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Beslutande:

Torgny Ammunet (S), ordförande
Stefan Wramner (M)
Aino Friberg Hansson (S) (för Conny
Kristensen Gahnström)

Eva Nypelius (C)
Lars Thomsson (C)
Simon Härenstam (M)
Anna Hrdlicka (M)
Björn Jansson (S)
Meit Fohlin (S)
Hanna Westerén (S)
Leif Dahlby (S)
Lisa Blochmann (C)
Björn Dahlström (C)
Inger Harlevi (M) (kl. 14.00-16.30, § 141-155)
Sven Bosarfve (M) ( kl. 13.00-14.00,

§ 137-140 för Inger Harlevi)

Ingemar Lundqvist (M) (för Meishuan Wong)
Filip Reinhag (S) (för Janica Sörestedt)
Johnny Wiberg (S)
Tommy Gardell (S)
Hanna Lenholm (S)
Brittis Benzler (V)
Saga Carlgren (V)
Bibbi Olsson (C)
Alexander Jansson (C)
Mats Hedström (M)
Lena Celion (M)
Lisa Kalström (S)
Eric Martell (S)
Renée Lingström (S)
Bo Björkman (S)
Per Edman (V)
Thomas Gustafson (V)
Gunnel Lindby (C)
Jonas Niklasson (C)
Rune Fröling (M)
Robin Storm (M) (för Jesper Skalberg Karlsson)
Charlotte Andersson (S)
Alexandra Dahlberg (S) (för Linus Gränsmark)
Wiola Öst (S) (för Antonia Broén)
Lena Eneqvist (S)
Annamaria Bauer (V)
Lars Bjurström (V)
Eva Gahnström (C) (§ 137, 139-155)
Eva Ahlin (C) (§ 138 för Eva Gahnström)
Stefan Nypelius (C)
Margareta Persson (M)
Håkan Onsjö (M)

2015-03-30

Tony Johansson (S)
Mikael Nilsson (S) (för Mona Eneqvist)
Lennart Petersson (S)
Stefaan De Maecker (MP)
Isabel Enström (MP)
Karin Wizén (V)
Anna Andersson (C)
Karl-Johan Boberg (C) (kl. 13.00-15.20, § 137-144)
Ola Lindvall (C) (kl. 15.20-16.30, § 145-155

för Karl-Johan Boberg)

Margareta Benneck (M)
Rolf Öström (M)
Daniel Heilborn (MP)
Cecilia Nygren (MP)
Clara Andermo (MP) (för Robert Hall)
Lena Stenström (MP)
Karl-Allan Nordblom (MP)
Jörgen Renström (MP) (för Lisbeth Bokelund)
Inger Olofsson (C)
Anders Larsson (C) (kl. 13.00-15.20, § 137-144)
Eva Ahlin (C) (kl. 15.20-16.30, § 145-155 för
Anders Larsson )

Kaj Lundmark (SD)
Björn Ljung (SD)
Johan Thomasson (FP) (§ 137, 139-155)
Lena Grund (FP) (§ 138 för Johan Thomasson)
Frans Brozén (FP) (för Mats-Ola Rödén)
Amy Öberg (FP) (kl. 13.00-15.20, § 137-144)
Lena Grund (FP) (kl. 15.20-16.30, § 145-155
för Amy Öberg)

Ulf Klasson (FP)
Elin Bååth (Fi) (kl. 13.50-16.30, § 139-155)
Oscar Larsson (Fi) (kl. 13.00-13.50, § 137-138

för Elin Bååth)

Arvid Olofsson (SD)

Närvarande, icke tjänstgörande
Magnus Ekström (S)
Susanne Hafdelin (S)
Mats Sundin (S)
Ylva Hammar (MP)
Helén Kristiansson (V)
Jan Svensson (V)
Malena Bendelin (C)
Eva Gustafsson (C)
Per-Anders Croon (M)
Roger Wärn (M)
Matilda Kahlqvist (Fi)

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-03-30

Rf § 137
Nya ledamöter och ersättare i regionfullmäktige
RS 2015/6
- Länsstyrelsen 2015-03-10

Regionfullmäktiges beslut
•

Länsstyrelsens protokoll läggs med beaktande till handingarna.

Länsstyrelsen har gjort en ny sammanräkning efter att Christer Engelhardt (S), Åke
Svensson (S) och Gustaf Hoffstedt (M) entledigats från sina uppdrag som ledamöter i
regionfullmäktige.
Sammanräkningarna visar att
Mona Eneqvist (S), Lennart Petersson (S) och Rolf Öström (M) blir nya ledamöter samt att
Magnus Ekström (S), Anita Klingvall (S) och Roger Wärn (M) blir nya ersättare i
regionfullmäktige.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-03-30

Rf § 138

Reviderat vattenskyddsområde med föreskrifter för Visbys
grundvattentäkter
KS 2008/44

- Tekniska nämnden 2014-12-18, § 273
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 2014-12-14
- Ledningskontoret 2015-01-21
- Regionstyrelsen 2015-03-04 § 30

Regionfullmäktiges beslut
•

med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken fastställs vattenskyddsområde för Visbys
grundvattentäkter i Region Gotland/ Gotlands kommun, med den omfattning som
framgår av karta i bilaga 1, ”Vattenskyddsområde för Visbys grundvattentäkter”,

•

med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken meddelas skyddsföreskrifter inom angivet
vattenskyddsområde såsom formulerats i bilaga 2 ”Vattenskyddsföreskrifter för
Visbys grundvattentäkter”,

•

till föreskrifterna bifogas allmänna upplysningar enligt bilaga 3,

•

vattenskyddsområdet och föreskrifterna träder ikraft den 1 juni 2015,

•

nu taget beslut ersätter tidigare meddelade beslut från Länsstyrelsen (1977-01-19,
dnr 11.184-29-72, författningssamling 09FS1977:4 samt 2002-09-04,
dnr 5210-3157-96) då beslut vunnit laga kraft,

•

med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken ska vattenskydsområdet och föreskrifterna och
gälla omedelbart från den 1 juni 2015 även om de överklagas,

•

tekniska nämnden ska informera om hur beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i
Gotlands län,

•

tekniska nämnden får i uppdrag att ajourhålla de allmänna upplysningarna till
skyddsföreskrifterna,

•

tekniska nämnden svarar enligt reglementet för sådan kommunal förvaltningsuppgift
med anledning av vattenskyddsområdet som inte enligt föreskrift skall fullgöras av
miljö- och hälsoskyddsnämnden,

•

kungörelsen av regionfullmäktiges beslut skall verkställas av tekniska nämnden
i enlighet med 27 § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt
miljöbalken m.m,

•

tekniska nämnden skall handlägga eventuella överklaganden av beslutet, samt
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-03-30

Rf § 138 forts.
•

tekniska nämnden får i uppdrag att hos länsstyrelsen begära att länsstyrelsens beslut
1977-01-19 samt 2002-09-04 gällande skyddsområde och föreskrifter för Visby och
Vibble tätorters vattenförsörjning upphävs.

