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Beslutande:

Björn Jansson (S), ordförande
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Eva Nypelius (C)
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för Lena Celion)

Per-Anders Croon (M) (för Gustaf Hoffstedt)
Åke Svensson (S)
Hanna Westerén (S)
Eric Martell (S) (kl. 13.00-17.15, §§ 36-53)
Annelie Klovsjö (S) (kl. 17.15-18.00,

§§ 54-64 för Eric Martell)
Roland Olofsson (S) (för Meit Fohlin)

Stefan Nypelius (C)
Kerstin Kalström (C)
Anna Hrdlicka (M) (kl. 14.30-18.00, §§ 41-64)
Jari Karivainio (M) (kl.13.00-14.30, §§ 36-40
för Anna Hrdlicka)

Rune Fröling (M) (för Inger Harlevi)
Christer Engelhardt (S)
Lisa Kalström (S)
Leif Dahlby (S)
Janica Sörestedt (S)
Brittis Benzler (V)
Eva Gahnström (C)
Ola Lindvall (C)
Stefan Wramner (M)
Jenny Guteäng (M)
Anette Medbom (S) (kl. 13.00-17.15,
§§ 36-53)

Lennart Petersson (S) (kl. 17.15-18.00,
§§ 54-64 för Anette Medbom)
Tommy Gardell (S)
Bo Björkman (S)
Anna Enström (S)
Jennie Jarve (V
Bodil Rosengren (V) (kl. 13.00-17.15,

§§ 36-53)

Anders R Johansson (V) (kl. 17.15-18.00,

§§ 54-64 för Bodil Rosengren)

Anna Andersson (C)
Pär Stenegärd (C)
Håkan Onsjö (M)
Ingemar Lundqvist (M) (för Simon Härenstam)
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Bertil Eneqvist (S) (för Majvor Östergren)
Gerty Holmstedt (S)
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Laila Ljunggren (MP) (för Viveca Bornold)
Matias Swartling (MP) (kl. 13.00-17.15, §§ 36-53)
Agneta Enderberg (MP) (kl. 17.15-18.00,

§§ 54-64 för Matias Swartling)
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Protokoll

Regionfullmäktige 2014-03-31

Rf § 36

Regionfullmäktige. Nya ersättare
RS 2014/3

- Länsstyrelsen 2014-02-17

Regionfullmäktiges beslut
•

Länsstyrelsens protokoll läggs med beaktande till handingarna

Länsstyrelsen har gjort en ny sammanräkning efter att Maj Jonsson (S), Joakim Vinberg
(S) och Berndt Janson (MP) entledigats från sina uppdrag som ersättare i
regionfullmäktige.
Sammanräkningarna visar att
Marie Anne Emanuelsson (S), Daniel Sundberg (S) och Agneta Enderberg (MP) blir nya
ersättare i regionfullmäktige.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Regionfullmäktige 2014-03-31

Rf § 37

Översyn av ”Riktlinjer för markexploatering och försäljning av
mark och fastigheter”
RS 2012/343

- (Regionfullmäktige 2012-02-20, § 2)
- (Regionstyrelsen 2012-05-31, § 154)
- Tekniska nämnden 2012-08-29, § 182
- Ledningskontoret 2013-02-22
- Regionstyrelsen 2013-03-27, § 71
- Tekniska nämnden 2013-10-02, § 209
- Ledningskontoret 2014-01-29
- Regionstyrelsen 2014-03-04, § 58

Regionfullmäktiges beslut
•

Nya ”Riktlinjer för markexploatering och försäljning av mark och fastigheter” antas.
Ändring görs med tillägg i riktlinjerna på sidan 3 under punkten C. Sista meningen
ändras till: Förlängning kan medges av regionstyrelsen om särskilda skäl föreligger.

•

De nya riktlinjerna ersätter gällande ”Riktlinjer för fastigheter och mark” antagna av
fullmäktige 2012-02-20, § 2.

Regionstyrelsen beslutade 2012-05-31 att ge ledningskontoret i uppdrag att genomföra
översyn av policyn för friköp av tomträtt för flerfamiljshus och mark för industri,
handel och kontor, vilken ingår i Riktlinjer för fastigheter och mark (antagen av
fullmäktige 2012-02-20, § 2). Ledningskontoret redovisade ett reviderat förslag till
riktlinjer där de aktuella punkterna hade arbetats in i dokumentet. Dokumentet hade
även namnändrats till ”Riktlinjer för markexploatering och försäljning av mark och
fastigheter”.
Regionstyrelsen beslutade 2013-03-27 att remittera kontorets förslag till tekniska
nämnden för inhämtande av synpunkter.
Tekniska nämnden har i remissbehandlingen 2013-10-02 beslutat föreslå regionstyrelsen
att dels friköpsbeloppet för småhus sätts till 60 % av marknadsvärdet (oförändrad nivå)
och dels att i övrigt godkänna remissförslaget.
Ledningskontoret har under arbetet med revidering av riktlinjerna även beaktat tekniska
nämndens förslag att regionstyrelsen bör ta fram riktlinjer för markupplåtelser till
idrottsföreningar och ideella organisationer.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Regionfullmäktige 2014-03-31

Rf § 37 forts.
Kontoret har tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen arbetat fram ett sådant
förslag. Under arbetet har Gotlands Idrottsförbund getts tillfälle att studera förslaget. GI
har därefter inkommit med synpunkter på förslaget, vari förbundet förordar en generell
”idrottsrabatt” om 75 % på presenterade priser/avgifter. Som motiv anges att regionen i
andra sammanhang, såsom t.ex. hallhyror, ger idrotten subventioner i den storleken
Förändringar som föreslås i förhållande till nu gällande riktlinjer kan sammanfattas enligt
nedan.
-

-

-

Tydligare definition av begrepp samt regionens roll när det gäller exploatering
Hela avsnittet som behandlar f.d. kommunala byggnader och kriterier för överlåtelse
av dessa har tagits bort
Riktlinjer för försäljning eller upplåtelse av mark för t.ex. idrottsföreningar har införts
(enligt TN begäran).
Riktlinjer för friköp av tomträtt för flerfamiljshus och mark för industri etc. har
reviderats (enligt RS uppdrag).
Förändrade riktpriser för mark för industri och handel. Mark inom Österby jämställs
med annan industrimark, övriga riktpriser höjs för att bl.a. ge täckning för regionens
plan- och infrastrukturkostnader.
Avgäldsräntan för tomträtt sänks generellt till 3,25 % från gällande 3,75 %. Detta är
en anpassning till rådande nationell nivå.
Friköp av tomträtt för småhus föreslås liksom idag kunna ske till 60 % av marknads
värdet.
Friköp av tomträtt för flerfamiljshus, handel och industri föreslås framledes ske till
tomtens marknadsvärde (idag 80 %).

Föreslagna riktlinjer föreslås ersätta nu gällande ”Riktlinjer för fastigheter och mark”
(RF 2012-02-20, § 2).
Ledningskontoret föreslår regionstyrelsen att godkänna framtaget förslag till ”Riktlinjer för
markexploatering och försäljning av mark och fastigheter” och sedan för fastställelse av
regionfullmäktige. Kontoret har särskilt redovisat de överväganden som gjorts för
tomträttsbestämmelsernas utformning.
Arbetsutskottet har föreslagit att beslut fattas i enlighet med ledningskontorets förslag
efter de textmässiga justeringar som ledamöterna enats om.

forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Regionfullmäktige 2014-03-31

Rf § 37 forts.
Regionstyrelsen har föreslagit att ändring görs av texten i avsnitt 3.1. där meningen "I vissa
fall kan det vara ändamålsenligt att förutom pris även värdera andra kriterier, vilka ska
tydligt anges inför försäljningen" byts ut till "För att kunna uppfylla målen i
bostadsförsörjningsplanen behöver vi kunna värdera andra kriterier än pris såsom
byggandet av andel hyresrätter, prisnivåer på hyran eller miljöprestanda. Detta ska tydligt
anges inför försäljningen."
A nför a nden
Anförande hölls även av Stefan De Maecker (MP), Lars Thomsson (C) och Leif Dahlby (S).
Yrkande
•

Håkan Onsjö (M) yrkade, med instämmande av Åke Svensson (S) att tillägg skulle göras
i riktlinjerna på sidan 3 under punkten C. Sista meningen ändras till ”Förlängning
kan medges av regionstyrelsen om särskilda skäl föreligger.”

Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag med Håkan Onsjös
tilläggsförslag och fann att det hade vunnit bifall.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Ledningskontoret Samhällsbyggnad
Författningssamlingen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Regionfullmäktige 2014-03-31

Rf § 38

Reglemente. Ändring i tekniska nämndens reglemente, regional
kollektivtrafikmyndighet
RS 2013/783

- Tekniska nämnden 2013-11-27, § 284
- Ledningskontoret 2014-02-10
- Regionstyrelsen 2014-03-04, § 65

Regionfullmäktiges beslut
•

Reglementet för tekniska nämnden antas och ändras i enlighet med nämndens
förslag.

