 182
Medborgarförslag; förteckning på ej avgjorda
- Förteckning över inte avgjorda motioner och medborgarförslag per november 2012

Förteckning har upprättats över samtliga medborgarförslag som ännu inte är
avklarade.
Regionfullmäktiges beslut
•

Förteckningen läggs till handlingarna.

Expedieras:
Regionfullmäktiges sekretariat
Alla nämnder

Justerande:

Anmärkning:
Förteckningen bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-12-17

Rf § 183
Interpellation. Vildsvin på Gotland
RS 2012/681

Regionstyrelsens ordförande Åke Svensson (S) besvarade interpellation av Kerstin
Löfgren-Dahlström (C) om vildsvin på Gotland. Kerstin Löfgren-Dahlström tackade
för svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2012-11-26

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 184
Interpellation. Är det möjligt för en familj att utses till fosterhem
om en familjemedlem har dyslexi
RS 2012/589

Socialnämndens ordförande Hanna Westerén (S) besvarade interpellation av Lotta
Jakobsson (FP) om det är möjligt för en familj där en familjemedlem har dyslexi att
utses till fosterhem. Lotta Jakobsson tackade för svaret och kommenterade
ytterligare frågan.
Interpellation 2012-11-26

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 185
Interpellation. Brev- och e-posthantering s.k. mejl
RS 2012/674

Regionstyrelsens ordförande Åke Svensson (S) besvarade interpellation av Gustaf
Hoffstedt (M) om brev- och e-posthantering, s.k. mejl. Gustaf Hoffstedt tackade för
svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2012-11-26

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-12-17

Rf § 186
Interpellation. Hjälpmedel inom LSS
RS 2012/676

Ärendet utgick och besvaras på nästa sammanträde.
Interpellation 2012-11-24

Rf § 187
Interpellation. Region Gotlands tidigare lokaler
RS 2012/675

Ärendet utgick och besvaras på nästa sammanträde.
Interpellation 2012-11-26

Rf § 188
Interpellation. Hemsjukvårdens omorganisation
RS 2012/677

Socialnämndens ordförande Hanna Westerén (S) besvarade interpellation av Stefan
Nypelius (C) om hemsjukvårdens omorganisation. Stefan Nypelius tackade för
svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2012-11-26

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:

249

PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-12-17

Rf § 189
Interpellation. Digital agenda för Gotland
RS 2012/678

Regionstyrelsens ordförande Åke Svensson (S) besvarade interpellation av Eva
Gahnström (C) om digital agenda för Gotland. Eva Gahnström tackade för svaret
och kommenterade ytterligare frågan. Anförande hölls även av Pär Stenegärd (C),
Anna Hrdlicka (M), Eva Nypelius (C) och Stefaan De Maecker (MP).
Interpellation 2012-11-26

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 190
Interpellation. Skolbussarnas användning under skoldagen
RS 2012/679

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Brittis Benzler (V) besvarade interpellation av Anna Andersson (C) om skolbussarnas användning under skoldagen.
Anna Andersson tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Anförande
hölls även av Kerstin Kalström (C) och Tommy Gardell (S).
Interpellation 2012-11-26

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 191
Interpellation. Bristen på bostäder
RS 2012/680

Ärendet utgick och besvaras på nästa sammanträde.
Interpellation 2012-11-26

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-12-17

Rf § 192
Motioner; nya
Följande motioner har inkommit:

Ärendenummer

Robin Storm (M)
Modernisering av den gotländska trafikmiljön

RS 2012/733
2012-12-17

Lena Celion m.fl. (M)
Demokrati i skolan

RS 2012/732
2012-12-17

Robin Storm (M)
Möjlighet till information på gymnasieskolan om rekrytering för
grundläggande militär utbildning

RS 2012/735
2012-12-17

Robin Storm (M)
Skyltning vid fraktterminalen

RS 2012/734
2012-12-17

Anmärkning:
De nya motionerna bifogas det tryckta protokollet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-12-17

Rf § 193
Interpellationer; nya
Anna Hrdlicka (M) fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Åke
Svensson (S) ställa interpellation om istappstelefon.
RS 2012/736

Gustaf Hoffstedt (M) fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Åke
Svensson (S) ställa interpellation om screening av stora kroppspulsådern.
RS 2012/737

Stefan Nypelius (C) fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Åke
Svensson (S) ställa interpellation om effekter av stoppaketet.
RS 2012/738

Regionfullmäktiges beslut
•

Interpellationerna besvaras vid nästa sammanträde.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
2012-12-17
Omröstning § 172

Ärende: Inrättande av naturreservat Södra hällarna
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
Återremiss
NEJ: Avgöras på dagens sammanträde

Följande röstade ja:
Hans Klintbom (C)
Eva Nypelius (C)
Bibbi Olsson (C)
Lena Celion (M)
Gustaf Hoffstedt (M)
Stefan Nypelius (C)
Kerstin Kalström (C)
Anna Hrdlicka (M)
Inger Harlevi (M)
Eva Gahnström (C)
Ola Lindvall (C)
Stefan Wramner (M)
Jenny Guteäng (M)
Anna Andersson (C)
Pär Stenegärd (C)
Håkan Onsjö (M)
Per-Anders Croon (M)
Karl-Johan Boberg (C)
Inger Olofsson (C)
Rolf Öström (M)
Lilian Edwards (M)
Börje Bendelin (C)
Kerstin Löfgren-Dahlström (C)
Lena Simonson (M)
Peter Wigren (M)
Margareta Persson (M)
Anders Larsson (C)
Eva Engström (C)
Rune Fröling (M)
Robin Storm (M)
Mats-Ola Rödén (FP)
Amy Öberg (FP)
Johan Malmros (FP)
Lotta Jakobson (FP)

Följande röstade nej:
Conny Kristensen Gahnström (S)
Åke Svensson (S)
Hanna Westerén (S)
Eric Martell (S)
Birgitta Eriksson (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)
Kenneth Lindblad (V)
Claes-Göran Nilsson (S)
Majvor Östergren (S)
Bertil Eneqvist (S)
Hans-Erik Svensson (S)
Annamaria Bauer (V)
Per Edman (V)
Lena Eneqvist (S)
Mikael Nilsson (S)
Mona Magnusson (S)
Hanna Lenholm (S)
Stefaan De Maecker (MP)
Lisbeth Bokelund (MP)
Anders Johansson (S)
Charlotte Andersson (S)
Daniel Bergvall (MP)
Viveca Bornold (MP)
Matias Swartling (MP)
Joachim Höggren (MP)
Isabel Enström (MP)
Ordföranden Björn Jansson (S)

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
2012-12-17
Omröstning § 175

Ärende: Taxa för byggnadsnämndens verksamhet
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
Ärendet avgöras på dagens
sammanträde
NEJ: Återremitteras