För grundvattentäkterna i Visbyområdet finns sedan 1977-01-19 ett av länsstyrelsen
fastställt vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter. Genom beslut 2002-09-04
fastställde länsstyrelsen en ändring av vattenskyddsområdet söder och väster om Visby
flygplats som innebar att skyddsområdet minskades något i dessa riktningar.
Behov har funnits att göra en översyn av det befintliga vattenskyddsområdet och att
anpassa föreskrifterna efter Naturvårdsverkets allmänna råd för vattenskyddsområde
(NFS 2003:16) och efter Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområde
(NV 2010:5). Arbetet påbörjades 2004 av SGU.
Syftet med vattenskyddsområdet med tillhörande föreskrifter är att långsiktigt säkerställa
vattentillgången och råvattenkvaliteten för Visbyområdet som saknar reservvattentäkter.
Ansvarig för arbetet med översyn av vattenskyddsområdet och tillhörande föreskrifter
har varit Region Gotland genom tekniska nämnden.
Ansökan har samråtts med olika myndigheter och organisationer samt delgetts genom
föreläggande till alla berörda fastighetsägare och andra innehavare av särskild rätt till
mark. Ansökan har även presenterats vid två informationsmöten samt funnits tillgänglig
på Region Gotlands hemsida. Synpunkter har kommit in från ett antal berörda sakägare
inom området samt från andra remissinstanser, se bilaga: ledningskontorets tjänsteskrivelse.
Ärendet behandlades av tekniska nämnden 2014-04-23 som då beslutade att återremittera förslaget till förvaltningen med tilläggsuppdragen att bjuda in till dialogmöte
samt att genomföra ett seminarium för politiker och tjänstemän. Den 25 september
2014 genomfördes dialogmötet med allmänheten och 8 oktober 2014 genomfördes
seminariet. Ett särskilt möte hölls även med LRF 17 november där LRF informerade
om hur de anser att ett framtagande av vattenskyddsområden och föreskrifter kan ske
på ett bättre sätt.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll
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Rf § 138 forts.
Tekniska nämnden har i beslut (2014-12-18, § 273) bedömt att föreslaget
vattenskyddsområde med föreskrifter för Visbyområdet, inkluderande den förändring
som avser tillståndsplikt för spridning av bekämpningsmedel i primär zon, är av den
omfattning som behövs för att långsiktigt säkra grundvattenförekomsten.
Föreslagna vattenskyddsföreskrifter bedöms vara väl motiverade och utgöra en god
avvägning mellan sakägarnas intressen och behovet av att skydda grundvattnet inom
vattenskyddsområdet. Ledningskontoret instämmer i denna bedömning.
Regionstyrelsen har till fullmäktige föreslagit att det beslutas om vattenskyddsområde för
Visbys grundvattentäkter med tillhörande skyddsföreskrifter. Beslutet föreslås träda i
kraft 1 juni 2015.
Regionstyrelsen har beslutat att ledningskontoret får i uppdrag att redovisa den
kommande processen gällande övriga vattenskyddsområden till regionstyrelsens
arbetsutskott.
Jä v
Jäv anmäldes av Johan Thomasson (FP) och Eva Gahnström (C), vilka inte deltog i beslutet.
A n för a nden
Anföranden i ärendet hölls av Tommy Gardell (S) Lars Thomsson (C), Sven Bosarfve (M),
Stefan Nypelius (C), Oscar Larsson (Fi), Ingemar Lundqvist (M), Isabel Enström (MP), Lars
Bjurström (V) och Frans Brozén (FP).
Expedieras:

Tekniska nämnden för åtgärd
Ledningskontoret - samhällsbyggnadsenheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 139

Tilläggsanslag för inköp av spolbil
RS 2014/735

- Tekniska nämnden 2014-12-18 § 266
- Ledningskontoret 2015-01-14
- Regionstyrelsen 2015-03-04 § 52

Regionfullmäktiges beslut
•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag om 5,0 miljoner kronor för anskaffning av
ny spolbil.

•

Medel anvisas ur VA-verksamhetens egna kapital.

Tekniska nämnden har begärt tilläggsanslag för en ny spolbil.
Spolbilen är VA-verksamhetens viktigaste fordon då både underhållet av ledningsnät
och arbetet med ovidkommande vatten är till avgörande delar beroende av att det finns
en fungerande spolbil. Nuvarande spolbil är 12 år och har gått ca 50 000 mil. Bilen
används uteslutande till VA-verksamheten behov.
Fordon som går 100 % i en verksamhet ska normalt bytas ut efter 10 år. Upphandling
av ny spolbil gjordes 2011 och medel fanns för investeringen.
År 2012 avbröts upphandlingen men investeringen är fortfarande kvar i nämndens
investeringsplan. Förvaltningen har undersökt möjligheten till omdisponering i
investeringsbudget 2014 utan att finna tillräcklig finansiering och föreslår att
anskaffningen sker med VA-verksamhetens egna kapital som uppgår till 5 958 000
kronor.
Ledningskontoret har tillstyrkt att tilläggsanslag medges enligt tekniska nämndens förslag
och att medel anvisas från VA-verksamhetens egna kapital.
Regionstyrelsen har, i enlighet med ledningskontoret, föreslagit att tekniska nämnden
medges tilläggsanslag med 5,0 miljoner kronor.
Expedieras

Tekniska nämnden
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll
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Rf § 140

Förlusttäckningsbidrag av koncernbolag:
GNEAB och Inspiration Gotland
RS 2015/44

- Ledningskontoret 2015-02-02
- Regionstyrelsen 2015-03-04 § 36

Regionfullmäktiges beslut
•

Förlusttäckning sker enligt följande:
- Regionen tillskjuter 2,3 miljoner kronor till Gotlands näringslivs- och
etableringsservice AB.
- Regionen tillskjuter 2,4 miljoner kronor till Inspiration Gotland AB.