Tekniska nämnden har föreslagit att regionfullmäktige ändrar 1 § i nämndens reglemente
på två ställen med anledning av lagen (2010:1065) om kollektivtrafik vad gäller
uppgifterna som ankommer på en regional kollektivtrafikmyndighet.
Regionstyrelsen har enligt 5 kap. 26 § kommunallagen att i beredningen till fullmäktige
yttra sig över tekniska nämndens förslag.
Ledningskontoret, som konstaterar att i förslaget avses överstruken text utgå ur och fet
text tillkomma i reglementet, delar tekniska nämndens bedömning att nämnden fortsatt
skall svara för de regionala kollektivtrafikfrågorna i regionen. Vid sådant förhållande
rekommenderas regionstyrelsen att tillstyrka tekniska nämndens förslag.
Regionstyrelsen har föreslagit att beslut fattas i enlighet med tekniska nämndens förslag.
A nför a nde
Anförande hölls av Eric Martell (S).
Expedieras:

Anm:

Tekniska nämnden
Ledningskontoret Kansli
Författningssamlingen

Justerande:

Tekniska nämndens reglemente 1 § bifogas
det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:
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Regionfullmäktige 2014-03-31

Rf § 39

Taxa. Ny taxa i kollektivtrafiken
RS 2014/12

- Tekniska nämnden 2013-12-17, § 316
- Ledningskontoret 2014-02-05
- Regionstyrelsen 2014-03-04, § 66

Regionfullmäktiges beslut
•

Reviderad taxa för resor i all kollektivtrafik inklusive färdtjänst och sjukresor antas
enligt tekniska nämndens förslag.

•

Den reviderade taxan gäller fr.o.m. 2014-04-01.

•

Synpunkter enligt nedan överlämnas till tekniska nämnden för beaktande inför nästa
revidering av taxan.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Tekniska nämnden föreslår att taxan för resor i all kollektivtrafik inklusive färdtjänst och
sjukresor revideras. Justeringar av taxan föreslås för att underlätta för resenärer och
chaufförer. Några nya produkter föreslås också av samma anledning. Den ekonomiska
konsekvensen av revideringen bedöms bli försumbar.
Ledningskontoret tillstyrker revideringen av kollektivtrafiktaxan enligt tekniska
nämndens förslag och att den reviderade taxan antas att gälla fr.o.m. 2014-04-01.
Regionstyrelsen har föreslagit att taxan revideras i enlighet med tekniska nämndens förslag.
A nför a nden
Anföranden hölls av Eric Martell (S), Kerstin Kalström (C), Lisa Kalström (S), Stefan
Wramner (M), Ola Lindvall (C), Anna Andersson (C), Åke Svensson (S), Matias Swartling (MP),
Håkan Onsjö (M), Eva Gahnström (C), Eva Nypelius (C), Stefan De Maecker (MP), Bodil
Rosengren (V), Lars Thomsson (C) och Tommy Gardell (S).
Ordföranden föreslog att synpunkter i ärendet från ledamöterna, enligt nedan, skulle
överlämnas till tekniska nämnden för beaktande inför nästa revidering av taxan:

forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Regionfullmäktige 2014-03-31

Rf § 39 forts.
-

- Färdtjänstberättigade ska kunna åka gratis med kollektivtrafiken:
"Färdtjänstberättigade reser kostnadsfritt med kollektivtrafiken, så och ledsagare
och eller en medresenär, under förutsättning att giltigt färdtjänsttillstånd kan
uppvisas. Undantag för resande för vilka bestämmelser om Bussiga kortet gäller.

-

- Ändring avseende Klippkort: Istället för en övergångstid på 30 min ska det
vara 60 min. "Kortet medger övergång inom 60 min till annan linje.

-

- Samma principer för rabatter ska gälla för alla kategorier av resenärer på alla
kort. Rabatter ska även gälla för pensionärer. - Pensionärer betalar 300 kr för
Visbykortet. - Barn betalar 270 kr för Förortskortet. Ungdomar och pensionärer
betalar 400 kr för förortskortet. - Barn betalar 400 kr för Länskortet. Ungdomar
och pensionärer betalar 600 kr för Länskortet.

Ordförandens förslag vann ledamöternas bifall.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Ledningskontoret Kansli
Författningssamlingen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Regionfullmäktige 2014-03-31

Rf § 40

Taxa. Ny taxa för sjukresor
RS 2013/707

- Tekniska nämnden 2013-10-29, 238
- Ledningskontoret 2014-01-28
- Regionstyrelsen 2014-03-04,§ 67

Regionfullmäktiges beslut
•

Reviderad taxa för sjukresor med taxi antas och egenavgifterna höjs i de olika
intervallen enligt tekniska nämndens förslag.

•

Ersättningen för resa med egen bil höjs till 1,50 kr/km för resa som överstiger
40 km.

•

Den reviderade taxan gäller fr.o.m. 2014-04-01.

•

Slutrapport från pågående utredning gällande översyn av systemet med
samhällsbetalda resor ska redovisas innan sommaren.

Tekniska nämnden föreslår att taxan för sjukresor revideras. Nämnden anför att
ekonomin inom sjukresor behöver styras upp varför ett antal åtgärder behöver vidtas.
En åtgärd är att höja ersättningen för sjukresa i egen bil till 1,50 kronor per kilometer
(tidigare 1,20 kr/km) vilket bedöms medföra att fler sjukresenärer åker egen bil.
Justeringen leder sannolikt till sänkta nettokostnader för verksamheten. Ersättningen
omfattar de resor som överstiger 40 km.
En annan åtgärd är att höja egenavgifterna för sjukresor med taxi i de olika intervallen
som följer.
0-7 km från 83 kr till 100 kr
8-15 km från 88 kr till 105 kr
16-27 km från 104 kr till 125 kr
28- km från 120 kr till 145 kr
De föreslagna höjningarna bedöms ge ca 400 000 kr i ökade årliga intäkter.
Ledningskontoret tillstyrker höjningarna av taxan enligt nämndens förslag och att den
reviderade taxan antas att gälla fr.o.m. 2014-04-01. Enligt uppgift från samhälls
byggnadsförvaltningen reviderades egenavgifterna för sjukresor senast 2010.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Regionfullmäktige 2014-03-31

Rf § 40 forts.
För 2013 redovisas ett underskott på ca 2 miljoner kronor för sjukreseverksamheten.
Vidare gäller att en översyn pågår av systemet för samhällsbetalda resor i syfte att
minska kostnaderna (regionstyrelsen 2013-05-30, § 143). Kontoret konstaterar även att
nivån på högkostnadsskyddet för egenavgift vid sjukresor i taxi behålls oförändrat på
1 800 kr för en tolvmånadersperiod.
Regionstyrelsen har föreslagit att taxan antas i enlighet med tekniska nämndens förslag.
A nför a nden
Anföranden hölls av Ola Lindvall (C), Mats-Ola Rödén (FP), Tommy Gardell (S) och Gerty
Holmstedt (S).
Expedieras:

Tekniska nämnden
Ledningskontoret Ekonomi
Författningssamlingen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Regionfullmäktige 2014-03-31

Rf § 41

Taxa för upplåtelse av offentlig plats (torghandelstaxa)
RS 2013/706

- Tekniska nämnden 2013-10-29, § 240
- Ledningskontoret 2014-01-28
- Regionstyrelsen 2014-03-04, § 68

Regionfullmäktiges beslut
•

Ärendet återremitteras.

Tekniska nämnden föreslår att taxan för upplåtelse av offentlig plats och torghandel
revideras.
Taxan för upplåtelse av offentlig plats och torghandel (Torghandelstaxan), antagen av
Kommunfullmäktige 2009-02-23, har varit i behov av revidering under en längre tid för
att bättre anpassas till de verksamheter som den omfattar och till kostnadsutvecklingen i
samhället. Detta gäller främst för markupplåtelse under Almedalsveckan och för torg
handeln i allmänhet samt för torghandeln på Stora torget i synnerhet. Almedalsveckan
har förändrats över tiden vilket har gjort det nödvändigt att förändra de ytor som hyrs ut
och därmed anpassa taxan till dessa förändringar.
I förslaget har en omarbetning gjorts av hela taxan för att bättre anpassa den till aktuella
förhållanden och likformas med andra taxebestämmelser. För torghandelstaxan, § 2,
föreslås en mindre höjning av grundpriset för samtliga uthyrningsperioder och platser.
Dessutom föreslås en utökning av taxan med nya tilläggstaxor för att göra det möjligt att
kunna välja olika alternativ för utformningen av torghandeln på Stora torget och hur
den skall bedrivas.
De nya tilläggstaxorna är:
•

Tillhandahållande av torgstånd:
Taxan skall täcka kostnaden för att kontinuerligt förnya beståndet av torgstånd.
Tiden för utbyte har beräknats till vart 3:e år.

•

Upp- och nedmontering av torgstånd:
Taxan ska täcka kostnaden för daglig upp- och nedmontering av torgstånden
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Regionfullmäktige 2014-03-31

Rf § 41 forts.
•

Transport av torgstånd:
Taxan ska täcka kostnaden för dagliga transporter av torgstånden till och från Stora
torget.