Följande röstade ja:
Conny Kristensen Gahnström (S)
Åke Svensson (S)
Hanna Westerén (S)
Eric Martell (S)
Birgitta Eriksson (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)
Kenneth Lindblad (V)
Claes-Göran Nilsson (S)
Majvor Östergren (S)
Gerty Holmstedt (S)
Hans-Erik Svensson (S)
Annamaria Bauer (V)
Lena Eneqvist (S)
Mikael Nilsson (S)
Mona Magnusson (S)
Hanna Lenholm (S)
Stefaan De Maecker (MP)
Lisbeth Bokelund (MP)
Anders Johansson (S)
Charlotte Andersson (S)
Daniel Bergvall (MP)
Viveca Bornold (MP)
Matias Swartling (MP)
Joachim Höggren (MP)
Isabel Enström (MP)
Ordföranden Björn Jansson (S)

Följande röstade nej:
Hans Klintbom (C)
Eva Nypelius (C)
Bibbi Olsson (C)
Lena Celion (M)
Gustaf Hoffstedt (M)
Stefan Nypelius (C)
Kerstin Kalström (C)
Anna Hrdlicka (M)
Inger Harlevi (M)
Eva Gahnström (C)
Ola Lindvall (C)
Stefan Wramner (M)
Jenny Guteäng (M)
Anna Andersson (C)
Pär Stenegärd (C)
Håkan Onsjö (M)
Per-Anders Croon (M)
Per Edman (V)
Karl-Johan Boberg (C)
Inger Olofsson (C)
Rolf Öström (M)
Lilian Edwards (M)
Ursula Jacobsson (C)
Kerstin Löfgren-Dahlström (C)
Lena Simonson (M)
Peter Wigren (M)
Margareta Persson (M)
Anders Larsson (C)
Kjell Genitz (C)
Rune Fröling (M)
Robin Storm (M)
Mats-Ola Rödén (FP)
Bror Lindahl (FP)
Johan Malmros (FP)
Lotta Jakobson (FP)

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
2012-12-17
Omröstning § 177

Ärende: Motion. Regionalt stöd till skolan
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
Regionstyrelsens förslag
NEJ: Stefan Wramners yrkande

Följande röstade ja:
Conny Kristensen Gahnström (S)
Åke Svensson (S)
Hanna Westerén (S)
Eric Martell (S)
Birgitta Eriksson (S)
Mats Sundin (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)
Kenneth Lindblad (V)
Claes-Göran Nilsson (S)
Majvor Östergren (S)
Gerty Holmstedt (S)
Hans-Erik Svensson (S)
Annamaria Bauer (V)
Lena Eneqvist (S)
Mikael Nilsson (S)
Mona Magnusson (S)
Hanna Lenholm (S)
Stefaan De Maecker (MP)
Lisbeth Bokelund (MP)
Anders Johansson (S)
Charlotte Andersson (S)
Daniel Bergvall (MP)
Viveca Bornold (MP)
Matias Swartling (MP)
Joachim Höggren (MP)
Isabel Enström (MP)
Ordföranden Björn Jansson (S)

Följande röstade nej:
Hans Klintbom (C)
Eva Nypelius (C)
Bibbi Olsson (C)
Lena Celion (M)
Gustaf Hoffstedt (M)
Stefan Nypelius (C)
Kerstin Kalström (C)
Anna Hrdlicka (M)
Ingemar Lundqvist (M)
Eva Gahnström (C)
Ola Lindvall (C)
Stefan Wramner (M)
Jenny Guteäng (M)
Anna Andersson (C)
Pär Stenegärd (C)
Håkan Onsjö (M)
Per-Anders Croon (M)
Karl-Johan Boberg (C)
Inger Olofsson (C)
Rolf Öström (M)
Magnus Jönsson (M)
Ursula Jacobsson (C)
Kerstin Löfgren-Dahlström (C)
Lena Simonson (M)
Peter Wigren (M)
Margareta Persson (M)
Anders Larsson (C)
Kjell Genitz (C)
Rune Fröling (M)
Robin Storm (M)
Mats-Ola Rödén (FP)
Bror Lindahl (FP)
Johan Malmros (FP)
Lotta Jakobson (FP)
En var frånvarande

Regionfullmäktiges val i december 2012
________________________________________________________________________________
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Bilaga § 179

GOTLANDS ENERGI AB
Mandatperiod: 2013/2014
Ombud till årsstämman:
S
Åke Svensson, Roma Karby 516, 622 54 Romakloster
Ersättare för ombudet vid årsstämman:
S
Hanna Westerén, Torsgatan 8, 3 tr, 621 45 Visby
Ledamöter i delegation för samråd vid årsstämman:
S
Mikael Nilsson, Eugeniagatan 10, 621 46 Visby
M Per-Olof Kallings, Dalhem Myre 239, 622 56 Dalhem
C
Karl-Johan Boberg, Stenkyrka Licknatte 311, 624 42 Tingstäde
Ledamöter i styrelsen (nominering till bolagsstämman)
S
Conny Kristensen Gahnström, Lilla Skräddargården 7, 621 53 Visby
MP Isabel Enström, Brunnsgatan 5, lgh 1001, 621 46 Visby
C
Stefan Nypelius, Bro Tors 110, 621 73 Visby
Ersättare i styrelsen: (nominering till bolagsstämman)
S
Hanna Lenholm, Väskinde Lilla Mickelgårds 923, 622 75 Visby
S
Hans-Erik Svensson, Lindvägen 30, 624 52 Lärbro
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i S-MP—gruppen
M

Anna Hrdlicka, Wallérsplats 4, 621 56 Visby
att inträda vid förhinder för Stefan Nypelius