Region Gotlands bolag Gotland näringslivs- och etableringsservice AB, GNEAB, med
dotterbolag Inspiration Gotland AB och Wisby Strand Congress och Event Gotland AB
har under 2014 genomgått en turbulent tid.
Avseende GNEAB är det framförallt uteblivna hyresintäkter från fastigheten Telefonen
5 som de senaste åren ställt bolaget i en svår ekonomisk situation. 2013 togs beslut om
att sälja ut de fastigheter som ingår i GNEAB och processen kring detta pågår.
Avseende Inspiration Gotland AB kan konstateras att omsättningen är lägre än
föregående år medan kostnaderna varit högre.
Avseende Wisby Strand är bidraget för 2014 lägre än tidigare år (beslut kring detta är
taget i särskild ordning och budget är avsatt på ledningskontoret), främst beroende på
lägre räntekostnader och färdigavskrivna inventarier.
Ledningskontoret bedömer att förlusttäckning av GNEAB och Inspiration Gotland AB
bör ske enligt ovanstående förslag. GNEAB:s fortsatta verksamhet bör utvärderas under
2015, då fastighetsinnehavet i bolaget inte ger en grund för ett stabilt bolag.
Avseende Inspiration Gotland AB anser ledningskontoret att det är av yttersta vikt att
ägaren och bolagsledningen övervakar verksamheten och säkrar att den utförs inom den
omsättning som finns, bestående dels av bidrag från Region Gotland, dels av externa
projektbidrag. Det finns ingen möjlighet för Region Gotland att äga ett bolag som inte
bedriver sin verksamhet inom de ekonomiska ramar som finns att tillgå.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll
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Rf § 140 forts.
Regionstyrelsen har, i enlighet med ledningskontoret, föreslagit att förlusttäckningsbidrag
ska ges.
Regionstyrelsen har fattat beslut om att tillsynen över Inspiration Gotland måste stärkas,
att bolagsledningen övervakar och säkrar att verksamheten utförs inom tillgänglig
omsättning samt att tydlig återrapportering sker till ägaren.
A n för a nden
Anföranden hölls av Björn Jansson (S), Simon Härenstam (M) och Ulf Klasson (FP).
Expedieras:

GNEAB
Inspiration Gotland AB
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 141

Användande av resultatutjämningsreserv
RS 2015/29

- Ledningskontoret 2015-02-02
- Regionstyrelsen 2015-03-04 § 37

Regionfullmäktiges beslut
•

Resultatutjämningsreserven, RUR, tas i anspråk med 1 miljon kronor för att
balanskravsresultatet ska uppgå till 0.

Enligt regelverket för resultatutjämningsreserv som regionfullmäktige beslutade om
2014-03-31, § 46, kan reserven användas om två kriterier är uppfyllda:
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).
Enligt SKL:s prognos understiger utvecklingen av det årliga underliggande skatteunderlaget för riket det tioåriga genomsnittet vilket innebär att det är möjligt att ta RUR
i anspråk för att täcka ett negativt balanskravsresultat.
Balanskravsutredning

Årets resultat efter förlusttäckningsbidrag till koncernbolag
Reavinster
Reavinster enligt undantagsmöjligheter
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
Medel till resultatutjämningsreserv
Medel från resultatutjämningsreserv
Årets balanskravsresultat

12 mnkr
-17 mnkr
4 mnkr
-1 mnkr
0 mnkr
1 mnkr
0 mnkr

Under förutsättning att beslut tas om att täcka förlusterna i regionens bolag GNEAB
med dotterbolag Inspiration Gotland AB kommer regionens resultat inte att nå upp till
ett positivt balanskravsresultat. Det skulle för regionens del innebära ett krav på regionfullmäktige att besluta om en åtgärdsplan för att återställa det negativa resultatet.
Ledningskontoret bedömer att med det regelverk som finns kring resultatutjämningsreserven är det lämpligt att använda del av denna för att täcka underskottet 2014.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll
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Rf § 141 forts.
Regionstyrelsen har föreslagit att Resultatutjämningsreserven, RUR, tas i anspråk med
1 miljon kronor för att balanskravsresultatet ska uppgå till 0.
A n för a nden
Anföranden hölls av Björn Jansson (S), Lars Thomsson (C) och Simon Härenstam (M).
Expedieras

Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll
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Rf § 142

Organisationsöversyn samhällsbyggnadsförvaltningen – teknikförvaltningen, med ändringar i tekniska nämndens reglemente
RS 2015/38

- Tekniska nämnden 2015-01-28 § 21
- Byggnadsnämnden 2015-02-04 § 13
- Ledningskontoret 2015-03-03
- Regionstyrelsen 2015-03-04 § 49

Regionfullmäktiges beslut
•

Förslag till ny organisation för samhällsbyggnadsförvaltningen och för teknikförvaltningen från och med 2015-04-01 godkänns.

•

Förslag till förändringar i tekniska nämndens reglemente, redovisade i tekniska
nämnden 2015-01-28 § 21, godkänns.

•

Ändringar ska göras i regionstyrelsens reglemente under rubriken ”Undertecknande
av handlingar”, där ordet samhällsbyggnadsförvaltningen ersätts med
teknikförvaltningen.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
Tekniska nämnden och byggnadsnämnden har godkänt samhällsbyggnadsförvaltningens och
teknikförvaltningens förslag till ny organisation. I en gemensam skrivelse anförs att i
samband med delningen 2012-01-01 av den dåvarande samhällsbyggnadsförvaltningen
till dagens samhällsbyggnadsförvaltning (SBF) och teknikförvaltning (TKF) skapades ett
”beställare- utförare”-förfarande som innebar att verksamheterna delades mellan de två
förvaltningarna. Det avsåg VA-verksamheten, avfallsverksamheten samt drift och
underhåll av gator, vägar och grönytor. Förfarandet innebar att SBF som av tekniska
nämnden (TN) tilldelades medel för de aktuella verksamheterna beställer utförandet av
TKF och betalar för utförda tjänster enligt överenskommelser.
Delningen har efter snart tre år inte helt visat sig motsvara förväntningarna. Positiva
effekter har förvisso uppnåtts. Dessa uppväger dock inte den brist på helhetssyn som
förändringen medfört. Delningen har försvårat TN:s fördelning av arbetsuppgifter och
uppdrag till förvaltningarna, det har skapat en otydlighet och varit en grogrund för
missförstånd.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-03-30

Rf § 142 forts.
Drivkraften som ligger bakom organisationsöversynen utgörs främst av behovet av en
helhetssyn, något som saknats då verksamheterna varit delade mellan två förvaltningar.
Särskilt påtagligt har det blivit i arbetet med att realisera VA-planen. Den investering
som skall genomföras är redan en betydande utmaning för organisationen.
Organisationsöversynen har också möjliggjort att en nödvändig funktion för
verksamheternas behov av utveckling och långsiktig planering och strategi skapas.
Förutom fokus på att VA-planens projekt samlas i två VA-program, ett för söder och
ett för norr, så skall SBF:s framgångsrika satsning på kundbemötande och service tas
tillvara och fortsätta genomföras även inom TKF. Ett utvecklingsarbete för kundtjänstfunktionen i ett helhetsperspektiv kommer att startas.
Inga förändringar sker i nuläget avseende räddningstjänstens uppdrag och organisation.
Tekniska nämndens reglemente föreslås revideras i den del som handlar om förvaltningsorganisation. Anpassning sker även i de delar som berör regionstyrelsens beställningar inom området mark, exploatering och byggnader som förs över från samhällsbyggnadsförvaltningen till teknikförvaltningen. Tekniska nämnden föreslås även överta
personalansvaret från byggnadsnämnden. Dock finns ännu inget beslutsförslag om
övertagande av personalansvar ännu från vare sig byggnadsnämnden eller tekniska
nämnden.
Ledningskontoret har föreslagit att det nya organisationsförslaget för samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningen godkänns.
Regionstyrelsen har förslagit att, i enlighet med byggnadsnämnden, tekniska nämnden och
ledningskontoret, godkänna förslaget till ny organisation.
Regionstyrelsen har beslutat att ledningskontoret får i uppdrag att följa upp och
återrapportera resursfördelningen mellan nämnderna, samt får i uppdrag att utreda
organisationen för räddningstjänsten.
A n för a nden
Anföranden hölls av Tommy Gardell (S) och Isabel Enström (MP).
Expedieras:

Ledningskontoret - ekonomi, kvalitet och styrning
Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-03-30

Rf § 143

Revidering av reglementen för byggnadsnämnden och regionstyrelsen rörande planfrågor
RS 2013/653

- Byggnadsnämnden 2014-12-16 § 316
- Ledningskontoret 2015-01-02
- Ledningskontoret 2015-02-09
- Regionstyrelsen 2015-03-04 § 50

Regionfullmäktiges beslut
•

Byggnadsnämndens förslag till ändring av nämndens reglemente godkänns.

•

Ändringar i regionstyrelsen reglemente 6 § ska ske på följande sätt.
- I paragrafens 1:a pinnsats som lyder: ”Regionstyrelsen har ansvaret för att erforderliga
översiktsplaner och strategiska detaljplaner tas fram med hjälp av byggnadsnämnden och
samhällsbyggnadsförvaltningen.” stryks orden ”och strategiska detaljplaner”.
- Paragrafens 2:a pinnsats som lyder: ”Regionstyrelsen beslutar om antagande av
strategiska detaljplaner, gäller dock inte detaljplaner som är av stor vikt eller har principiell
betydelse, vilka antas av regionfullmäktige” stryks helt.

Byggnadsnämnden har i beslut § 316/2014 föreslagit att regionfullmäktige skall fastställa
förslagna ändringar i nämndens reglemente i syfte att tydliggöra ansvarsfördelningen
mellan byggnadsnämnden och regionstyrelsen när det gäller planärenden.
På motsvarande sätt har ledningskontoret tagit fram ett förslag till ändringar i
regionstyrelsens reglemente för denna typ av ärenden.
Regionstyrelsen har, i enlighet med byggnadsnämndens förslag godkänt nämndens
ändringar av reglementet, samt även föreslagit att ändringar i regionstyrelsen godkänns i
enlighet med ledningskontorets förslag.
A nför a nde
Anförande hälls av Karl-Allan Nordblom MP).
Expedieras

Byggnadsnämnden
Ledningskontoret Samhällsbyggnad
Författningssamlingen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-03-30

Rf § 144

Motion. Återinför utmaningsrätten
RS 2014/573

- (Kommunfullmäktige 2010-11-29, § 29)
- Ledningskontoret 2015-01-14
- Regionstyrelsen 2015-03-04 § 32

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen avslås.

Mot beslutet reserverade sig nedanstående ledamöter till förmån för motionen:
Eva Nypelius (C), Lars Thomsson (C), Lisa Blochmann (C), Björn Dahlström (C), Bibbi
Olsson (C), Alexander Jansson (C), Gunnel Lindby (C), Jonas Niklasson (C), Eva Gahnström (C),
Stefan Nypelius (C), Anna Andersson (C), Karl-Johan Boberg (C), Inger Olofsson (C), Anders
Larsson (C), Stefan Wramner (M), Simon Härenstam (M), Anna Hrdlicka (M), Inger
Harlevi (M), Ingemar Lundqvist (M), Mats Hedström (M), Lena Celion (M), Rune Fröling (M),
Robin Storm (M), Margareta Persson (M), Håkan Onsjö (M), Margareta Benneck (M), Rolf
Öström (M), Johan Thomasson (FP), Frans Brozén (FP), Amy Öberg (FP), Ulf Klasson (FP), Kaj
Lundmark (SD), Björn Ljung (SD) och Arvid Olofsson (SD).
Inger Harlevi (M) yrkar i en motion att Region Gotland ska återinföra utmaningsrätten
som togs bort i november 2010. Enligt motionären är utmaningsrätten viktig för
företagsklimatet och relationen mellan Region Gotland och det gotländska näringslivet.
Ledningskontoret anför att det under den period som utmaningsrätten fanns, 2009 och
2010, inkom fyra utmaningar. Ingen av dessa beslutades utföras i annan regi.
Arbetet med företagsklimatet och regionens relation med näringslivet har under de
senaste åren varit intensivt, framförallt i samband med projektet Förenkla helt enkelt.
Att arbeta med sådana insatser är mer effektivt och har större förutsättningar för att
förbättra företagsklimatet än att återinföra utmaningsrätten.
Enligt Sveriges kommuners och landstings, SKL, hemsida har 40 av Sveriges 290
kommuner infört utmaningsrätt, den senaste skedde 2013.
Ledningskontoret har föreslagit att motionen avslås med anledning av ovan nämnda
bedömning.
Regionstyrelsen har föreslagit att motionen avslås.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-03-30

Rf § 144 forts.
A n för a nden
Anföranden hölls av Anna Hrdlicka (M), Simon Härenstam (M) och Leif Dahlby (S).
Yr k a nden
•

Inger Harlevi (M) yrkade, med instämmande av Eva Nypelius (C), Margareta Benneck (M)
och Ulf Klasson (FP), bifall till motionen.

•

Per Edman (V) yrkade, med instämmande av Björn Jansson (S), bifall till
regionstyrelsens förslag och avslag på Inger Harlevis yrkande.

Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag om avslag på motionen och
inger Harlevis yrkande om bifall till motionen och fann att motionen hade avslagits.
Omröstnings begärdes. JA för regionstyrelsens förslag. NEJ för Inger Harlevis yrkande
om bifall till motionen. 37 ledamöter röstade ja. 34 ledamöter röstade nej. Av bilaga till
protokollet framgår hur var och en röstade. Fullmäktige hade således beslutat att motionen
skulle avslås.
Expedieras

Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-03-30

Rf § 145
Avsägelser och val
RS 2015/6

- Linda Lucas Kulesa, 2015-03-24
- Anna Dahlström Danneker 2015-03-24

Regionfullmäktiges beslut
•

Linda Lucas Kulesa (M) och Anna Dahlström Danneker (M) befrias från sina uppdrag.