I vilken utsträckning de olika tilläggstaxorna blir aktuella att tillämpa kommer att styras
av torghandelsstadgan. Oavsett föreslagna förändringar måste Torghandelsstadgan
uppdateras före torghandelssäsongen sommaren 2014.
Totalt sett innebär förslaget att avgiftsintäkterna för torghandelsplatserna på framförallt
stora torget kommer att öka.
Avgifterna har justerats både uppåt och nedåt. För de avgifter där en höjning av
avgifterna föreslås är detta oftast beroende på att ingen indexjustering har gjorts över
tiden. Någon större ekonomisk effekt av dessa förslag bedöms det inte bli.
För markupplåtelse under Almedalsveckan, § 4, föreslås en ny konstruktion för taxan. I
förslaget finns 5 stycken olika stora ytor för upplåtelse vars läge finns inlagda på en
underlagskarta. Genom att flera olika ytstorlekar har tillskapats kan utställarna välja en
yta som är bättre anpassad till deras behov. Det är framförallt för de större ytorna som
avgiften kommer att förändras. Det kommer att finnas två olika prisnivåer som är
beroende på hur attraktivt läget är. De föreslagna avgifterna innebär att intäkterna
beräknas öka i storleksordningen 10 %.
Taxan har kompletterats med en paragraf som ger tekniska nämnden möjlighet att
indexjustera avgifterna för att säkerställa rätt prisnivå och en paragraf för att ge
nämnden möjlighet att sätta ned avgiften i det enskilda ärendet.
Ledningskontoret tillstyrker revideringen enligt nämndens förslag och anger att enligt
uppgift från samhällsbyggnadsförvaltningen uppgår intäkterna från Torghandelstaxan till
ca 4,9 Mkr år 2013 varav 2,4 Mkr från Almedalsveckan. Totalt beräknas intäkterna öka
med ca 300 tkr per år genom taxerevideringen.
Regionstyrelsen har föreslagit att taxan antas i enlighet med tekniska nämndens förslag.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Regionfullmäktige 2014-03-31

Rf § 41 forts.
A n för a nden
Anföranden hölls av Tommy Gardell (S), Stefan Nypelius (C), Lars Thomsson (C), Stefan De
Maecker (MP), Brittis Benzler (V), Bror Lindahl (FP) och Håkan Onsjö (M).
Yr k a nde
Eva Nypelius (C) yrkade, med instämmande av Mats-Ola Rödén (FP), Stefan Wramner (M)
och Åke Svensson (S), att ärendet återremitteras med motiveringen att det behövs ett
bättre underlag för att fatta beslut om en sådan höjning.
Ordföranden ställde proposition på om ärendet skulle avgöras på dagens sammanträde
eller återremitteras och fann att det skulle återremitteras.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Regionfullmäktige 2014-03-31

Rf § 42

Tillägganslag. VA-investeringar vid Visborg
RS 2014/15

- Tekniska nämnden 2013-12-17, § 305
- Ledningskontoret 2014-02-06
- Regionstyrelsen 2014-03-04, § 69

Regionfullmäktiges beslut
•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 5 685 000 kronor för
investeringsutgifter avseende VA-ledningar vid Visborgsområdet.

•

Medel anvisas genom ersättning från nuvarande ägare.

Tekniska nämnde ansöker om tilläggsanslag på 5 685 000 kronor för investeringsutgifter
avseende VA-ledningar vid Visborgsområdet.
Vid övertagandet av VA-ledningar på Visborg bedöms att ett behov av underhåll och
reparationer av anläggningar finns. Investeringsanslaget planeras att användas under
perioden 2014-2017. För finansiering av tilläggsanslaget anvisas de medel som erhålls
som ersättning från nuvarande ägare (Peab).
Ledningskontoret tillstyrker att tilläggsanslag medges enligt tekniska nämndens förslag
och att medel anvisas genom de medel som erhålls som ersättning från nuvarande ägare.
Regionstyrelsen har föreslagit att beslut fattas i enlighet med ledningskontorets förslag.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Regionfullmäktige 2014-03-31

Rf § 43

Tillägganslag. Visby Telefonen 4, cirkulationsplats
RS 2013/398

- Regionstyrelsen 2013-06-19, § 201
- Regionstyrelsen 2013-09-19, § 277
- Ledningskontoret 2014-01-21
- Regionstyrelsen 2014-03-04, § 76

Regionfullmäktiges beslut
•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 4 200 000 kr för byggande av
cirkulationsplats.

•

Medel anvisas genom inkomster från exploatören.

Regionstyrelsen beslutade 2013-09-17, § 277, att godkänna ett nytt förslag till exploate
ringsavtal och tilläggsavtal till exploateringsavtalet med fastighetsägaren Gotlands Invest
AB, för fastigheten Visby Telefonen 4 (f.d. Flextronics området). Enligt avtalet har
exploatören åtagit sig att svara för alla kostnader för genomförande av byggandet av
cirkulationsplatsen i korsningen Norra Hansegatan-Broväg-Atlasgatan.
Investeringsutgiften beräknas till ca 4,2 miljoner kronor.
Ledningskontoret konstaterar att med hänsyn till gällande redovisningsregler som
föreskriver bruttoredovisning av alla investeringar så måste denna investering tas upp i
regionens investeringsbudget även om hela utgiften betalas av en extern exploatör.
Kontoret föreslår därför att tekniska nämnden medges tilläggsanslag motsvarande den
beräknade investeringsutgiften och att medel anvisas genom exploatören.
Regionstyrelsen har föreslagit att beslut fattas i enlighet med ledningskontorets förslag.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Regionfullmäktige 2014-03-31

Rf § 44

Ombudgetering. Västerhejde skolkök
RS 2014/4

- Serviceförvaltningen 2013-12-16
- Ledningskontoret 2014-01-27
- Regionstyrelsen 2014-03-04, § 70

Regionfullmäktiges beslut
•

Ombudgetering enligt serviceförvaltningens förslag godkänns.

I investeringsbudgeten för 2014 finns avsatt 8,8 miljoner kronor för byggnation av
Västerhejde skolkök. Då byggnation av Västerhejde skola inte kommer igång under
2014 äskar serviceförvaltningen om att få omdisponera medlen för 2014 för att göra
investeringar som ligger längre fram i planen.
Ledningskontoret har inget att erinra mot föreslagen omdisponering. Byggnation av
Västerhejde skolkök måste hänga ihop med planen för Västerhejde skola.
Regionstyrelsen har föreslagit att beslut fattas i enlighet med serviceförvaltningens förslag.
A nför a nde
Anförande hölls av Lisbeth Bokelund (MP).
Expedieras:

Tekniska nämnden
Serviceförvaltningen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Regionfullmäktige 2014-03-31

Rf § 45

Upphävande av borgensbeslut för Åkermanska stiftelsen
RS 2013/779

- (Regionfullmäktige 2011-04-26, § 95)
- (Socialnämnden 2013-09-17, § 100)
- Ledningskontoret 2014-01-21
- Regionstyrelsen 2014-03-04, § 49

Regionfullmäktiges beslut
•

Tidigare beslut om att ingå borgen såsom för egen skuld för Stiftelsen Konsul Otto
Åkermans hem upphävs.

Regionfullmäktige beslöt i april 2011 att Region Gotland ingår borgen såsom för egen
skuld för Stiftelsen Konsul Otto Åkermans hems låneförpliktelser upp till ett totalt
högsta belopp om 28,5 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Socialnämnden, i egenskap av styrelse för Stiftelsen Konsul Otto Åkermans hem, tog i
september 2013 beslut om att sälja fastigheten Apeln 7 till Kuststaden Fastigheter i
Visby AB. Köpeskillingen var 33,7 mnkr. Stiftelsen har nu löst sina lån och resterande
medel kommer att användas för att uppfylla stiftelseurkunden, till bidrag avseende
bostad, vård och föda till äldre personer. Detta innebär att regionen inte längre behöver
ingå borgen för stiftelsen.
Ledningskontoret föreslår att regionfullmäktige upphäver tidigare beslut.
Regionstyrelsen har, i enlighet med ledningskontoret, föreslagit att tidigare beslut om att
ingå borgen upphävs.
Expedieras:

Socialnämnden
Ledningskontoret Kansli

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Regionfullmäktige 2014-03-31

Rf § 46

Regelverk för resultatutjämningsreserv, RUR
RS 2014/85

- Ledningskontoret 2014-02-13
- Regionstyrelsen 2014-03-04, § 81

Regionfullmäktiges beslut
•

Upprättat förslag till Regelverk för Region Gotlands resultatutjämningsreserv
godkänns.

Sedan den 1 januari 2013 ger kommunallagen en möjlighet att under vissa betingelser
reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv
kan sedan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel under förut
sättning att årets resultat efter balanskravsjusteringar är negativt. RUR är frivillig att
tillämpa, dock måste kommuner och landsting som tänker göra det ta beslut om hur
reserven ska hanteras.
Ledningskontoret föreslår ett regelverk med bestämmelser för Region Gotlands
resultatutjämningsreserv enlig nedan.
Riktlinjer för reservering till resultatutjämningsreserv
Reservering till en resultatutjämningsreserv får göras med högst ett belopp som
motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat
efter balanskravsjusteringar som överstiger 1procent av summan av skatteintäkter,
generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning.
Om kommunen eller landstinget har ett negativt eget kapital, inklusive ansvars
förbindelsen för pensionsförpliktelser, ska gränsen för när avsättningen får ske i stället
uppgå till 2 procent av summan av de ovan nämnda posterna.
Då Region Gotland har ett negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för
pensionsförpliktelser, kan avsättning enbart ske enligt andra stycket ovan. Beslut om
kommande års reservering ska ske i samband med budgetbeslutet och fastställas i
samband med årsredovisningen.
Resultatutjämningsreserven får i Region Gotland uppgå till högst 3 procent av
skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Regionfullmäktige 2014-03-31

Rf § 46 forts.
Riktlinjer för disponering av resultatutjämningsreserv
Medel från en resultatutjämningsreserv får användas för att utjämna intäkter över en
konjunkturcykel. Då det kan vara svårt att definiera hur en konjunkturcykel ser ut har
Region Gotland två kriterier som båda ska vara uppfyllda för att RUR ska få disponeras.
1. För att budgetera en disponering av RUR ska den prognostiserade förändringen
av årets underliggande skatteunderlag understiga det tioåriga genomsnittet för
riket, enligt SKL:s prognos.
2. Balanskravsresultatet ska vara negativt och reserven får användas för att nå upp
till ett nollresultat (eller så långt reserven räcker).
Slutligt beslut om disposition av RUR ska alltid tas i samband med årsredovisningen.
Regionstyrelsen har föreslagit att beslut fattas i enlighet med ledningskontorets förslag.
Expedieras:

Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Regionfullmäktige 2014-03-31

Rf § 47

Motion. Åtgärder för samhällets osårbarhet
RS 2013/267

- Motion 2013-04-22
- Ledningskontoret 2014-01-20
- Regionstyrelsen 2014-03-04, § 44

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen bifalls.