Lekmannarevisor: 2013/2014 (Nominering till bolagsstämman)
C
Ranita Gustafsson, Grötlingbo Skradarve 211, 623 38 Havdhem
Ersättare för lekmannarevisor: 2013/2014 (Nominering till bolagsstämman)
S
Mats Ågren, Sanda Stora Varbos 941, 623 79 Klintehamn
ALMI FÖRETAGSPARTNER GOTLAND AB
Mandatperiod: 2013/2014
Ombud till bolagstämman:
S
Mikael Nilsson, Eugeniagatan 10, 621 46 Visby
Ersättare för ombud till bolagsstämman:
S
Conny Kristensen Gahnström, Lilla Skräddargården 7, 621 53 Visby
Ledamöter i samrådsdelegation vid bolagsstämma:
S
Bo Björkman, Korpklintsvägen 15, 621 41 Visby
M Per-Anders Croon, Lummelunda Burge 621, 624 40 Tingstäde
FP Johan Malmros, Perstorp Väskinde Skäggs 422, 622 75 Visby
Ledamöter i styrelsen: (Nominering till bolagsstämman)
S
Åke Svensson, Roma Karby 516, 622 54 Romakloster
C
Eva Nypelius, Lokrume Nyplings 337, 632 74 Visby
Maria Ahlsten, S:t Hansgatan 5, 621 57 Visby
Lekmannarevisor: (Nominering till bolagsstämman)
S
Lilian Stenman, Mistelvägen 3, 624 44 Tingstäde
Ersättare för lekmannarevisor: (Nominering
till bolagsstämman)
1
C
Stig Pettersson, Eskelhem Frändarve 558, 622 70 Gotlands Tofta
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STIFTELSER SOM FÖRVALTAS AV REGIONSTYRELSEN
Mandatperiod: 2013
Grupp 1
Stiftelsen för understöd åt nödställda sjuka i staden
Stiftelsen för Hilma och Axel Gustafssons minne
Drottning Christinas stiftelse
Stiftelsen för julgåva i Visby
Stiftelsen för extra kaffebjudningar på Göransgården
S A Petterssons stiftelse
Revisor:
S
Owe Belin, Talluddskviar 9 B, 621 41 Visby
Ersättare för revisor:
C
Stig Pettersson, Frändarve Eskelhem 558, 622 70 Gotlands Tofta
Grupp2
Stiftelsen för Gotlands Norra Härads Tingshusbyggnadsskyldige
Samstiftelsen för Tallbackens sjukhem. (F.d. Stiftelsen för Follingbo sjukhus)
Mariahemmets samstiftelse
Samstiftelsen för premier till elever på Lövsta landsbygdsgymnasium
Hjalmar Westergård-Roos stiftelse
Revisor:
MP Björn Fransson, Lunds Västra 5, 622 61 Visby
Ersättare för revisor:
S
Lilian Stenman, Mistelvägen 3, 624 44 Tingstäde
Grupp 3
Systrarna Nanny och Dika Åkermans stiftelse
Gotlands kommuns sociala samstiftelse
Tullförvaltare Rudolf Odins stiftelse
Elsa Berglunds stiftelse
Stiftelsen för Liljewalchska gåvokapitalet
Sjukvårdens samstiftelse
Viktor och Therese Gyllenhammars stiftelse
Alma Bobergs stiftelse
Stiftelsen för premier till elever vid Gotlands grundskolor
Carl Degermans stiftelse
Stiftelsen Säveskolans allmänna premie- och stipendiefond
Katarina och Ann-Marie Mårtenssons Minnesfond
Aukt revisor:
Claes Wallman, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers, Box 1253, 141 26 Huddinge
Ersättare för aukt revisor:
Erika Kristina Svensson, Pricewaterhouse Coopers, Box 177 20, 118 93 Stockholm
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STIFTELSEN KONSUL OTTO ÅKERMANS HEM
(Förvaltas av socialnämnden)
Mandatperiod: 2013
Aukt. revisor:
Claes Wallman, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers, Box 1253, 141 26 Huddinge
Ersättare för aukt. revisor:
Erika Kristina Svensson, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers, Box 1253, 141 26 Huddinge
STIFTELSEN GOTHEMS STRANDBAD
Revisor: 2013
M Kenneth Westberg, Gothem Viby 249, 624 30 Slite
Ersättare för revisor: 2013
S
Per Gahnström, Lilla Skräddargården 7, 621 53 Visby
ODINSKA DONATIONSFONDEN
(Enligt beslutet bör ledamöterna och ersättarna vara bosatta inom Linde församling)
Mandatperiod: 2013-2014
Ledamöter i styrelsen:
S
Ylva Hoffman, Fardhem Myre 306, 623 52 Hemse
MP Caroline Nygren, Linde Kälder 804, 623 57 Hemse
C
Rolf Gahm, Linde Salands 139, 623 57 Hemse
Ersättare:
MP Inger Hallén, Linde Hägvalds 218 623 57 Hemse
C
Kerstin Molinder, Linde Duckarve 507, 623 57 Hemse
C
Kjell Jacobsson, Linde Duckarve 115, 623 57 Hemse
FÖRENINGEN ÖSTERSJÖNS FÖRFATTAR- OCH ÖVERSÄTTARCENTRUM
Mandatperiod: 2013-2014
Ledamot i styrelsen:
MP Robert Hall, Västerhejde Toftavägen 211, 621 99 Visby
Ersättare i styrelsen:
M Anna Hrdlicka, Wallérs plats 4, 621 56 Visby
Ombud till representantskapsmötena:
S
Barbro Andersson, Tingstädevägen 42, 624 44 Tingstäde
S
Mats Sundin, Ryska gränd 2 B, 621 56 Visby
M Lilian Edwards, Jungmansgatan 476, 621 52 Visby
Ersättare för ombuden:
S
Eleonore Hemström, Jungmansgatan 341, 621 54 Visby
S
Bo Björkman, Korpklintsvägen 15, 621 41 Visby
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i S-gruppen.
C

Eva Gahnström, Bro Ytlings 411, 621 73 Visby
att inträda vid förhinder förLilian 3Edwards
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VISBY INTERNATIONELLA TONSÄTTARCENTRUM
Mandatperiod: 2013-2014
Ledamot i styrelsen:
Kultur- och fritidsdirektör Maria Modig, Kultur- och fritidsförvaltningen, Visbyvägen, Lövsta,
622 54 Romakloster
Ombud till representantskapsmötena:
S
Anna Sundin, Ryska gränd 2 B, 621 56 Visby
Ersättare för ombudet till representantskapsmötena:
M Lilian Edwards, Jungmansgatan 476, 621 52 Visby
Aukt. revisor: 2013
Claes Wallman, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers, Box 1253, 141 26 Huddinge
Ersättare för aukt. revisor: 2013
Erika Kristina Svensson, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers, Box 1253, 141 26 Huddinge

GOTLANDS FÖRELÄSNINGSFÖRBUND
Mandatperiod: 2013
Revisor:
C
Gertrud Karlsson, Lau Smiss 742, 623 62 Ljugarn
Ersättare för revisor:
S
Yngve Ahlgren, Storvägen 30, 623 65 Ljugarn

GOTLANDS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING
Mandatperiod: 2013-2014
Ledamot i styrelsen:
S
Mona Magnusson, Väte Kvie 606, 623 78 Klintehamn
Ersättare i styrelsen:
C
Inger Olofsson, Väte Bäcks 309, 623 78 Klintehamn
Revisor:
FP Anna-Greta Lickander, Ygne Greta Wedins väg 2, 622 61 Visby
Ersättare för revisor:
S
Mats Ågren, Sanda Stora Varbos 941, 623 79 Klintehamn
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LÄNSTEATERN PÅ GOTLAND
Mandatperiod: 2013-2014
Ledamöter i styrelsen:
S
Claes-Göran Nilsson, Blomstervägen 23, 621 50 Visby
S
Margareta Carlström-Nilsson, Styrmansgatan 435, 621 50 Visby
C
Bibbi Olsson, Rone Ronehamnsvägen 13, 623 47 Visby
Ersättare i styrelsen:
S
Mats Sundin, Ryska gränd 2 B, 621 56 Visby
S
Annelie Klovsjö Väskinde Starrvägen 29, 622 75 Visby
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i S-gruppen.
M

Gunilla Wigren-Dahlin, Jakob Häggs väg 49 A, 623 69 Katthammarsvik
att inträda vid förhinder för Bibbi Olsson.