•

Till ny ledamot, tillika ordförande, i styrelsen för Gotlands Näringslivs- och
Etableringsservice AB t.o.m. bolagsstämman 2019 utses:
S
Bo Björkman, Korpklintsvägen 15 lgh 1003, 621 41 Visby

•

Till ny ledamot, tillika ordförande, i styrelsen för Wisby Strand Congress & Event
Gotland AB t.o.m. bolagsstämman 2019 utses:
S
Bo Björkman, Korpklintsvägen 15 lgh 1003, 621 41 Visby

•

Till ny ersättare i styrelsen för Gotlands Näringslivs- och Etableringsservice AB
t.o.m. bolagsstämman 2015 (efter Lena Celion som avsagt sig uppdraget 2015-02-10)
utses:
M
Gunnar Sohlin, Södervärnsgatan 4, 621 46 Visby

•

Till ny ersättare i styrelsen för Wisby Strand Congress & Event Gotland AB t.o.m.
bolagsstämman 2015 (efter Lena Celion som avsagt sig uppdraget 2015-02-10)
M
Gunnar Sohlin, Södervärnsgatan 4, 621 46 Visby

•

Till nya ersättare i styrelsen för Gotlands Näringslivs- och Etableringsservice AB
t.o.m. bolagsstämman 2019 utses:
S
Filip Reinhag, Bro Suderbys 439, 621 73 Visby
M
Gunnar Sohlin, Södervärnsgatan 4, 621 46 Visby

•

Till nya ersättare i styrelsen för Wisby Strand Congress & Event Gotland AB t.o.m.
bolagsstämman 2019 utses:
S
Filip Reinhag, Bro Suderbys 439, 621 73 Visby
M
Gunnar Sohlin, Södervärnsgatan 4, 621 46 Visby

•

Till ny ledamot i delegation för samråd vid bolagsstämmor med Gotlands
Näringslivs- och Etableringsservice AB t.o.m. bolagsstämman 2019 utses:
M
Simon Härenstam, Ullgarnsvägen 7, 621 53 Visby

•

Till ny ledamot i styrelsen för Gotlands Näringslivs- och Etableringsservice AB
t.o.m. bolagsstämman 2019 utses:
M
Robert von Krusenstierna, Box 87, 623 21 Ljugarn
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-03-30

Rf § 145 forts.
•

Till ny ledamot i styrelsen för Wisby Strand Congress & Event Gotland AB t.o.m.
bolagsstämman 2019 utses:
M
Robert von Krusenstierna, Box 87, 623 21 Ljugarn

•

Till ny ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden t.o.m. 2018-12-31 utses:
M
Hans Jörgen Petersén, Vibble Drejargatan 7, 622 59 Visby
Till ny ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden t.o.m. 2018-12-31 utses:
M
Jimmy Larsson, Burs Sigdes 250, 623 49 Stånga
att inträda vid förhinder för ordinarie i M-gruppen i ordningen efter Anand Häglund

•

Till ny ersättare i socialnämnden t.o.m. 2018-12-31 utses:
M
Monica Westfält-Nilsson, Strelowgatan 20, 621 45 Visby
att inträda vid förhinder för ordinarie i M-gruppen i ordningen efter Stefan Wäss

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

Linda Lucas Kulesa (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i miljö- och
hälsoskyddsnämnden.
Anna Dahlström Danneker (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i socialnämnden.

Expedieras

Berörda styrelser och nämnder
De entledigade
De valda

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-03-30

Rf § 146

Medborgarförslag; nya
Regionfullmäktiges beslut
•

I enlighet med presidiets förslag.

Följande medborgarförslag har inkommit:

Ärendenummer/
Ankomstdatum

Ulf Abramsons medborgarförslag om att regionstyrelsen ställer sig
bakom länsstyrelsens förslag att göra Ojnare och Bästeträsk till ett
Natura 2000-område
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen
Expedieras:

Berörd nämnd, Förslagsställaren

Justerande:

Utdragsbestyrkande

:

RS 2015/174
2015-03-11

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-03-30

Rf § 147
Medborgarförslag; anmälan av beslutade
Regionfullmäktiges beslut
•

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

Elisabeth Stenberg-Lundins medborgarförslag om Solbergabadets öppettider. RS 2014/338
•

Kultur- och fritidsnämnden 2015-02-03, § 8

Anna Rosanders medborgarförslag om att Gotland får tillbaka konsumentrådgivning.
RS 2014/546
•

Kultur- och fritidsnämnden 2015-02-03, § 9

Marléne Jonssons medborgarförslag om att stormarknader även bör finnas i Slite och
Hemse. RS 2014/426
•

Regionstyrelsen 2015-03-05, § 31

Veronica och Jonny Johanssons medborgarförslag om bevakningsgrupp för att förhindra
brott. RS 2014/422
•

Regionstyrelsen 2015-03-05, § 42

Marléne Jonssons medborgarförslag om bättre samarbete mellan krogar och polisen för att
förhindra brott. RS 2014/423
•

Regionstyrelsen 2015-03-05, § 43

Börje Yttergrens medborgarförslag om felanmälan via Region Gotlands hemsida eller via
applikation för smarttelefon. RS 2014/553
•

Tekniska nämnden 2015-03-03, § 44

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-03-30

Rf § 148
Interpellation. Genomförande och uppföljning av beslut
RS 2014/710

Regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S) besvarade interpellation av Lars
Thomsson (C) om genomförande och uppföljning av beslut. Lars Thomsson tackade för
svaret och kommenterade ytterligare frågan. Deltog i diskussionen gjorde även Inger
Harlevi (M) och Frans Brozén (FP).
Interpellation 2014-12-15

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 149
Interpellation. Stöd till Region Gotlands chefer
RS 2014/711

Regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S) besvarade interpellation av Gunnel
Lindby C) om stöd till Region Gotlands chefer. Gunnel Lindby tackade för svaret och
kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2014-12-15

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 150
Interpellation. Beslutet att stänga bårhuset i Hemse
RS 2015/139

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Stefaan De Maecker (MP) besvarade
interpellation av Anna Andersson (C) om beslutet att stänga bårhuset i Hemse. Anna
Andersson tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Deltog i
diskussionen gjorde även Margareta Persson (M).
Interpellation 2015-03-02

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-03-30

Rf § 151
Interpellation. Genus- och HBTQ-perspektiv på flyktingmottagande
RS 2015/141

Regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S) besvarade interpellation av Elin
Bååth (Fi) om genus- och HBTQ-perspektiv på flyktingmottagande. Elin Bååth tackade
för svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2015-03-02

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 152
Interpellation. Säkerhet vid längre strömavbrott
RS 2015/140

Regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S) besvarade interpellation av Anna
Andersson (C) om säkerhet vid längre strömavbrott. Anna Andersson tackade för svaret
och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2015-03-02

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-03-30

Rf § 153

Fråga
Eva Nypelius (C) fick tillstånd att ställa en fråga om Natura 2000 och hur Region Gotland
kommer att agera framåt i tiden. Frågan besvarades av regionstyrelsens ordförande Björn
Jansson (S).