•

Regionstyrelsen får i uppdrag att integrera och beakta motionens frågeställningar i
det ordinarie arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser som genomförs i samverkan
mellan Region Gotland och Länsstyrelsen utifrån det geografiska områdesansvaret.

•

Regionstyrelsen får också i uppgift att i samverkan med andra berörda aktörer påtala
dess resultat (konsekvenser) för centrala myndigheter och departement.

Isabel Enström m.fl. (MP) har i en motion föreslagit att regionstyrelsen ska ta fram en
analys och en åtgärdsplan för att minska sårbarhet inom ett scenario med bortfall av
försörjningen av vatten, mat och energi under en period upp till tre veckor.
Ledningskontoret anser att de anförda frågeställningarna är oerhört viktiga och något som
kontoret, utifrån lagstiftning och nationella riktlinjer, arbetar med i den dagliga
verksamheten tillsammans med andra aktörer med ett geografiskt områdesansvar.
Det risk- och sårbarhetsanalysarbete som genomförs för Gotland omfattar i allt
väsentligt de områden som berörs i motionen. Kompletterat med de projekt som
planeras genomföras tillsammans med bl.a. Livsmedelsverket får anses ligga inom ramen
för det som föreslås i motionen.
Ledningskontoret har föreslagit att motionen tillstyrks och föreslår dessutom att
regionstyrelsen ger ledningskontoret i uppdrag att integrera och beakta motionens
frågeställningar i det ordinarie arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser som genomförs i
samverkan mellan Region Gotland och Länsstyrelsen utifrån det geografiska
områdesansvaret samt att ledningskontoret också får i uppgift att i samverkan med
andra berörda aktörer påtala dess resultat (konsekvenser) för centrala myndigheter och
departement.
Regionstyrelsen har föreslagit att motionen tillstyrks i enlighet med ledningskontorets
forts.
förslag.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Regionfullmäktige 2014-03-31

Rf § 47 forts.
A n för a nden
Anföranden hölls av Isabel Enström (MP) och Lena Celion (M).
Expedieras:

Ledningskontoret Administrativ utveckling, säkerhet och beredskap

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Regionfullmäktige 2014-03-31

Rf § 48

Motion. Dags för ett nytt ungkulturhus
RS 2013/176

- Motion 2013-03-25
- Kultur- och fritidsnämnden 2013-09-10, § 67
- Ledningskontoret 2013-12-9
- Regionstyrelsen 2014-03-04, § 62

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen avslås med hänvisning till att nya lokaler för ett ungkulturhus får avgöras i
arbetet med lokalförsörjningsplanen inom ramen för ordinarie budgetarbete.

Janica Sörestedt, Hanna Lenholm och Lena Eneqvist, samtliga (S) yrkar i en motion att
Region Gotland skyndsamt startar arbetet med att hitta nya ändamålsenliga lokaler för
ett nytt ungkulturhus och att man i arbetet tar hjälp och stöd av ungdomar och personal
vid Fenix.
Motionärernas motiv är att nuvarande lokaler i allaktivitetshuset Fenix inom Korpenområdet är för små och inte ändamålsenliga samt att arbetsmiljön i lokalerna inte är bra.
Vidare finns brister när det gäller möjligheter för personer med funktionsnedsättning att
delta i aktiviteter. Därför behövs, menar motionärerna, ett helt nytt ungdomens hus, ett
ungkulturhus.
Kultur- och fritidsnämnden har i yttrande anfört att nämnden under flera år tagit upp
frågan om ungkulturhus, både i form av äskanden för renovering av nuvarande lokaler
men även planer för ett nytt hus. För närvarande sker nödvändiga arbeten för att
åtgärda ventilation och sanering av mögelangrepp. Nämnden menar att även om dessa
åtgärder är välbehövliga, löser det inte problemen med att huset fortfarande inte har
tillräckliga utrymmen för att ge möjlighet till utveckling av verksamheten.
Ledningskontoret konstaterar att ett ungkulturhus finns med som ett av de nya
investeringsäskanden som kultur- och fritidsnämnden inkommit med inom ramen för
lokalförsörjningsplanen avseende åren 2015 – 2019. Nämnden begär för detta ändamål
30 miljoner kronor för år 2016.

forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Regionfullmäktige 2014-03-31

Rf § 48 forts.
Ledningskontoret avser inte att föregripa den hantering av investeringsäskanden som
sker inom ramen för budgetprocessen. Kontoret föreslår att frågan om beviljande av
investeringsmedel för ett nytt ungkulturhus prövas enligt gängse principer i samband
med hanteringen av lokalförsörjningsprogrammet. Utifrån regionfullmäktiges beslut
(Kf § 39, 2010-03-29) om att ärenden som berör barn och ungdomar ska konsekvens
bedömas utgår ledningskontoret ifrån att nämndernas investeringsäskanden ska bli
föremål för sådan bedömning.
Ledningskontoret föreslår regionstyrelsen att avstyrka motionens förslag att starta
arbetet med att hitta nya lokaler för ett ungkulturhus och att regionstyrelsen hänvisar till
att frågan får avgöras i arbetet med lokalförsörjningsplanen inom ramen för ordinarie
budgetarbete.
Regionstyrelsen har, i enlighet med ledningskontoret, föreslagit att motionen avslås.
A nför a nden
Anföranden hölls av Janica Sörestedt (S), Lena Celion (M), Mats-Ola Rödén (FP), Åke
Svensson (S) och Lars Thomsson (C).
Expedieras:

Kultur- och fritidsnämnden
Ledningskontoret Samhällsbyggnadsenheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Regionfullmäktige 2014-03-31

Rf § 49

Motion. Gång- och cykelväg Sjuströmmar - Mojnerområdet
RS 2013/269

- Motion 2013-04-22
- Tekniska nämnden 2013-12-17, § 314
- Ledningskontoret 2014-012-08
- Regionstyrelsen 2014-03-04, § 63

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen bifalls genom tekniska nämndens beslut att uppdra till samhälls
byggnadsförvaltningen att ta upp frågan i samband med nästa samrådsmöte med
Trafikverket.

Lena Celion och Mats Hedström, båda(M), har i en motion yrkat att Region Gotland ser
över möjligheterna att uppföra en gång- alternativt gång- och cykelväg över
Sjuströmmar fram till affärsområdet vid Mojner.
I motionen framhålls vikten av att förbättra trafiksäkerheten för cyklande och gång
trafikanter som har ärenden till affärer etc. mot bakgrund av den ökande biltrafiken vid
den södra infarten mot Slite. En gång- och cykelväg skulle förbättra trafiksäkerheten
avsevärt. I motionen sägs även att det finns medel avsatta i regionens budget för en
gångväg utmed stranden från Sjuströmmar till Slite badstrand.
Tekniska nämnden anför att Trafikverket är väghållare för väg 147 varför gång- och
cykelvägar utmed denna statliga väg bekostas av Trafikverket. Tekniska nämnden ger
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta upp frågan med Trafikverket på nästa
samrådsmöte.
Ledningskontoret föreslår att motionen tillstyrks mot bakgrund av tekniska nämndens
beslut.
Regionstyrelsen har, i enlighet med ledningskontoret, föreslagit att motionen bifalls genom
tekniska nämndens beslut.
A nför a nde
Anförande hölls av Mats Hedström (M).
Expedieras:

Tekniska nämnden
Ledningskontoret Samhällsbyggnad
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Regionfullmäktige 2014-03-31

Rf § 50

Motion. Skyltning vid fraktterminalen
RS 2012/734

- Motion 2012-12-17
- Tekniska nämnden 2013-11-27, § 278
- Ledningskontoret 2014-01-28
- Regionstyrelsen 2014-03-04, § 64

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad genom den redovisning och bedömning som gjorts i
tekniska nämndens beslut § 278/2013.

Robin Storm (M) tar i motion upp frågan om tillgänglighet för tung trafik till hamn
områdets lastbilsparkering och yrkar att en tilläggsskylt med texten ”vid kö” sätts upp
under förbudsskylten mot lastbilstrafik samt att utfarten breddas så att man smidigt kan
köra ut på färjeleden.
Tekniska nämnden anför att Trafikverket är väghållare på färjeleden varvid nämnden i
sitt beslut vidarebefordrar Trafikverkets svar. Samhällsbyggnadsförvaltningen delar
Trafikverkets uppfattning. Efter en längre redogörelse om planeringen av trafik
styrningen vid hamnområdet anser Trafikverket att från trafiksäkerhets- och fram
komlighetssynpunkt är den nuvarande lösningen av anslutningen mellan hamnområdet
och väg 142 den mest godtagbara av de förslag som diskuterades då frågan
aktualiserades i oktober 2010.
Ledningskontoret har ingen annan uppfattning än den som redovisas i tekniska nämndens
beslut.
Regionstyrelsen har föreslagit att motionen anses besvarad med tekniska nämndens
redovisning och bedömning.
A nför a nde
Anförande hölls av Robin Storm (M).
Expedieras:

Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Regionfullmäktige 2014-03-31

Rf § 51

Förteckning över motioner och medborgarförslag under beredning
RS 2014/45

- Förteckning per januari 2014
- Regionstyrelsen 2014-04-04, § 47

Regionfullmäktiges beslut
•

Förteckningen tas emot och läggs till handlingarna.