Ombud till årsmötena:
S
Sara Tillman, c/o Östborn, Nygatan 53 B, 621 56 Visby
S
Leif Dahlby, Haga Tvärgränd 6, 621 50 Visby
M Lilian Edwards, Jungmansgatan 476, 621 52 Visby
C
Olof Petersson, Kometgatan 2, 621 41 Visby
Ordförande:
Vice ordförande:

Claes-GöranNilsson (S)
Bibbi Olsson (C)

GOTLANDS TEATERFÖRENING
Mandatperiod: 2013
Revisor:
M Magnus Jönsson, Sanda Runne 807, 623 79 Klintehamn
Ersättare för revisor:
S
Lilian Stenman, Mistelvägen 3, 624 44 Tingstäde

GOTLANDSFONDENS RÄKENSKAPER
Mandatperiod: 2013
Revisor:
S
Lilian Stenman, Mistelvägen 3, 624 44 Tingstäde
Ersättare för revisor:
C
Ranita Gustafsson, Grötlingbo Skradarve 211, 623 38 Havdhem
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STIFTELSEN MEDELTIDSVECKAN
Mandatperiod: 2013
Ledamot i styrelsen:
S
Sonia Landin, Strandgatan 5, 621 57 Visby
Ersättare i styrelsen:
M Stefan Wramner, Birgers gränd 4, 621 56 Visby
Ombud till årsmötet:
S
Vivianne Calmén, Barlingbo Lillåkre 635, 621 78 Visby
C
Hans Klintbom, Vibble Vävaregatan 11, 622 59 Visby
Ersättare för ombuden vid årsmötet:
S

Kjell Pettersson, Bulverksvägen 5, 624 44 Tingstäde
att inträda vid förhinder för Vivianne Calmén.

M

Ulla Hammarhjelm, Pilängsgatan 11, 621 55 Visby
att inträda vid förhinder för Hans Klintbom.

STIFTELSEN NORRLANDA FORNSTUGA
Mandatperiod: 2013
Revisorer:
S
Gerty Holmstedt, Gothem Botvalde 572, 624 30 Slite
C
Ingemar Nyström, Kräklingbo Stenstugu 511, 623 70 Katthammarsvik
Ersättare för revisorerna:
S
Birgitta Liljegren, Gråboväg 22 F, 621 49 Visby
att inträda vid förhinder för Gerty Holmstedt
M

Kenneth Westberg, Gothem Viby 249, 624 30 Slite
att inträda vid förhinder för Ingemar Nyström

FÖRENINGEN HEMSEGÅRDEN
Mandatperiod: 2013
Revisor:
M Eva Lindström, Stånga Liffride 435, 623 60 Stånga
Ersättare för revisor:
S
Mats Ågren, Sanda Stora Varbos 941, 623 79 Klintehamn

STÅNGA IDROTTSFÖRENING
Mandatperiod: 2013
Revisor:
C
Arne Ohlsson, När Siglaivs 842, 623 48 Stånga
Ersättare för revisor:
S
Greger Eneqvist, Stånga Smissarve 329,

6

623 60 Stånga
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WISBY RIDKLUBB
Mandatperiod: 2013
Revisor:
S
Lilian Stenman, Mistelvägen 3, 624 44 Tingstäde
Ersättare för revisor:
FP Lotta Jakobson, Lye Mannegårde 170, 623 61 Stånga
SCIENCE PARK GOTLAND (f.d. Gotland Interactive Park)
Revisor: 2013
S
Mats Ågren, Sanda Stora Varbos 941, 623 79 Klintehamn
Ersättare för revisor: 2013
C
Stig Pettersson, Eskelhem Frändarve 558, 622 70 Gotlands Tofta

STIFTELSEN BYGGNADSHYTTAN PÅ GOTLAND
Mandatperiod: 2013-2015
Ledamot:
C
Eva Gahnström, Bro Ytlings 411, 621 73 Visby
Ersättare:
S
Sven-Åke Malmberg, Bergmansgatan 1 B, 621 46 Visby
Revisor:
Bengt Öberg, Lindebergs Grant Thornton, Box 1168, 621 25 Visby
Ersättare för revisor:
Lars Leissner, Lindebergs Grant Thornton, Box 1168, 621 25 Visby
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Medborgarförslag ännu inte avgjorda t.o.m. 19 november 2012
Medborgarförslag

Registreringsdatum

Medborgarförslag om parkeringshus på Coop parkering och utökning av parkeringshuset vid
Solbergaskolan
Medborgarförslag om galleria med kupoltak på öster
Medborgarförslag om en galleria i Flextronics lokaler med gotländska produkter från olika
gårdsverksamheter
Medborgarförslag om nya bostadsrätter på Visborgsområdet
Medborgarförlag om att reglera antalet totalt besökare till Gotland
Medborgarförslag om att rusta upp stadsdelen Gråbo i Visby
Medborgarförslag om att överförmyndarverksamheten på Gotland skall förstärkas med
juridisk kompetens
Medborgarförslag om att kommunen skall ordna med och delvis bekosta snöröjningen till
vårdtagare i hemtjänsten
Medborgarförslag om att anordna bilplats för laddning av elfordon som lätt kan hittas av
besökare
Medborgarförslag om för att göra Hällarna till stadspark måste vägar stängas av för icke
nödvändig trafik
Medborgarförslag om att anordna trafik med minibuss i Visby innerstad

2007-05-11

Ärendenr.
KS 2007/225

Nämnd
BN

2008-11-19
2008-12-29

KS 2008/519
KS 2008/612

BN
BN

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

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

BN
KS/RS
BN
KS/RS

2011-01-17

KS 2011/23

SON

2011-05-09

KS 2011/286

TN

2011-06-27

KS 2011/367

TN

2011-08-29

KS 2011/453

TN

Medborgarförslag om att gångstigen i backen mellan Åhsbergsgatan och Backgatan
2011-09-29
fortfarande inte är upplyst enligt tidigare beslut
Medborgarförslag om att Södra Kustvägen i Klintehamn stängs av i höjd med Herlitzgatan till 2011-10-07
väg 140
Medborgarförslag om nedsänkta avfallscontainer med konst på sidorna
2011-10-28

KS 2011/521

TN

KS 2011/536

TN

KS 2011/580
KS 2011/641
KS 2011/699

TN
TN
KFN
TN
TN
BUN
TN
TN
TN
TN
BN

Medborgarförslag om att den gamla Q8-macken på Scheelegatan skall rivas

2011-11-29

Medborgarförslag om att Region Gotland iordningställer en eller flera platser där graffiti kan
målas m.m.