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-03-30

Rf § 154

Motioner; nya
Följande motioner har inkommit:

Ärendenummer

Alexander Jansson (C)
Öka hastigheten på väg 147 mellan Lärbro och Slite

RS 2015/225
2015-03-30

Gunnel Lindby (C) och Eva Gahnström (C)
Identifiera och eliminera onödig el- och energiförbrukning

RS 2015/226
2015-03-30

Lars Thomsson (C)
Utnyttja LIS-områden till att skapa landsbygdsutveckling

RS 2015/227
2015-03-30

Mats-Ola Rödén m.fl. (FP)
Införa särskilt yttrande för inte tjänstgörande ersättare i nämnder
och styrelser

RS 2015/228
2015-03-30

RS 2015/229
Elin Bååth (Fi)
Inkluderande ansökningar, blanketter och enkäter för transpersoner 2015-03-30
Anmärkning:

De nya motionerna bifogas det tryckta protokollet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-03-30

Rf § 155
Interpellationer; nya
Regionfullmäktiges beslut
•

Interpellationerna besvaras vid nästa sammanträde.

Alexander Jansson (C) fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S)
ställa interpellation om belysning på Trafikverkets vägar på landsbygden.
RS 2015/ 230

Jonas Niklasson (C) fick tillstånd att till regionstyrelses ordförande Björn Jansson (S) ställa
interpellation om långtidssjukskrivningar.
RS 2015/ 231

Inger Harlevi (M) fick tillstånd att till tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S)
ställa interpellation om dialog med innehavare av parkeringsrätter.
RS 2015/ 232

Mats Hedström (M) fick tillstånd att till tekniska nämndens ordförande Tommy
Gardell (S) ställa interpellation om gångväg från Sjuströmmar till Slite stugby.
RS 2015/ 233

Elin Bååth (Fi) fick tillstånd att till socialnämndens ordförande Maria Björkman (S) ställa
interpellation om socialtjänstlagen och nödställda EU-medborgare.
RS 2015/ 234

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr KS 2008/44
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Jan von Wachenfeldt

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Claudia Castillo

Datum 2015-01-21

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bilaga § 138

Regionstyrelsen

Reviderat vattenskyddsområde med föreskrifter för
Visbys grundvattentäkter
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige:
- att med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken besluta om vattenskyddsområde för Visbys grundvattentäkter i Region Gotland/ Gotlands
kommun, med den omfattning som framgår av karta i bilaga 1,
”Vattenskyddsområde för Visbys grundvattentäkter”,
- att med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken besluta om skyddsföreskrifter
inom angivet vattenskyddsområde såsom formulerats i bilaga 2
”Vattenskyddsföreskrifter för Visbys grundvattentäkter”,
- att till föreskrifterna bifoga allmänna upplysningar enligt utformning i
bilaga 3,
- att i beslut ange att föreskrifterna ska träda ikraft den 1 juni 2015,
- att i beslut ange att nu taget beslut ersätter tidigare meddelade beslut
från Länsstyrelsen (1977-01-19, dnr 11.184-29-72, författningssamling
09FS1977:4 samt 2002-09-04, dnr 5210-3157-96) då beslut vunnit laga
kraft,
- att med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken besluta att föreskrifterna ska
gälla omedelbart från den 1 juni 2015 även om de överklagas,
- att informera om hur beslut kan överklagas till Länsstyrelsen i Gotlands
län,
- att tekniska nämnden får i uppdrag att ajourhålla de allmänna
upplysningarna till skyddsföreskrifterna,
- att tekniska nämnden enligt reglementet svarar för sådan kommunal
förvaltningsuppgift med anledning av vattenskyddsområdet som inte
enligt föreskrift skall fullgöras av miljö- och hälsoskyddsnämnden,
- att kungörelsen av regionfullmäktiges beslut skall verkställas av tekniska
nämnden i enlighet med 27 § förordning (1998:1252) om
områdesskydd enligt miljöbalken m m,

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

Ärendenr KS 2008/44

Ledningskontoret
Region Gotland

-

att tekniska nämnden skall handlägga eventuella överklaganden av
beslutet, samt
att tekniska nämnden får i uppdrag att hos länsstyrelsen begära att
länsstyrelsens beslut 1977-01-19 samt 2002-09-04 gällande
skyddsområde och föreskrifter för Visby och Vibble tätorters
vattenförsörjning upphävs.

Bakgrund
Syfte och motiv för ansökan

För grundvattentäkterna i Visbyområdet finns sedan 1977-01-19 ett av
länsstyrelsen fastställt vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter. Genom
beslut 2002-09-04 fastställde länsstyrelsen en ändring av vattenskyddsområdet
söder och väster om Visby flygplats som innebar att skyddsområdet minskades
något i dessa riktningar.
Behov har funnits att göra en översyn av det befintliga vattenskyddsområdet
och att anpassa föreskrifterna efter Naturvårdsverkets allmänna råd för
vattenskyddsområde (NFS 2003:16) och efter Naturvårdsverkets handbok om
vattenskyddsområde (NV 2010:5). Arbetet påbörjades 2004 av SGU.
Syftet med vattenskyddsområdet med tillhörande föreskrifter är att långsiktigt
säkerställa vattentillgången och råvattenkvaliteten för Visbyområdet där
grundvattenförekomsten har extremt högt skyddsvärde eftersom reservvattentäkter saknas. Skyddsområdet ska långsiktigt säkra grundvattenförekomsten för såväl nutida som framtida vattenförsörjning.

Ärendets handläggning

Ansvarig för arbetet med översyn av vattenskyddsområdet och tillhörande
föreskrifter har varit Region Gotland genom tekniska nämnden.
Under åren har flera versioner av skyddsföreskrifter diskuterats. En riskanalys
och konsekvensbedömning togs fram 2012. Under 2013 har en komplett
ansökan tagits fram för ett reviderat vattenskyddsområde med föreskrifter för
Visbys grundvattentäkter (AkvaNovum AB 2013-03-04).
Ansökan har samråtts med olika myndigheter och organisationer samt delgetts
genom föreläggande till alla berörda fastighetsägare och andra innehavare av
särskild rätt till mark. Arbetet har varit mycket omfattande då många enskilda,
företag m.fl. berörs av skyddsområdet. Ansökan har även presenterats vid två

2 (7)