Ledningskontoret har upprättat förteckning över motioner och medborgarförslag under
beredning hos regionstyrelsen per januari månad 2014.
Enligt fullmäktiges arbetsordning ska rapportering ske två gånger per år.
A n för a nde
Anförande hölls av Anna Hrdlicka (M).
Expedieras:

Ledningskontoret Kansli

Justerande:

Anm:

Förteckningen biogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2014-03-31

Rf § 52

Avsägelser och fyllnadsval. Valnämnden. Tekniska nämnden.
Byggnadsnämnden. Barn- och utbildningsnämnden
2014/3

- Robert Hall 2014-03-20
- Anna Hrdlicka 2014-03-20
- Anna Dahlström Danneker 2014-03-27
- Susanne Ryderholm 2014-03-28

Regionfullmäktiges beslut
•

Robert Hall (MP), Anna Hrdlicka (M), Anna Dahlström Danneker (M) och Susanne
Ryderholm (M) befrias från sina uppdrag.

•

Till ny ledamot i valnämnden t.o.m. 2014-12-31 utses:
MP
Kristin Ekström, Birkagatan 8 B, 621 45 Visby
Till ny ersättare i valnämnden t.o.m. 2014-12-31 utses:
MP
Karl Randau, Västerhejde Toftavägen 211, 621 99 Visby
att inträda vid förhinder för Kristin Ekström

•

Till ny ledamot i tekniska nämnden t.o.m. 2014-12-31 utses:
M
Andreas Lilja, Vibble Tvinnaregatan 61, 622 60 Visby

•

Till ny ersättare i tekniska nämnden t.o.m. 2014-12-31 utses:
M
Margareta Benneck, Västerhejde Nunnesiken 521, 621 99 Visby
att inträda vid förhinder för ordinarie i M-gruppen i ordningen efter Leif Ortman

•

Till ny ersättare i byggnadsnämnden t.o.m. 2014-12-31 utses:
M
Bengt Hedberg, Rute Valleviksvägen 4, 624 58 Lärbro
att inträda vid förhinder för ordinarie i M-gruppen i ordningen efter Lena Simonsson

•

Till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden t.o.m. 2014-12-31 utses:
M
Lilian Edwards, Jungmansgatan 476, 621 52 Visby
att inträda vid förhinder för ordinarie i M-gruppen i ordningen efter Sven Bosarfve

•

Utseende av ersättare i styrelsen för Odinska Donationsfonden bordläggs till nästa
sammanträde.

Beslutet förklarades omedelbart justerat.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Regionfullmäktige 2014-03-31

Rf § 52 forts.
Robert Hall (MP) har avsagt sig uppdraget som ledamot i valnämnden.
Anna Hrdlickas (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i tekniska nämnden.
Anna Dahlström Danneker (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i
byggnadsnämnden.
Susanne Ryderholms (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden.

Expedieras

Tekniska nämnden
Valnämnden
Byggnadsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
De entledigade
De valda

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Regionfullmäktige 2014-03-31

Rf § 53

Medborgarförslag; nya
Regionfullmäktiges beslut
•

I enlighet med presidiets förslag.

Följande medborgarförslag har inkommit:

Ärendenummer/
Ankomstdatum

Urho Airimans och Henrik Frånlunds medborgarförslag om
likabehandling för regionens anställda att parkera avgiftsfritt
vid sina arbetsplatser.

RS 2014/61
2014-02-03

Tina Reintz’ medborgarförslag om en skatepark i Visby.

RS 2014/63
2014-02-04

Ola G Öjefors’ medborgarförslag om att riva kallbadhuset i
Visby och bygga det nya badhuset där.

RS 2014/78
2014-02-06

Elsie Hanssons medborgarförslag om anpassade boendeformer
för elöverkänsliga.

RS 2014/79
2014-02-06

Anna Säve Söderberghs medborgarförslag om att planera för
äldreboende nära service och affärer i tätorterna.

RS 2013/316
2014-02-17

Peter Enströms medborgarförslag om att skapa en
minnesplats/monument för de som stupat och gjort en insats
för Sverige och Gotland

RS 2014/88
2014-02-17

Peter Enströms medborgarförslag om att döpa ishallen i Visby
till Looben.

RS 2014/87
2014-02-17

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till kultur- och
fritidsnämnden

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till kultur- och
fritidsnämnden

forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Regionfullmäktige 2014-03-31

Rf § 53 forts.
Tina Messings medborgarförslag om en ny busslinje som
sommartid passerar alla attraktiva sevärdheter och
servicefunktioner i Visby med närområden.

RS 2014/92
2014-02-19

Torsten Dauns medborgarförslag om att döpa om Södra
Hällarna till Kungsladugårdsparken.

RS 2014/101
2014-02-21

Torsten Dauns medborgarförslag om att Kopparsvik återfår sitt
ursprungliga namn i modern form, Kaufersvik eller
Köpmansviken.

RS 2014/102
2014-02-21

Hjördis Peterssons medborgarförslag om att utöka parkeringen
vid MC-hallen på Länna i Visby.

RS 2014/114
2014-02-27

Tilde Wästlunds medborgarförslag om en skidlift på gamla
soptippen i Visby.

RS 2014/117
2014-02-28

Jan Cederlunds medborgarförslag om att inte använda
dricksvatten vid sopning av gator.

RS 2014/135
2014-03-04

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till byggnadsnämnden

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till byggnadsnämnden

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till kultur- och
fritidsnämnden

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden
Expedieras:

Berörda nämnder
Förslagsställarna

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

78

Protokoll

Regionfullmäktige 2014-03-31

Rf § 54
Medborgarförslag; anmälan av beslutade
Regionfullmäktiges beslut
•

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

Annika Ringströms medborgarförslag om Krim-vux. RS 2013/324
•

Socialnämnden 2014-02-11, § 12.

Sigun Perssons medborgarförslag om hundrastgård i södra Visby. RS 2012/465
•

Tekniska nämnden 2014-02-26, § 36.

Lars Lindgrens medborgarförslag om räddningstjänstens handlingsprogram.
RS 2013/683
•

Regionstyrelsen 2014-03-04, § 45.

Ulf Tyrefors’ medborgarförslag om att inte återbesätta posten som regiondirektör.
RS 2013/292
•

Regionstyrelsen 2014-03-04, § 46.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Regionfullmäktige 2014-03-31

Rf § 55
Interpellation. Region Gotlands medarbetarenkät
RS 2014/108

Regionstyrelsens ordförande Åke Svensson (S) besvarade interpellation av Eva
Gahnström (C) om Region Gotlands medarbetarenkät. Eva Gahnström tackade för
svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2014-02-20

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 56
Interpellation. Barnomsorg på kvälls- och obekväm arbetstid
RS 2013/814

Ärendet utgick och besvaras på nästa sammanträde.
Interpellation 2013-12-16

Rf § 57
Interpellation. Region Gotlands kostnader för arbetsgivaravgifter för
ungdomar under 25 år
RS 2014/109

Regionstyrelsens ordförande Åke Svensson (S) besvarade interpellation av Stefan
Nypelius (C) om Region Gotlands kostnader för arbetsgivaravgifter för ungdomar
under 25 år. Stefan Nypelius tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Deltog i diskussionen gjorde även Stefan Wramner (M) och Bo Björkman (S).
Interpellation 2014-02-20

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 58
Interpellation. Kvalitet på färdtjänst
RS 2014/111

Ärendet utgick och besvaras på nästa sammanträde.
Interpellation 2014-02-20

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Regionfullmäktige 2014-03-31

Rf § 59
Interpellation. Kvicksilver i lampor och lysrör inom Region Gotland
RS 2014/110

Regionstyrelsens ordförande Åke Svensson (S) besvarade interpellation av Stefan
Nypelius (C) om kvicksilver i lampor och lysrör inom Region Gotland. Stefan
Nypelius tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2014-02-20

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 60
Interpellation. Digitala biblioteksresurser
RS 2013/816

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Janica Sörestedt (S) besvarade
interpellation av Anna Andersson (C) om digitala biblioteksresurser. Anna Andersson
tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2013-12-16

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 61
Interpellation. Nedrustning av vägbelysning på landsorten
RS 2014/107

Ärendet utgick och besvaras på nästa sammanträde.
Interpellation 2014-02-20

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Regionfullmäktige 2014-03-31

Rf § 62

Frågor
Gerty Holmstedt (S) fick tillstånd att ställa en fråga om tillgången på TV-kanaler på Region
Gotlands särskilda boenden. Frågan besvarades av Hanna Westerén (S).

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Regionfullmäktige 2014-03-31

Rf § 63

Motioner; nya
Följande motioner har inkommit:

Ärendenummer

Håkan Onsjö (M)
Uppställningsplats för husbilar i Klintehamns gästhamn

RS 2014/180
2013-03-31

Anna Andersson (C)
Temasammanträde i fullmäktige om barn och unga

RS 2014/181
2013-03-31

Anna Andersson (C)
Införande av barnlots

RS 2014/183
2013-03-31

Anna Andersson (C) och Eva Gahnström (C)
Stöd till järnåldersbyn Stavgard

RS 2014/184
2013-03-31

Anmärkning:

De nya motionerna bifogas det tryckta protokollet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Regionfullmäktige 2014-03-31

Rf § 64
Interpellationer; nya
Regionfullmäktiges beslut
•

Interpellationerna besvaras vid nästa sammanträde.