2011-12-14

Medborgarförslag om att anlägga en rastgård för hundar i Visby
Medborgarförslag. Trafiksäkerhetsprojekt för att motverka illegal streetracing
Medborgarförslag. Möjlighet för arbetssökande att få anställning inom skolan
Medborgarförslag. Trafiksäkerhetsprojekt för ungdomar enligt Norrtäljemodellen för att
Medborgarförslag. Trafiksäkerhetsprojekt för ungdomar enligt Norrtäljemodellen för att
Medborgarförslag. Busshållsplats och övergångsställe på Broväg vid GT/GA
Medborgarförslag. Införande av avgifter för parkeringsplatserna på Visborg
Medborgarförslag. Uppkalla (döpa om) gata/plats i Visby innerstad till "Knäckens plats"

2012-02-03
2012-02-15
2012-02-16
2012-02-27
2012-02-27
2012-03-01
2012-03-02

2012-03-05

RS 2012/56
RS 2012/88
RS 2012/90
RS 2012/118
RS 2012/119
RS 2012/127
RS 2012/131
RS 2012/136

Medborgarförslag. Byta ut halkbekämpningsgruset som används utanför murarna i Visby

2012-03-08

RS 2012/142

TN

Medborgarförslag. Fler parkeringsplatser på Lännaplan i Visby

2012-03-08

RS 2012/143

TN

1 (2)
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Medborgarförslag ännu inte avgjorda t.o.m. 19 november 2012
Medborgarförslag
Medborgarförslag. Synkronisering av trafikljusen för undvikande av onödiga väntetider
Medborgarförslag. Skapa platser för konstnärer på Stora Torget i Visby
Medborgarförslag. Ta bort busskortet och låta elever upp till 20 år åka gratis
Medborgarförslag om att ordna odlingslotter på Odvaldsområdet i Klintehamn
Medborgarförslag om fria bussresor för pensionärer
Medborgarförslag om koppeltvång för hundar i motionsspåret vid Visborg
Medborgarförslag om att ändra färdriktningen för bilar genom Söderport
Medborgarförslag om införskaffande av 35 rullstolar för att fullmäktige skall upptäcka hur
dåligt Visby är handikappanpassat
Medborgarförslag om att använda läsplattor vid nämndsammanträden
Medborgarförslag om att plats för begagnade saker anordnas på återvinningscentralen i
Visby
Medborgarförslag om att inte lägga ner Stavgard
Medborgarförslag om trafikproblemet i Specksrum i Visby
Medborgarförslag om skriftlig och muntlig information till 75-åriga pensionärer om boende,
sjukvård, vård vid livets slutskede m.m.
Medborgarförslag om att öka trafiksäkerheten längs Endreväg m.m.
Medborgarförslag om att bygga hyreslägenheter i Klintehamn
Medborgarförslag. En skylt som pekar åt Galgberget med kulturminnessymbol uppsättes på
Lummelundsväg
Medborgarförslag. Hundrastgård i södra Visby
Medborgarförslag. Införa avgiftsfri parkering i Visby och på Gotland
Medborgarförslag. Ta bort ogräs på gatorna i Visby innerstad
Medborgarförslag. Anpassat äldreboende för elöverkänsliga
Medborgarförslag. Behålla Lägerskolan Stavgard

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

2 (2)

Registreringsdatum
2012-03-08

Ärendenr.
RS 2012/144

Nämnd
TN

2012-03-09
2012-03-29
2012-04-11
2012-04-18
2012-04-20
2012-04-30
2012-05-02

RS 2012/146
RS 2012/192
RS 2012/216
RS 2012/231
RS 2012/235
RS 2012/261
RS 2012/266

TN
TN
TN
TN
TN
TN
RF pres.

2012-05-03
2012-05-10

RS 2012/279
RS 2012/227

RS
TN

2012-05-22
2012-06-05
2012-06-25

RS 2012/313
RS 2012/292
RS 2012/364

BUN
TN
HSN,SON

2012-07-02
2012-07-18
2012-08-29

RS 2012/377
RS 2012/410
RS 2012/454

TN
AB Gotlandsh.
BN

2012-09-04
2012-09-11
2012-09-11
2012-09-12
2012-09-13

RS 2012/465
RS 2012/483
RS 2012/484
RS 2012/493
RS 2012/495

TN
TN
TN
SON
BUN

Ärendenr RS 2012/681
Handlingstyp Interpellationssvar
Datum 17 december 2012

Bilaga § 183

Interpellation om vildsvin på Gotland
Ledamoten Kerstin Löfgren-Dahlström (C) har i en interpellation ställt följande frågor till
mig:
•
•

Diskuteras problemet i regionledningen?
Hur ser regionens strategi ut för att underlätta avskjutning av dessa?

Mitt svar:
Regionstyrelsen har inget inflytande i denna fråga och har följaktligen heller inte haft
uppe frågan som ett ärende.
Viltförvaltningen inom varje län sker genom en viltförvaltningsdelegation inom varje
länsstyrelse. Detta organ ska jobba för en god samverkan i övergripande frågor som rör
viltförvaltningen inom länet. Till skillnad från de tidigare, är viltförvaltningsdelegationerna
inte enbart rådgivande, utan även beslutande. Delegationens sammansättning och ansvar
regleras av förordningen SFS 2009:1474.
Bland de många intressenter i form av markägare, jägare, naturvård, skogsnäring etc. som
är representerade i viltförvaltningsdelegationerna finns också en politisk representation,
där för närvarande C, M, S, MP och V är representerade. Centerpartiet har exempelvis två
fasta platser. I vildsvinsfrågan går det därför utmärkt att ta kontakt med sin politiska
representant om man känner att man inte vill vända sig till de ledamöter som
representerar mer specifika intressen.

Åke Svensson
Regionstyrelsen ordförande

Ärendenr RS 2012/589
Handlingstyp Interpellationssvar
Datum 17 december 2012

Bilaga § 184
Interpellation om en familj där en person har dyslexi kan bli fosterhem
Ledamoten Lotta Jacobsson (FP) har i en interpellation ställt nedanstående fråga till
undertecknad.
Fråga: ”Om man har en diagnos dyslexi, kan det då vara en av orsakerna eller kanske en
avgörande orsak om man räknas som lämplig fosterförälder i vår region?”
Svar:
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2012:11 ”Socialnämndens
ansvar för barn och unga i familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende” gäller
följande vid utredning av familjehem:
4 kap. Utredning av familjehem
1 § Vid socialnämndens utredning av huruvida ett hem är lämpligt som familjehem ska en
bedömning göras av hemmets allmänna förutsättningar för att erbjuda barn och unga
vård som är trygg, säker, ändamålsenlig och präglad av kontinuitet.
Om ett visst barn eller ung person finns i åtanke för placering, ska nämnden dessutom
bedöma om hemmet har förutsättningar att tillgodose hans eller hennes specifika behov.
Utredningens innehåll
2 § Socialnämnden ska särskilt uppmärksamma förekomsten av våld mot närstående,
annan brottslighet, missbruk eller andra omständigheter i det tilltänkta familjehemmet
som kan äventyra ett barns eller en ung persons trygghet och säkerhet.
3 § Utredningen av hemmets lämplighet ska omfatta uppgifter om
1. familjens sammansättning, bakgrund, livssituation och levnadsvanor,
2. boende och närmiljö,
3. varje tilltänkt familjehemsförälders personliga förutsättningar, egenskaper och
omsorgsförmåga samt
4. varje tilltänkt familjehemsförälders inställning till uppdraget
Allmänna råd
Vad gäller familjens sammansättning, bakgrund, livssituation och levnadsvanor bör särskilt
beaktas om familjen har
-

tid och engagemang för uppdraget,
en stabil social situation,
goda inbördes relationer och
tillgång till ett stödjande nätverk

Vad gäller boende och närmiljö bör särskilt beaktas om ett barn eller en ung person kan
erbjudas
-

ett eget rum,
en trygg och säker miljö och
en stimulerande fritid

Vad gäller en tilltänkt familjehemsförälders personliga förutsättningar, egenskaper och
omsorgsförmåga bör särskilt beaktas om han eller hon
-