Ledningskontoret

Ärendenr KS 2008/44

Region Gotland

informationsmöten samt funnits tillgängliga på såväl Region Gotlands hemsida
(www.gotland.se/visbyvattenskydd) som på samhällsbyggnadsförvaltningen.
Inkomna synpunkter har återgetts och bemötts i”Samrådsredogörelse” (2014-0129). I samrådsredogörelsens början finns beskrivet vilka ändringar som gjorts i
föreskrifterna med anledning av inkomna synpunkter. När samrådsredogörelsen färdigställts kungjordes detta i ortstidningarna. Samtliga som haft
synpunkter på ansökan har även fått en kopia på samrådsredogörelsen.
Möjlighet gavs även att lämna synpunkter på samrådsredogörelsen. De
ytterligare synpunkter som inkom har återgetts och bemötts i dokumentet
”Synpunkter på samrådsredogörelse” (2014-03-31).
Ärendet behandlades av tekniska nämnden 2014-04-23 som då beslutade att
återremittera förslaget till förvaltningen med tilläggsuppdragen att bjuda in till
dialogmöte samt att genomföra ett seminarium för politiker och tjänstemän.
Den 25 september genomfördes dialogmötet med allmänheten och den 8
oktober genomfördes seminariet. Ett särskilt möte hölls även med LRF den 17
november där LRF informerade om hur de anser att ett framtagande av
vattenskyddsområden och föreskrifter kan ske på ett bättre sätt.
Inkomna synpunkter och bemötande av dessa

Synpunkter har kommit in från ett antal berörda sakägare inom området samt
från andra remissinstanser. Nedan följer en sammanfattning av inkomna
synpunkter. Fullständig redogörelse finns i ”Samrådsredogörelse” samt i
”Synpunkter på samrådsredogörelse”.
Områdets avgränsning
Synpunkter har inkommit på områdets avgränsning. Dels har zonindelning för
enskilda fastigheter ifrågasatts och dels har utvidgningen av skyddsområdet
söderut ifrågasatts.
Kommentar: Efter att SGU har hörts har en viss utökning av sekundär
skyddszon föreslagits i Träkumlaområdet. Utsträckningen söderut har inte
förändrats då ett behov finns för framtida vattenuttag i området.
Allmänt om föreskrifters utformning
Det har framförts att föreslagna föreskrifter är otydliga och att svårtolkade
uttryck som t ex risk och hantering används.
Kommentar: I det slutliga förslaget till föreskrifter har svårtolkade uttryck så
långt möjligt tagits bort. Förtydligande har gjorts av vilken verksamhet som är
förbjuden samt vilken som kräver anmälan eller tillstånd eller särskilt
försiktighetsmått.
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Ärendenr KS 2008/44

Region Gotland

Möjlighet till bebyggelse
Det har återkommande påtalats att bebyggelse utanför Visby enbart blir möjlig
om kommunalt VA dras fram. Flera berörda fastighetsägare har framställt
begäran om att få ansluta sina fastigheter till kommunalt VA.
Kommentar: Förslagna föreskrifter reglerar enbart förbud mot ny infiltration i
primär zon samt förbud mot ny infiltration för WC i sekundär zon. Kravet har
bedömts motiverat mot bakgrund av rådande markförhållanden. Främst inom
den sekundära zonen finns möjlighet att pröva olika enskilda och gemensamma
avloppslösningar.
Avgifter och regelkrångel
Främst inom jordbruket motsätter man sig avgifter för (tillstånds)prövningar
enligt vattenskyddsföreskrifterna. Det finns även en oro för att det ska bli
krångligt och omständligt att genomföra prövningar.
Kommentar: Det är inte rimligt eller möjligt att VA-kollektivet eller
skattekollektivet ska stå för kostnader för anmälningar, ansökningar m.m. Det
förutsätts att tillsynsmyndigheten så långt möjligt inför rutiner för att
underlätta handläggning av prövningsärenden.
Ersättningskrav
Det har framförts krav på ersättning för de restriktioner och intrång som
uppstår vid markanvändning inom föreslaget skyddsområde.
Kommentar: Föreslagna skyddsföreskrifter kan innebära begränsningar i
möjligheterna att förfoga över marken. Detta kan medföra rätt till ersättning
om pågående markanvändning avsevärt försvåras. Föreskrifter/tillståndsbeslut
av miljö- och hälsoskyddsnämnden som orsakar endast bagatellartade intrång
eller som fastighetsägaren eller annan rättighetshavare i övrigt måste tåla enligt
lag, medför inte någon rätt till ersättning. Det innebär bl.a. att föreskrifter som
faller inom ramen för miljöbalkens allmänna hänsynsregler inte leder till
ersättning. Fastighetsägaren eller rättighetshavaren är alltid skyldig att självmant
iaktta allmän aktsamhet och hänsyn.
Om en fastighetsägare eller innehavare av särskild rätt till fastighet anser att
föreskrifterna avsevärt försvårar pågående markanvändning kan han/hon
väcka talan hos mark- och miljödomstolen om ersättning eller inlösen enligt 31
kap MB.
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Ledningskontoret

Ärendenr KS 2008/44

Region Gotland

Föreskrift om kemiska bekämpningsmedel
Synpunkter har framförts om både ökad och minskad omfattning av förbud
mot bekämpningsmedel. Även krav på att tillståndsplikt ska finnas i sekundär
zon har framförts.
Kommentar: Se förslag till ändring av 5 § mot bakgrund av inkomna synpunkter
från LRF längre fram i kommentarerna.
Föreskrift om gödselmedel
Föreskriften har uppfattats som krånglig och omotiverad.
Kommentar: Förslag till föreskrift har omformulerats så att det framgår tydligare
vad som är förbjudet respektive vad som kräver anmälan eller ansökan om
tillstånd.
Föreskrift om bark, timmer, stubbar, flis och GROT-upplag
Det har framförts att det är orimligt att föreskriva om tillståndsplikt i primär
zon för varje upplag, oavsett tiden för upplaget.
Kommentar: Förslag till föreskrift har kompletterats med ett undantag från
tillståndsplikt i primär zon för mindre upplag som lagras under kort tid.
Föreskrift om avloppsvatten
Oro har framförts att befintliga infiltrationer inte ska kunna göras om eller
förnyas. Det har även framförts att det är omotiverat med totalförbud för
infiltration i den primära zonen.
Kommentar: Förslaget till föreskrift har förtydligats så att det framgår att
befintliga infiltrationer får göras om. De får dock inte förstoras så att ytterligare
hushåll kan omfattas. Förbud mot tillkommande infiltrationer i primär
skyddszon kvarstår. Förbudet finns även i dagens skyddsföreskrifter.
Entreprenadarbeten
Synpunkter har inkommit på att ingen reglering sker av entreprenadarbeten
såsom t ex schaktning
Kommentar: § 12 har kompletterats och gäller nu täktverksamhet, schaktningsoch anläggningsarbeten.
Föreskrift om annan miljöfarlig verksamhet
Synpunkter har inkommit på att formuleringar är otydliga och svårtolkade.
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Ärendenr KS 2008/44

Region Gotland

Kommentar: Förslaget till föreskrifter har omformulerats och preciserats.
Nuvarande förslag omfattar enbart anmälnings- och tillståndspliktig
verksamhet. Förbud har ersatts av tillståndsplikt vid utökning av befintlig
verksamhet.
Inkomna synpunkter vid förnyade dialogmöten och bemötande av dessa