Lennart Petersson (S) fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Åke Svensson (S)
ställa interpellation om tillgängligheten i flerbostadshus.
RS 2014/185

Jenny Guteäng (M) fick tillstånd att till tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S)
ställa interpellation om prioritering av bilar framför cyklar vid vägbyggen.
RS 2014/186

Anna Hrdlicka (M) fick tillstånd att till kultur- och fritidsnämndens ordförande Janica
Sörestedt (S) ställa interpellation om fristad för hotade kulturpersoner.
RS 2014/187

Anna Andersson (C) fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Åke Svensson (S)
ställa interpellation om schemalagda s.k. delade turer.
RS 2014/188

Kerstin Kalström (C) fick tillstånd att till tekniska nämndens ordförande Tommy
Gardell (S) ställa interpellation om Sudersands avloppsanläggning.
RS 2014/189

Kerstin Kalström (C) fick tillstånd att till tekniska nämndens ordförande Tommy
Gardell (S) ställa interpellation om brist på särskilt boende.
RS 2014/190

Stefan Nypelius (C) fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Åke Svensson (S)
ställa interpellation om kostnader för arbetsgivaravgifter för ungdomar under 25 år.
RS 2014/191

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Författningssamling för Region Gotland

TEKNISKA NÄMNDENS REGLEMENTE

Antaget av regionfullmäktige/kommunfullmäktige 1993-12-13. Ändringar 1994-11-28,
1998-08-17, 1998-11-02, 2000-09-11, 2011-02-21, 2011-09-12, 2013-06-17 och
2014-03-31 § 38.
Ansvarsområde
1 § Tekniska nämnden, som tillika är trafiknämnd, handhar uppgifter avseende regionens
samtliga fastigheter, vatten- och avloppsverk med tillhörande ledningsnät, hamnar, gator och
allmänna platser, trafiksäkerhet, regional kollektivtrafik, renhållning samt bostadsförsörj
ningsfrågor enligt regionfullmäktiges riktlinjer.
Tekniska nämnden skall
1. förvalta regionens vatten-, avlopps-, renhållnings-, hamn-, park- och gatuanläggningar
jämte regionens samtliga fastigheter,
2. tillse att anläggningar som förvaltas av tekniska nämnden underhålls på ett betryggande
sätt,
3. tillse att tekniska förvaltningens verksamhetsplanering baseras på regionens gemensamma
planeringsförutsättningar och samordnas med den regionala planeringen i övrigt,
4. handlägga ärenden angående tillämpning av taxa, allmänna bestämmelser och reglemente
för brukande av regionens hamnanläggningar, allmänna vatten- och avloppsanläggningar samt
renhållningsverksamhet,
5. besluta i ärenden angående servitut eller tidsbegränsade upplåtelser av fastighet,
byggnad eller anläggningar, ex utarrendering, uthyrning eller annan upplåtelse, såvida
inte detta gäller strategiska objekt vilket ankommer regionstyrelsen att besluta om,
6. besluta i ärenden angående lokaler, bostäder samt arrendering av mark såvida inte
detta gäller strategiska objekt som ankommer på regionstyrelsen att besluta om,
7. svara för de uppgifter som följer av plan- och bygglagens bestämmelser om
fastighetsägares skyldigheter att betala för gatukostnader m.m.
8. svara för avfallsplaneringen i regionen och utarbeta de förslag och bereda de ärenden som
är påkallade vad gäller renhållningsordning och annan reglering av avfallshanteringen i
regionen,
9. svara för transport, återvinning och bortskaffande av avfall som ankommer på
regionen enligt miljöbalken,
10. handlägga frågor om renhållningsabonnemang, inklusive frågor om ändring av
abonnemang (t.ex. gemensam behållare eller förlängt hämtningsintervall), som inte kräver
tillstånd eller dispens från miljö- och hälsoskyddsnämnden, och svara för debitering av
renhållningsavgifter,
11. svara för gaturenhållning och för renhållning i övrigt utomhus där allmänheten får färdas
fritt som ankommer på regionen enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning
och skyltning,
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Tekniska nämndens reglemente

12. handlägga frågor om undantag från skyldighet att svara för gångbanerenhållning som kan
ha ålagts fastighetsinnehavare, samt
13. initiera och bereda ärenden om inrättande av vattenskyddsområden enligt 7 kap.
miljöbalken i den mån det är påkallat,
14. handlägga ärenden som utsträckning, nedsättning, dödning och relaxation av inteckningar
samt utbyte och uttag av pantbrev samt andra därmed jämförliga åtgärder,
15. försälja eller med tomträtt upplåta tomtmark för bostadsändamål med tillämpning av
de riktlinjer som fastställts av regionfullmäktige, såvida inte detta gäller strategiska
objekt som ankommer på regionstyrelsen att besluta om,
16. besluta i ärenden angående bidragsgivning till enskild väghållning enligt av
regionfullmäktige antagna riktlinjer,
17. handha ärenden angående fyrar och sjömärken,
18. handha de uppgifter som ankommer regional kollektivtrafikmyndighet samt ha det
övergripande ansvaret för färdtjänst och sjukresor, dock ej att besluta om tillhörande
reglementen och taxor vilket ankommer på regionfullmäktige,
19. svara för de uppgifter som ingår i regionens räddningstjänstverksamhet enligt lag
och förordning om skydd mot olyckor samt utse räddningschef.

2 (2)

Motioner och medborgarförslag under beredning hos regionstyrelsen januari 2014

Bilaga § 51

Motion

Reg.datum

Ärendenr

Motionär

Busslinje till flygplatsen och Snäckområdet

2013-04-23

RS 2013/268

Inger Harlevi, Håkan Onsjö (M)

Gång- och cykelväg mellan Sjuströmmar och Mojnerområdet i Slite

2013-04-23

RS 2013/269

Lena Celion, Mats Hedström (M)

Omförhandla visstidspension och avgångsvederlag för politiker

2012-11-29

RS 2012/684

Skyltning vid fraktterminalen i Visby hamn

2012-12-19

RS 2012/734

Simon Härenstam (M), Johan Malmros (FP), Isabel Engström (MP), Brittis
Benzler (V)
Robin Storm (M)

Ungkulturhus

2013-03-27

RS 2013/176

Janica Sörestedt, Hanna Lenholm, Lena Eneqvist (S)

Industristrategi för Gotland

2013-06-19

RS 2013/426

Christer Engelhardt (S)

Digitala handlingar till nämndsammanträde

2013-06-19

RS 2013/428

Lena Celion m fl (M)

Angörings- och avlastningsramp (s.k. färjeklack) i Slite hamn

2013-06-19

RS 2013/429

Mats Hedström m fl (M)

Mätning av vattentillgång och vattenflöden

2013-09-11

RS 2013/548

Mikael Nilsson (S), Christer Engelhardt (S), Hanna Westerén (S)

Förskottsinbetalningar för myndighetstillsyn

2013-09-11

RS 2013/549

Inger Harlevi (M)

Inrättande av en naturskola på Lövsta lantbruksgymnasium

2013-10-16

RS 2013/660

Ingemar Lundqvist (M)

Boende för personer under 65 år med funktionshinder

2013-10-16

RS 2013/661

Eva Gahnström (C)

Tilläggsbelopp till elever i behov av extraordinära stödåtgärder

2013-10-16

RS 2013/662

Anna Andersson (C)

Inrättande av jämställdhetspris

2013-10-16

RS 2013/663

Johan Malmros (FP)

Samverkansmodell för rekrytering av kvalificerad personal, tandemrekrytering

2013-11-27

RS 2013/758

Lennart Petersson (S)

Sortering av verksamhetsavfall

2013-11-27

RS 2013/759

Jenny Guteäng (M)

Sociala hänsyn vid upphandlingar

2013-11-27

RS 2013/760

Inger Olofsson (C) och Eva Nypelius (C)

Införande av tillfällig fritidsplats, s.k. lovfritids

2013-11-27

RS 2013/761

Johan Malmros (FP)

Giftfri vardag

2013-12-18

RS 2013/810

Eva Nypelius m fl (C)

Utveckling av cykelvägar på Gotland

2013-12-18

RS 2013/811

Stefan Nypelius (C)

Utred möjligheten för Region Gotland att ansluta sig till praktikprogram för
gymnasieelever från natur- eller teknikprogram, det s.k.Tekniksprånget

2013-12-18

RS 2013/812

Eva Nypelius, Alexanders Jansson (C)

Hållbar upphandling - funktionsupphandling

2013-12-18

RS 2013/813

Alexander Jansson (C)

Medborgarförslag

Reg.datum

Ärendenr

Förslagsställare

Reglera antalet totalt besökare till Gotland

2010-06-29

KS 2010/316

Tenny Larsson

En dag då regionens invånare är "Turist i egen stad"

2013-05-06

RS 2013/295

Ann Marie Karlsson

Region Gotland bör ansöka om att få ingå i finska språkets förvaltningsområde

2013-06-07

RS 2013/399

Anna Anu Viik

Ta bort eller sänk avgiften för borgerlig vigsel

2013-08-14

RS 2013/505

Sandra Rosvall

Ställningstagande mot rökning på lekplatser

2013-08-28

RS 2013/522

Magnus Bandholtz

Pensionärslägenheter/trygghetsboende i Roma

2013-10-14

RS 2013/647

Irené Magnusson

De fria parkeringarna på P18-området bör förmånsbeskattas

2013-11-25

RS 2013/746

Nore Salomonsson

Ärendenr RS 2014/108
Handlingstyp Interpellationssvar
Datum 31 mars 2014

Bilaga Rf § 55

Interpellation om Region Gotlands medarbetarenkät
Ledamoten Eva Gahnström (C) har i en interpellation ställt följande frågor till mig:
1.
2.

Hur skulle man kunna anpassa frågorna så att de fungerar för alla yrkesgrupper?
Är det möjligt att låta några av frågorna vara olika för olika yrkesgrupper?