är mogen och känslomässigt tillgänglig,
har den hälsa, psykiska stabilitet och uthållighet som krävs för uppdraget,
har kunskap, erfarenhet och förmåga att ge den omsorg och vägledning som ett barn
eller en ung person behöver och
har god samarbetsförmåga och är beredd att söka och ta emot stöd och hjälp

Vad gäller en tilltänkt familjehemsförälders inställning till uppdraget bör särskilt beaktas
hur han eller hon ställer sig till att
-

stödja barnet eller den unge i kontakten med närstående,
bidra till att barnets eller den unges behov av hälso- och sjukvård och tandvård
tillgodoses,
stödja barnet eller den unge i skolarbetet och informera sig om hans eller hennes
studiesituation och
fortsätta ha kontakt med barnet eller den unge även sedan placeringen i
familjehemmet har upphört

Om utredningen avser ett jourhem, bör utöver vad som ovan sagts beaktas om en tilltänkt
jourhemsförälder har förmåga att hantera krisreaktioner hos barn och unga och de
upprepade separationer från barn och unga som uppdraget innebär.
I utredningen bör även beaktas vilken inställning barn och unga som redan bor i
familjehemmet har till att barn eller unga placeras där.
Insamling av uppgifter
4 § Socialnämndens utredning av ett tilltänkt familjehem ska omfatta intervjuer,
hembesök och referenstagning.
Om utredningen avser två tilltänkta familjehemsföräldrar, ska dessa intervjuas både var
för sig och tillsammans.
5 § Om det tilltänkta familjehemmet är beläget i samma kommun som socialnämnden,
ska uppgifter om de tilltänkta familjehemsföräldrarna hämtas in ur nämndens eget
register.
Allmänna råd
Uppgifter ur Rikspolisstyrelsens belastnings- och misstankeregister bör hämtas in.
Registeruppgifter bör vidare efter samtycke från den som uppgifterna gäller hämtas in
från Kronofogdemyndigheten och Försäkringskassan.
Registeruppgifter bör efter samtycke från den som uppgifterna gäller hämtas in även från
socialnämnden i den kommun eller de kommuner där han eller hon är eller har varit
bosatt under de senaste fem åren.
6 § Referenser på varje tilltänkt familjehemsförälder ska begäras från minst två av
varandra oberoende personer.
Allmänna råd
Referenser bör begäras in från både närstående och personer som i sin yrkesutövning har
kännedom om den tilltänkta familjehemsföräldern.
Vid referenstagningen bör frågor ställas om den tilltänkta familjehemsförälderns
personliga förutsättningar, egenskaper och omsorgsförmåga.

7 § Om andra kommuner har eller under de senaste fem åren har haft barn eller unga
placerade i familjehemmet, ska referenser på varje tilltänkt familjehemsförälder efter
samtycke från denne begäras från dessa kommuner.
Sammanställning
8 § Socialnämnden ska bedöma hemmets lämplighet genom att väga samman vad som
har framkommit vid utredningen. Bedömningen och de uppgifter som ligger till grund för
denna ska tillsammans med övriga fakta om familjen sammanställas i en
familjehemsutredning.
Det är alltså många faktorer som en utredare av tilltänkt familjehem ska belysa och ta
ställning till, när någon person eller familj önskar bli familjehem. För att ge ett barn eller
en ungdom god vård i ett familjehem krävs både personliga förutsättningar och goda
förutsättningar utifrån boende och närmiljö. När ett barn eller en ungdom ska placeras i
familjehem ska slutligen barnets behov matchas mot familjehemmets förutsättningar att
tillgodose det aktuella barnets/ungdomens specifika behov.
En person eller familj kan inte anses vara olämplig enbart på grund av dyslexi. Man skulle
kunna förutse svårigheter för en dyslektiker att stödja ett barn eller en ungdom i
skolarbetet eller i kontakten med barnets närstående, som kanske inte har kännedom om
dyslexi och vad det innebär. Utredaren måste därför ta reda på om det finns
omständigheter som kompenserar för dyslexin, till exempel kan någon i familjen, som inte
har dyslexi, vara den som i huvudsak stödjer barnet i skolarbetet. Referenter (6 §) kan vid
referenstagningen även tillfrågas om hur dyslexin påverkar den tilltänkta familjens
förutsättningar att ta emot ett barn.
Jag hoppas att jag härmed förklarat hur socialförvaltningens utredning går till och att det
är ställt utom tvivel att dyslexi inte är någon bärande orsak till att man inte får bli
familjehem i Region Gotland.

Hanna Westerén (S)
Socialnämndens ordförande

Ärendenr RS 2012/674
Handlingstyp Interpellationssvar
Datum 17 december 2012

Bilaga § 185

Interpellation om brev- och mailhantering
Ledamoten Gustaf Hoffstedt (M) har i en interpellation ställt följande frågor om brev- och
mailhantering.
1. Hur ser regionrådet Åke Svenssons rutiner ut för brev och mailhantering?
Svar: De handlingar som kommer till mig, oavsett om det är sker via papper eller
elektroniskt, hanteras i enlighet med de rutiner som gäller för samtliga regionråd.
Hanteringen sker tillsammans med både regionens registratur och stadssekreterare. En
stor del av den post som kommer till mig är inbjudningar och förfrågan om medverkan i
många olika sammanhang. I de flesta av dessa fall handlar det om handlingar som inte
behöver diarieföras. För att skapa transparens och ordning försöker jag, tillsammans med
stadssekreteraren att, i görligaste mån och med hänsyn till inbjudans dignitet, förteckna
dessa som inkomna handlingar i ett och samma samlingsärende.
2. Vilken prioritet ger han detta möte i förhållande till de ”många inbjudningar och
förfrågningar” han i övrigt erhåller?
Svar: Han, d v s undertecknad, har alltid att prioritera bland alla de förfrågningar och
inbjudningar som inkommit. Jag gör en bedömning utifrån tidiga bokningar och senare
inbjudningar samt viken representation som är möjlig. Det är då i första hand
regionstyrelsens presidium som avses – men det kan trots detta innebära att
representation saknas vid vissa tillfällen där vi, av olika personer, borde varit närvarande.
Beträffande det specifika mötet som Gustaf Hoffstedt frågar efter så hade jag redan ett
inbokat möte, där jag var sammankallande. Det gällde den så kallade jobbkommissionen
på Gotland.
Det var det mötet jag prioriterade vid detta efterfrågade tillfälle. Om jag denna gång
underlåtit att fråga övriga i presidiet om att ersätta mig så beklagar jag givetvis detta.

Åke Svensson
Regionstyrelsens ordförande

Ärendenr RS 2012/677
Handlingstyp Interpellationssvar
Datum 17 december 2012

Bilaga § 188

Interpellation om hemsjukvårdens omorganisation
Fullmäktigeledamoten Stefan Nypelius (C) har i en interpellation ställt följande frågor
rörande hemsjukvården till mig:
•
•
•
•

Är det riktigt att personalen ska utgå från Visby?
På vilket sätt anser du att kvalitén stärks för medborgarna av att personalen ska
utgå från Visby?
Vilka fördelar ser du med den nya organisationen?
Kommer nya organisationen leda till personalökningar?