Mitt svar:
Den regiongemensamma medarbetarenkäten har genomförts varje år sedan 2005. Många
av påståendena kring medarbetarnas upplevelser av Region Gotland som arbetsgivare och
den egna arbetssituationen på arbetsplatsen används för att svara på de årliga
mätningarna i styrkortet, perspektiv medarbetare och ledare. Resultatet redovisas bl.a. i
årsredovisningen. Medarbetarenkäten fungerar också som årlig psykosocial skyddsrond.
Det är viktigt att varje ansvarig chef tillsammans med arbetsgruppen analyserar resultatet
och arbetar fram en handlingsplan utifrån det arbetsmiljöansvar chefen har.
Det har varit av stor vikt att påståendena har sett ungefär likadana ut över tid då en
jämförelse från år till år ska kunna göras. I största möjliga mån har endast förtydligande av
påståendena gjorts.
Regionens resultat på nio av de femtiofyra påståendena rapporteras in till en databas
(KOLADA) som handhas av Sveriges kommuner och landsting (SKL) för att regionen även
ska kunna jämföras med övriga kommun- och landstings-Sverige. De nio påståendena
svarar mot Hållbart Medarbetar Engagemang (HME).
Arbetsgivaren har tillsammans med olika arbetsgrupper tagit fram enkätpåståendena och
arbetet har också varje år stämts av med en grupp av fackliga representanter från den
Centrala Samverkanskommittén (CSK). Arbetet har skett i samarbete med medarbetar
undersökningsföretag som med forskning och erfarenhet har hjälpt till med vedertagna
och i sambandet brukliga påståenden och frågeställningar.
Begreppet brukare/kund som används i några av frågorna är ett vedertaget begrepp inom
regionen och avser de regionens medarbetare arbetar för, så även patient och elev.

I medarbetarenkäten skulle påståendena kunna förtydligas genom att skriva patient och
elev i anslutning till brukare/kundbegreppet.
I interpellationens bakgrundstext nämns specifikt påståendet: ”Jag kan koppla av från mitt
arbete när jag är ledig.” Påståendet kopplas till att det är omöjligt för lärare att svara på
påståendet då man aldrig är helt ledig. Situationen med att tänka på arbetet även efter
arbetsdagens slut känns igen i många olika yrken och framför allt när man arbetar med
människor vilket många gör inom den offentliga sektorn. Det är i allra högsta grad viktigt
att ändå kunna känna att man kan koppla av när man är ledig. Därför är påståendet viktigt
då det tillhör den arbetsmiljö man befinner sig i och kan vara värdefull att analysera och få
ett bra förhållningssätt till.
Inom barn- och utbildningsförvaltningen (BUF) har 1520 medarbetare haft möjlighet att
svara på enkäten, 1206 medarbetare har valt att svara. Det utgör 79 procent i
svarsfrekvens. På just påståendet om möjligheten att kunna koppla av från arbetet vid
ledighet har 100 procent av respondenterna svarat (1206 medarbetare). Resultatet för
BUF totalt är, för 2013, 3,33 på en femgradig skala. För hela regionen är resultatet 3,77.
Det innebär att 48 procent av de svarande på BUF har svarat 4 och 5. Det är en ökning från
2012 med 2 procent.
Inom gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen (GVF) har 278 av förvaltningens 324
medarbetare svarat. Det utgör 86 procent i svarsfrekvens. På samma påstående som ovan
har 99 procent av respondenterna svarat (275 medarbetare). Resultatet för GVF totalt är
3,23 på en femgradig skala. Det innebär att 46 procent av de svarande på GVF har svarat 4
och 5. Det är en minskning från 2012 med 1 procent.
Sammanfattning:
Inom regionen finns ca 240 olika yrken. Arbetet med att ta fram påståenden har skett i
samarbete med medarbetarundersökningsföretag som med erfarenhet och forskning har
hjälpt till med vedertagna och i sambandet brukliga frågeställningar. Framtagandet har
också gjorts i samarbete med arbetsgrupper från förvaltningarna samt fackliga
företrädare. I arbetet med att ta fram enkätpåståendena har bedömning gjorts att
påståendena är av sådan karaktär att alla yrkesgrupper som finns i regionen ska kunna
besvara påståendena.

Åke Svensson (S)
Regionstyrelsens ordförande

Ärendenr RS 2014/109
Handlingstyp Interpellationssvar
Datum 31 mars 2014

Bilaga Rf § 57

Interpellation om Region Gotlands kostnader för arbetsgivareavgifter
för ungdomar under 25 år
Ledamoten Stefan Nypelius (C) har i en interpellation ställt följande frågor:
•

Hur många ungdomar har Region Gotland haft anställda, både i antal och som
helårstjänster i det aktuella intervallet under 2013?

•

Hur stor är besparingen för Region Gotland under 2013 på den aktuella
reducerade arbetsgivaravgiften för ungdomar och hur stor beräknas den bli
för 2014?

Mitt svar:
Bakgrund
Regeringen har beslutat om att införa stöd till arbetsgivare som anställer ungdomar i
åldern 15-24 år i yrkesintroduktionsanställningar. Arbetsgivaren står för handledning
och utbildning. Arbetsgivaren kan få ersättning för arbetsgivaravgiften på 31,42
procent samt ersättning för handledning med 115 kronor per dag från
Arbetsförmedlingen.
För att söka ersättning från Arbetsförmedlingen krävs ett centralt kollektivavtal
vilket Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Kommunal har tecknat,
”Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning - BAL 13”. Det
centrala avtalet syftar till att erbjuda arbetslivsintroduktionsanställningar i vård- och
omsorgsverksamhet för personer mellan 19 och 25 år som är arbetslösa och behöver
en arbetslivsintroduktion för att komma in på arbetsmarknaden.
Förutom det centrala kollektivavtalet krävs det ett lokalt kollektivavtal, BAL 13,
mellan Region Gotland och Kommunal. I det lokala kollektivavtalet ska det framgå i
vilka verksamheter arbetslivsintroduktionsanställningar ska erbjudas, vilka som är
utsedda till handledare (handledarna ska ha en godkänd handledarutbildning som
har godkänts av vård- och omsorgscollage) och utbildnings- och
introduktionsinsatser ska vara fastställda.

Anställningen ska utgöra minst 25 procent handledning och utbildning. Lönen för en
heltidsanställd utgör 75 procent av lägsta lön för arbetstagare som fyllt 19 år, 17 600
kronor (2014-04-01) enligt Kommunals kollektivavtal.
Förutsättningar för att få en yrkesintroduktionsanställning enligt Arbetsförmedlingen
För att bli aktuell för en yrkesintroduktionsanställning ska man varit arbetslös och
inskriven på arbetsförmedlingen i minst 90 dagar under en fyramånadersperiod och
sakna erfarenhet av yrket. Har personen ifråga redan en anställning i Region Gotland
måste personen byta yrke inom Region Gotland för att få en
yrkesintroduktionsanställning.
Pågående regionstyrelseuppdrag
Regionstyrelsen har gett i uppdrag till Ledningskontoret att ”överväga om insatser
från Region Gotland kring yrkesintroduktionsanställningar kan bidra till minskad
arbetslöshet bland unga”.
Ersättningen utgår inte retroaktivt eller för någon som redan är anställd inom Region
Gotland. En förutsättning för att tillämpa arbetslivsintroduktioner är att Region
Gotland skriver ett lokalt kollektivavtal med kommunal. Om det kommer att ske är
inte beslutat.
Hur stor en eventuell besparing skulle se ut inför 2014 är inte möjlig att beräkna då
det handlar om att ta in nya medarbetare i Region Gotland som uppfyller
arbetsförmedlingens förutsättningar.

Åke Svensson (S)
Regionstyrelsens ordförande

Ärendenr RS 2014/110
Handlingstyp Interpellationssvar
Datum 31 mars 2014

Bilaga Rf § 59

Interpellation gällande kvicksilver i lampor och lysrör
Ledamoten Stefan Nypelius (C) har i en interpellation ställt ett antal frågor om
kvicksilver i lampor och lysrör inom Region Gotland.
Köper Region Gotland fortfarande in lysrör och lågenergilampor som innehåller
kvicksilver?
Ja, lysrör och lågenergilampor finns det ännu kvicksilver i för att de ska kunna
fungera. Alternativ till lysrör saknas för många befintliga armaturer. Regionen är
beroende av att kunna byta ut trasig belysning fortlöpande, men det rör sig om 0,9
till 4 mg kvicksilver per lampa i de lågenergilampor och lysrör vi köper in idag.
Lågenergilampor kan ersättas med LED lampor och på så vis kan man slippa
kvicksilver i den typen av armaturer, men LED är ännu inte standard i regionens
fastigheter. Det fastighetsskötare kan göra vid byte av lysrör är att se till att välja s.k.
Long Life-lysrör för då minskar man kvicksilverförbrukningen med faktor 3. Internt
kan vi bli bättre på detta, andelen av dessa i inköpen varierar mellan
fastighetsservices olika driftområden från 0 % upp till 80 %. (Kan bero delvis på
fastigheternas olikheter, men beror nog mer på fastighetsskötarens kunskap i
frågan).
Om så sker, hur många lampor och lysrör köps in per år?
Enligt leverantörsstatistik köptes ca 9100 lågenergilampor och lysrör in under 2013.
Hur mycket kvicksilver köptes på det sättet in till Region Gotland under 2013?
Uppskattningsvis nära 30 kg på ett år, baserat på de uppgifter leverantören lämnat
om kvicksilverinnehåll i olika typer av lampor och lysrör.
Hur mycket kvicksilver kan det bedömas finnas i gamla lampor och lysrör som ännu
är i bruk?
Fastighetsservice har inte lämnat någon samlad bedömning. Det måste understrykas
att hanteringen av kvicksilverhaltiga lampor och lysrör när de blivit till avfall är
avgörande för hur stor skaderisken är av kvicksilvret som finns inbyggt i dessa. En
bedömning baserad på uppgifterna ovan och ett antagande om tre års livslängd för
lampor och lysrör (10 000 tim total brinntid) ger vid handen att kanske 100 kg
kvicksilver, något högre för äldre lampor, finns utspritt i lampor och lysrör i de
fastigheter där regionens fastighetsservice ansvarar för skötseln.

Är du nöjd med nuvarande upphandlade lampor och lysrör?
Ja, leverantören redovisar ett utbud av utvecklade produkter med klart lägre
innehåll av kvicksilver än de som nämns i interpellationen, och produkter med lång
hållbarhet och drifttid vilket också leder till minskad användning av kvicksilver
genom att färre lamor behöver tillverkas.
Vilka krav har ställts vid upphandlingen av lampor och lysrör gällande
kvicksilverinnehåll?
Regionen gick i 2013 in i ett avtal tecknat av SKL med Kommentus. I SKL:s
upphandling ställdes krav gällande att samtliga produkter ska uppfylla miljökrav
enligt RoHS-direktivet (2011/65/EU) vilket Aura Light AB bekräftar att de uppfyller.
Det kan nämnas att av de produkter som Region Gotland enligt
leverantörsstatistiken köpt in redovisas endast en kategori som innehåller så mycket
kvicksilver att den utgår år 2015, resten klarar redan de skärpta krav som kommer
2015. 410 enheter av den utgående lamptypen köptes in under 2013. Som så ofta
med upphandlingar är de kopplade till ett informations- och utbildningsbehov om
vilka nya produkter som nu finns tillgängliga och som kan ersätta de gamla som ska
fasas ut av miljöskäl.
Sammanfattningsvis kan sägas att arbetet med att fasa ut kvicksilver är mycket
viktigt och måste även fortsättningsvis vara lika målinriktat.
Åke Svensson (S)
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga Rf § 60
Svar på Interpellation om digitala lån
Anna Andersson (C) har i en interpellation till mig ställt frågan om vilken plan man har för att
möta det ökande behovet av digitala lån.
Trenden är att biblioteken lånar ut fler och fler e-böcker, vilket är glädjande. Det medför
samtidigt en ökad kostnad. För varje utlånad bok betalar biblioteken 20 kronor till förlagen.
För att kunna hålla budgeten har vi därför under förra året haft en begränsad ”månadskvot”
på 300 utlån. Det har inneburit att låntagare inte kunnat låna e-böcker i slutat av varje
månad eftersom kvoten uppnåtts.
För att se hur många utlån som våra låntagare egentligen önskar har vi för närvarande höjt
vår gräns från 300 till 620 utlån per månad. Vi har ännu inte sett att antalet lån överstigit den
nivån. Vad det beror på är för tidigt att säga. Det finns idag också en begränsning i att varje
låntagare max kan låna 2 böcker under en 7-dagarsperiod.
De flesta bibliotek runt om i landet har begränsningar, men i Stockholm finns ett försök som
kallas Stockholmsmodellen – som jag tycker är en bra början till ett nytt system. Det bygger
på att Stockholms stadsbibliotek har tecknat avtal med ett förlag och en distributör som ger
fri tillgång till förlagets alla e-böcker. E-böckerna får lånas ut av biblioteket direkt när de
kommer ut och biblioteket betalar förlaget för varje lån, mindre för äldre titlar än för
nyutgivna. Samma bok får lånas ut hur många gånger som helst.
Med detta sagt så styrs möjligheten av lån av e-böcker utifrån våra ekonomiska ramar där vi
försöker avsätta medel för att möta den efterfrågan på e-böcker som finns. På ett nationellt
plan hoppas vi på att SKL kan förhandla fram ett avtal mellan samtliga förlag och bibliotek.
Janica Sörestedt (S)
Ordförande
Kultur- och fritidsnämnden

Bilaga RF § 63

Visby 2014-02-14

Motion: Uppställningsplats för husbilar i Klintehamn
Till: Regionfullmäktige Gotland

Uppställningsplats för Husbilar i Klintehamn
Behovet av uppställningsplatser i centrala Klintehamn är stort på sommaren.
I Klintehamn finns utmärkta platser för husbilar vid Gästhamnen. Båtklubben har
erbjudit sig att sköta om dessa på samma sätt som man i dag sköter gästhamnen.
Det finns redan i dag möjlighet till duschar, el och sophämtning. En
uppställningsplats skulle stärka hamnens attraktions kraft för turister och bidra till
att skapa förutsättningar för ett ökat service utbud. Redan i dag finns en mycket
väl fungerande restaurang, och man kan tänka sig flera olika verksamheter som
skulle kunna lokaliseras dit om det rörde sig mer folk där.
Därför yrkar jag:
att Region Gotland inför nästa sommar ser över möjligheten att låta
uppställningsplatser för husbilar vid Gästhamnen i Klintehamn.

Håkan Onsjö
Moderaterna

Bilaga RF § 63

Motion till Gotlands Regionfullmäktige

Ang. temasammanträde
Fullmäktige har ibland, men alldeles för sällan, haft temasammanträden där man fått
möjlighet att få information i en mer övergripande fråga, få diskutera denna mera ingående
och endast just detta tema.
Jag föreslår att presidiet planerar in ett temasammanträde med temat barn och unga på
Gotland. Detta sammanträde skulle med fördel kunna utgå från barns rättigheter enligt
barnkonventionen (rätt till hälsa, utbildning, fritid, trygghet osv.), och självklart bör barn och
unga vara delaktiga på något vis för att få sin röst hörd i de olika frågorna. Under
temasammanträdet skulle man till exempel kunna behandla följande frågor:
* Hur mår barn och unga på Gotland?
* Rätten till likvärdig utbildning?
* Bo och leva som ung på Gotland, går det?
* Ungas möjligheter på arbetsmarknaden.
* Friskfaktorer för unga.
* Ungas närmiljö och arbetsmiljö.
* Hur efterlever Region Gotland barnkonventionen?
* Vad gör vi som är bra som vi behöver tala om?

Med anledning av ovanstående yrkar jag:
•

Att presidiet för Region Gotlands fullmäktige planerar in ett sammanträde på temat
barn och unga på Gotland.

Levide 2014-03-26

Anna Andersson
Centerpartiet

Bilaga RF § 63

Motion till Gotlands Regionfullmäktige.

Ang. införande av barnlots
Barnombudsmannen presenterade i veckan sin rapport ”Bryt tystnaden” där myndigheten
undersökt samhällets stöd för barn och unga vid psykisk ohälsa. I studien har barn och unga
kommit tals om hur de upplever sig blivit bemötta av psykiatrisk vård, barn- och
ungdomspsykiatrin, elevhälsan och ungdomsmottagningar.
Barnombudsmannens slutsats är att vägen till stöd för unga ibland kan vara lång och krokig,
han rekommenderar därför att man inom varje landsting/region inrättar en barnlots. Denna
lots skall göra så att det finns en väg in i vårdkedjan för barn och unga som mår dåligt.
Detta är helt i linje med det arbete som redan görs inom Barnsam-nätverket och som bland
annat utmynnat i hemsidan sagagotland.se där man som barn, ung eller förälder kan söka
och kontakta den vård man behöver. Ibland är det dock svårt att orka hitta rätt, att orka ligga
på och att orka upprepa sin berättelse. Detta bör man kunna få hjälp med. Att ge Regionens
barn och unga tillgång till en barnlots kan ses som ytterligare ett tydligt steg för att hjälpa
och underlätta och ta till vara våra barn och ungas rättigheter när de mår dåligt.
Med anledning av ovanstående yrkar jag:
•

Att en barnlots inrättas inom Region Gotland med uppdraget att hjälpa barn och
unga som mår dåligt att hitta rätt hjälp.

Levide 2014-03-26

Anna Andersson
Centerpartiet

Bilaga RF § 63

c.fbB

CENTERPARTIET

Motion till fullmäktige i Region Gotland

Ang. Stavgard
Stavgard är en replik av en järnåldersby på sydöstra Gotland som byggts upp av ideella
krafter och drivs som en ideell förening. Föreningen har anordna t lägerskolor, t ill största
delen för barn och ungdomar på Gotland, där de fått leva järnåldersliv och fån lära med hela
kroppen.
Föreningen Stavgard har i flera år haft bidrag via barn- och utbildningsnämndens budget,
men har på senare år inte erhållit något bidrag eftersom verksam heten inte räknas som en
kärnverksamhet. Som en konsekvens av detta har inte lägerskoleverksamhet bedrivits där på
senare år. Föreningen har enligt egen utsago inte heller lyckats hi tta andra finansiärer och
står nu inför hotet att bli tvungna att stänga byn helt. Föreningen uppger att man för att
kunna bedriva den uppskattade lägerskoleverksa mheten skulle behöva ett stöd på ca .
500.000 kr/år under en 3-å rsperiod för att få möjlighet att driva verksamheten vidare
samtidigt som man letar externa finansiärer.
Undertecknande motionärer ser Stavgard som en regionalpolitislkt viktig angelägenhet och
inte som en enskild angelägenhet för Barn - och Utbildningsnämnden. Stavgard genererar så
mycket mer än "bara" lägersko la, byn är och borde vara i än högire grad en t uristattraktion
som bör vända sig till fler målgrupper än enbart skolor. Ett öppet och vä lkomnande Stavgard
på sydöstra Gotland kan ge ökad turism och därmed ökade intäkter för allt från handlare till
uthyrare och hantverkare.
M ed an ledning av ovanstående så yrkar vi :
•

Att Stavgard ses som en regionalpol itisk angelägenh et oclh som sådan ges ekonomiskt
stöd under en övergångsperiod på tre år för att under denna period kunna arbeta
vidare med att hitta finansiering så att föreningen kan bära sin a egna kostnader.

Levide 2014-03-26
Eva Gahnström
Centerpartiet