Mina svar:
-

Huvudarbetsplatsen blir i Visby, med arbetsstationer ute på en del särskilda
boenden. Ledning och styrning utgår från Visby. Det är dock den enskilda
patientsituation som avgör huruvida arbetsdagen börjar i Visby eller ej.

-

I den utvärdering av hemsjukvården som gjordes våren 2012 framkom önskemål om
ett mer samlat teamarbete. Det ämnar man nu uppnå genom att göra Visby till
huvudarbetsplats, där kollegor finns och samverkan kan ske mellan
distriktssköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

-

Den enskilt största fördelen med den nya organisationen är att den möjliggör ett
samlat grepp kring hemsjukvården. Den gör det möjligt att garantera medborgarna
samma vård och omsorg oavsett var på ön man bor.

-

Några personalökningar är inte beslutade. Dock står det efter den första månaden
klart att vårdtyngden är större än väntat med en mer ansträngd arbetssituation för
till exempel distriktssköterskor som följd. Vårdtyngden måste diskuteras i
socialnämnden, så att de som omfattas av hemsjukvården kan känna sig trygga, och
arbetsbelastningen är rimlig ur arbetsmiljösynpunkt.

Hanna Westerén
Socialnämndens ordförande

Ärendenr RS 2012/678
Handlingstyp Interpellationssvar
Datum 17 december 2012

Bilaga § 189
Interpellation om Digital Agenda för Gotland
Ledamoten Eva Gahnström (C) har i en interpellation ställt följande frågor:
•
•
•

Pågår något arbete med den regionala digitala agendan?
Vilka samarbetspartner finns/kommer att finnas med i arbetet?
På vilket sätt kommer gotlänningen att märka av den digitala utvecklingen?

Mitt svar:
BAKGRUND
Det är riktigt som Eva framhåller att Region Gotland och Länsstyrelsen på Gotland
undertecknat regeringens digitala agenda som har som målsättning att Sverige skall bli
bäst i världen på att utnyttja IT-tjänster i samhället.
SOCKENFIBER - KÄLLA TILL KUNSKAP
Region Gotland har sedan 2010 en bredbandsstrategi som syftar till att med råge uppnå
regeringens mål om bredband. Gotland satsar på en total utbyggnad av alla bebyggda
fastigheter till 2015.
Fiberprojektet har tagit betydligt bättre fart än vad som var väntat och med detta som
bakgrund och uppmuntran bad Region Gotland IT Ministern att få bli signitärer av den
Digitala Agendan.
Gotlands mål är att vi skall bli bäst i Sverige när det gäller att utnyttja digital teknik i
samhället.
Uppdraget att ta fram en digital agenda har inte lagts ut på någon tjänsteman men i
dagsläget arbetar Regionens Bredbandsansvariga med ärendet och hon har även kontakt
med bl.a. PTS (Post- och Telestyrelsen) i denna fråga.
Avsikten är att ta avstamp i en den positiva erfarenheten av socknarnas fibersatsningar.
Många i socknarna ropar efter nya uppdrag att ta tag i och kommer med förslag på hur
tekniken kan användas, för både samhälle och företag, när man nu fått fiber.
Kunskapen om digital teknik har breddats till att omfatta de flesta i våra socknar (där vi i
snitt ligger mellan 75-95% anslutning inklusive fritidsboende). Erfarenheten visar att
satsningen på fiber även gett en breddad förståelse för parallella tekniker som mobila nät
och V-LAN/hotspots vilket skapar en bredd i förväntningarna på hur framtida tjänster kan
och skall levereras.
UNIK MÖJLIGHET
Länsstyrelsen avser inte att ta fram en egen Digital Agenda utan är beredda att stötta och
stödja den agenda som tas fram av Region Gotland.
Gotland har en unik möjlighet att få en Digital Agenda som både skapar nya tjänster och
innebär rationaliseringar av Regionens egna verksamhet.
Till skillnad från andra län faller uppdraget här på en Region som samtidigt har ett
kommunalt- och landstingsansvar. Detta innebär att den digitala agendan kan bli både
mer exakt och långtgående eftersom den kan skrivas utifrån den egna verksamhetens
möjligheter att utveckla nya tjänster.

Samtidigt innebär denna möjlighet att Regionen kan behöva längre tid på sig att utarbeta
en detaljerad Digital Agenda.
FRAMTAGANDE AV DEN DIGITALA AGENDAN - TVÅ STEG
Tanken är att Region Gotland tar fram en Digital Agenda i två steg, där steg ett kan
redovisas för IT- ministern, som begärt detta, under Almedalsveckan 2013.
Steg ett omfattar en mer traditionell Digital Agenda som avser att ”skugga” EU:s och
Sveriges skrivningar. Avsikten med detta första steg är att sätta upp mål för vart Gotland
vill nå med sin Digitala Agenda och hur vi avser att uppnå detta.
I arbetet med framtagande av steg ett kommer så väl sockenfiberföreningar, företag och
organisationer, pensionärsorganisationer, samt regionens förvaltningar ges en möjlighet
att delta och lämna idéer på vad vi vill uppnå.
Idag pågår bl.a. en satsning på arbete kring den Digitala Agendan på LEADER, som
självklart skall tas med i processen.
Steg två innebär att arbetet delas upp i ett antal parallella grupper som var och en får
ansvar att vidareutveckla de idéer som kommit fram i steg ett mot de mål som satts upp
för strategin.
Det innebär att t.ex. vård, omsorg, skola, demokratifrågor, bygglovsfrågor, allmän service
från det offentliga etc. läggs ut på respektive förvaltning som vardera ser över vad man
kan göra för att dra nytta av den digitala tekniken och visa hur detta innebär att arbetet
kan göras mer effektivt. Det viktiga i den offentliga processen är att man håller en levande
dialog med brukarna av tjänsterna som idag har en större teknikvana än vad många vill
tillerkänna dem. Samtidigt måste det offentliga anpassa sin teknikplattform till brukarnas
vanor.
Samma resa kan göras ute i företag, organisationer och i socknarna där Gotland även
aktivt skall arbeta för att vi kan locka till oss företag som är intresserade av att nyttja oss
som pilotområde när vi har ett fullt utbyggt fibernät till alla - med en mycket hög
anslutningsgrad och användarfrekvens.
Parallellt har vi ett väl utbyggt mobilnät och hotspot-zoner för smart-telefoner och
digitala plattor som avlastar mobilnätet.
Vår levande landsbygd och vana vid distansverksamhet inom en rad områden inom
jordbruk, utbildning och vård etc. parat med en åldrande befolkning som bor i en
utpräglad glesbygd bör kunna locka företag inom flera områden till utmaningar inom en
rad sektorer.
Arbetet med steg två kommer sannolikt att pågå under två år, även om vissa
verksamheter kan komma igång tidigare.
EFFEKTEN
Orkar Gotland dra nytta av det folkliga stöd som vi fått i vår sockenfibersatsning borde vi
ha goda chanser att erbjuda avancerade digitala tjänster och nöjen till alla på ön.
Samtidigt har vi, just nu, en unik möjlighet genom att vi är tidigt ute, att locka till oss
företag som vill samverka och utveckla morgondagens tjänster på Gotland.

Åke Svensson
Regionstyrelsen ordförande

Ärendenr RS 2012/679
Handlingstyp Interpellationssvar

Datum 17 december 2012

Bilaga § 190
Interpellation om bussar
Ledamoten Anna Andersson (C) har till mig ställt ett antal frågor om bussar.
* Finns det möjlighet för skolorna att använda bussarna under skoldagen, t ex till bad
och utflykter?
Svar: Ja, det går oftast att avtala om det.
* Om denna möjlighet finns, vad kostar det skolorna?
Svar: Det är olika. Resor för språk, idrott, hemkunskap och slöjd så kallade elevrelaterade
resor eller lokalresor ska ingå i grundavtalet, för ytterskolorna ska också tio resor per läsår
för bad ingå i grundavtalet eller erbjudas till samma kilometerpris som i grundavtalet, utan
kostnad för berörd skola. Ytterligare badresor erbjuds också för samma pris som i
grundavtalet. För övriga resor har bussföretagen rätt att ta betalt enligt sin taxa.
BUN AU gav 2012-11-28 förvaltningen i uppdrag att förhandla med entreprenörerna om
villkor för extra resor under dagtid, i syfte att pröva om det är möjligt att få ett bättre pris.
* Finns det olika priser för olika rektorsområden på ön?
Svar: Ja, det är olika priser både för resor som beställs inom ramen för grundavtalet och för
extra resor som beställs.
* Om det är så, varför?
Svar: För att det är två olika företag, Bergkvarabuss och Gotlandsbuss, som kör skolskjuts.
De har olika prislistor för extrabeställningar vad gäller km/pris, tim/pris och lägsta
tid/kilometer man kan beställa. Skillnader i pris för de resor som görs inom ramen för
grundavtalet i respektive skolskjutspaket beror på att kilometerpriset är olika i olika
skolskjutsområden.
* Om man inte har möjlighet att boka en buss som omfattas av upphandlingen, får
skolorna då boka hos något annat företag?
Svar: Ja, det finns ingenting i avtalet som binder skolorna att köpa extra resor av just dessa
leverantörer. Köper man utanför avtalet tycker jag att det är viktigt att man ställer samma
kvalitetskrav på bälten, alkolås m.m. som vi gjort i skolskjutsupphandlingen.
* När kommer det att bli möjligt att åka kollektivt med skolskjutsarna?
Svar: Det vet jag inte. BUF har kommit överens med kollektivtrafikavdelningen om att det
är de som arbetar med frågan.

Brittis Benzler
Ordförande barn- och utbildningsnämnden

Motion: Modernisering av den Gotländska trafikmiljön.
Till: Regionfullmäktige Gotland

Bilaga § 192

Gotland behöver en revolutionerande helhetssyn med avseende på miljöhänsyn i
trafikmiljön.
Ett av målen i Vision 2025 är att Gotland ska vara en världsledande ö-region i miljöoch klimatfrågor, varför har man då gjort så lite för att minska utsläppen från
trafikmiljön?
Det finns många små åtgärder som tillsammans gör skillnad. Jag har yrkat på
åtgärder i flera andra motioner för att minska CO2 utsläppen och hoppas Regionen
tar Visionsmålet på allvar.
Förslag på åtgärder för att förbättra trafikflödet och därigenom minska utsläpp av
CO2;
-

Översyn av Stoppskyltar
Översyn av övergångsställen
Förbättrad sikt
Flytt av skyltar för förbättrad sikt

En lastbil som ofrivilligt nödgas stanna i trafiken kan öka bränsleförbrukningen med 1
liter per stopp, i onödan.
Min vision är att man med alla åtgärder kan förbättra trafikflödet och minska
utsläppen.
Därför yrkar jag:
att Regionen tar visionsmålet på allvar och genomför åtgärder.
att Regionen även för dialog med Trafikverket i dessa frågor.

Robin Storm (M)

Visby 2012-12-17

Bilaga § 192
Motion: Demokrati i skolan
Till: Regionfullmäktige Gotland
Demokrati kräver kunskap om samhället, om demokratiska processer, om olika
aktörer. Demokrati kräver debatt och dialog. Skolan är och ska vara en del av
samhället.
Men, den gotländska kommunala gymnasieskolan är stängd för allt annat än
undervisning.
Idag får vare sig politiska partier, frivilligorganisationer eller ideella föreningar
informera på skolan.
Ett fritt samhälle kräver fri debatt! Det tjänar demokratin.
Därför yrkar vi:
Att den gotländska kommunala gymnasieskolan öppnas för att politiska partier,
frivilligorganisationer och ideella föreningar ges möjlighet att informera.

Den moderata fullmäktigegruppen

Visby 2012-12-17

Bilaga § 192
Motion: Rekrytering GMU på gymnasieskolor
Till: Regionfullmäktige Gotland
Försvarsmakten har för några år sedan genomgått en modernisering som lite kort
innebär att mönstringen upphör och Försvarsmakten själv ska rekrytera blivande
personal. På Gotland finns enbart Försvarsmakten representerat av Hemvärnet,
således sköter Hemvärnet all rekrytering på Gotland. En rekrytering som även kan
vara ett yrkesval då detta är det första steget på en karriär inom Försvarsmakten.
Då är det väldigt märkligt att Hemvärnet vägras att släppas in på kommunala
Gymnasieskolor på Gotland. Att upplysa ungdomarna om denna möjlighet kan hjälpa
till att minska arbetslösheten på Gotland. Aktiviteter i upplysande syfte skall ske
under elevernas fritid dvs raster och även efter lektionstid.
Därför yrkar jag:
att Region Gotland ser till att Hemvärnet får tillträde till allmänna utrymmen vid
Gymnasieskolorna på Gotland

Robin Storm

Motion: Skyltning vid Fraktterminalen
Till: Regionfullmäktige Gotland

Bilaga § 192

För snart ett år sedan öppnade nya Fraktterminalen i Visby hamn och det medförde
en längre väg för lastbilarna innan de kommer ner till Lastbilsparkeringen. Nu måste
man ta ett ”ärevarv” i rondellen för att sedan köra tillbaka upp igen innan man
kommer fram till terminalen.
Det finns som tur är en väldigt enkel lösning på detta problem, vid grinden finns en
utfart med en förbudsskylt mot lastbilstrafik och jag förstår att man satt den där
eftersom man inte vill ha lastbilar där vid köbildning.
Konsekvensen av ”ärevarvet” kan nog vara nära en liter i ökad bränsleförbrukning
jämfört med optimal färdväg som är ut ur förbudsutfarten som dock behöver breddas
lite.
Därför yrkar jag:
att man sätter upp en tilläggsskylt med texten ”vid kö” under Förbudskylt mot
lastbilstrafik
att utfarten breddas så man smidigt kan köra ut på färjeleden
Robin Storm (M)