Undantag för tillstånd till upplag av timmer bör gälla en större mängd än vad
som är föreslaget.
Kommentar: Det har inte bedömts vara motiverat att ändra på undantag för
tillståndsplikt.
De industrier som finns inom vattenskyddsområdet ska ha möjlighet att följa
krav på lagring av flis m m.
Kommentar: En ändring föreslås i förslag till föreskrift § 8 som ger möjlighet att
välja mellan två likvärdiga försiktighetsmått vid lagring av flis m.m. I förslaget
anges nu (i båda zoner) att upplag på tät yta med uppsamling av dagvatten eller
på tät yta under tak är tillåtet oavsett tid.
LRF har utarbetat och presenterat en modell för införande av vattenskyddsområden och föreskrifter som innebär en ökad dialog i processen och där
brukarna har bättre möjlighet att påverka. Målet är att skydda vattnet men
också bibehålla livsmedelsproduktionen. LRF anser att processen bör innehålla
återkommande dialogmöten även efter det att beslut om skyddsområde tagits.
Kommentar: En förbättrad process med ökad dialog kommer att beaktas i
kommande vattenskyddsarbete. Samråd bedöms nu ha skett i tillräcklig
omfattning inför beslut om Visbys vattenskyddsområde med föreskrifter.
Framtagande av vattenskyddsområde med föreskrifter och tillsyn i enlighet
med beslutade föreskrifter är två olika processer som behandlas av olika
nämnder. En dialog med LRF med målet att förenkla tillståndsprocessen
m.m. välkomnas.
LRF anser att tillståndsplikt för bekämpningsmedel bör gälla även inom primär
zon istället för förbud. Då lantbrukare genomgått bestämda utbildningar samt
uppfyller säker hantering avseende sprutmedelsutrustning samt spridning enligt
preciserade krav bör en förenklad tillståndsprövning tillämpas. Förbud föreslås
enbart för bentazon.
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Ledningskontoret
Region Gotland

Kommentar: Ändring föreslås i förslag till föreskrift § 5 från förbud för spridning
av kemiska bekämpningsmedel i primär zon till tillståndsplikt på samma sätt
som i sekundär skyddszon. Tillstånd kan utformas så att enbart på platsen
lämpliga bekämpningsmedel tillåts.
Ekonomisk analys

Ekonomiska konsekvenser till följd av eventuella ersättningsanspråk är inte
möjliga att beräkna.
Konsekvenser för barn och ungdomar

Beslut enligt lämnat förslag ger ett långsiktigt skydd för grundvattnet i Visbyområdet. Ett rent vatten är grundläggande för alla barns hälsa.
Bedömning

Tekniska nämnden har i beslut § 273/2014 bedömt att föreslaget vattenskyddsområde med föreskrifter för Visbyområdet, inkluderande den förändring
som avser tillståndsplikt för spridning av bekämpningsmedel i primär zon, är
av den omfattning som behövs för att långsiktigt säkra grundvattenförekomsten för såväl nutida som framtida vattenförsörjning.
Föreslagna vattenskyddsföreskrifter bedöms vara väl motiverade och utgöra en
god avvägning mellan sakägarnas intressen och behovet av att skydda
grundvattnet inom vattenskyddsområdet. Ledningskontoret instämmer i denna
bedömning.
Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör

Bilagor:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vattenskyddsområde
Vattenskyddsföreskrifter
Allmänna upplysningar
Samrådsredogörelse
Synpunkter på samrådsredogörelse
Tekniska nämndens beslut § 273/2014
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PROTOKOLL

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

2015-03-30

Omröstning § 144
Ärende: Motion. Återinför utmaningsrätten
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
Regionstyrelsens förslag
NEJ: Inger Harlevis (M) yrkande

Följande röstade ja:
Torgny Ammunet (S)
Björn Jansson (S)
Meit Fohlin (S)
Hanna Westerén (S)
Leif Dahlby (S)
Filip Reinhag (S)
Johnny Wiberg (S)
Tommy Gardell (S)
Hanna Lenholm (S)
Brittis Benzler (V)
Saga Carlgren (V)
Lisa Kalström (S)
Eric Martell (S)
Renée Lingström (S)
Bo Björkman (S)
Per Edman (V)
Thomas Gustafson (V)
Charlotte Andersson (S)
Alexandra Dahlberg (S)
Wiola Öst
Lena Eneqvist (S)
Annamaria Bauer (V)
Lars Bjurström (V)
Tony Johansson (S)
Mikael Nilsson (S)
Lennart Petersson (S)
Stefaan de Maecker (MP)
Isabel Enström (MP)
Karin Wizén (V)
Daniel Heilborn (MP)
Cecilia Nygren (MP)
Clara Andermo (MP)
Lena Stenström (MP)
Karl-Allan Nordblom (MP)
Jörgen Renström (MP)
Elin Bååth (Fi)
Aino Friberg Hansson (S)

Följande röstade nej:
Stefan Wramner (M)
Eva Nypelius (C)
Lars Thomsson (C)
Simon Härenstam (M)
Anna Hrdlicka (M)
Lisa Blochmann (C)
Björn Dahlström (C)
Inger Harlevi (M)
Ingemar Lundqvist (M)
Bibbi Olsson (C)
Alexander Jansson (C)
Mats Hedström (M)
Lena Celion (M)
Gunnel Lindby (C)
Jonas Niklasson (C)
Rune Fröling (M)
Robin Storm (M)
Eva Gahnström (C)
Stefan Nypelius (C)
Margareta Persson (M)
Håkan Onsjö (M)
Anna Andersson (C)
Karl-Johan Boberg (C)
Margareta Benneck (M)
Rolf Öström (M)
Inger Olofsson (C)
Anders Larsson (C)
Kaj Lundmark (SD)
Björn Ljung (SD)
Johan Thomasson (FP)
Frans Brozén (FP)
Amy Öberg (FP)
Ulf Klasson (FP)
Arvid Olofsson (SD)

Bilaga § 148
Interpellationssvar
2015-03-30

Genomförande och uppföljning av beslut.
Ledamoten Lars Thomsson (C) har i en interpellation ställt två frågor.
- Vilken systematisk uppföljning sker av politiskt fattade beslut så att de också blir
verkställda?
- Vilket ansvar anser du som regionstyrelsens ordförande att du har att följa upp
detta?
Mitt svar:
Via Regionfullmäktiges och Regionstyrelsens sekretariat sker en systematisk avcheckning av
verkställandet av fattade beslut i Fullmäktige och Regionstyrelsen. Detta stäms
kontinuerligt av vid möten mellan Regiontyrelsens ordförande och regionens
tjänstemannaledning. Jag vill påstå att det är mycket sällsynt att beslut inte blir verkställda.
Jag protesterar mot bilden att det är vanligt förekommande. Skälen till att ett verkställande
ibland inte sker inom en tidsrymd som anses acceptabel kan variera. Det kan handla om
icke förutsägbar resursbrist bland tjänstemännen, förändringar i omvärlden, politisk
oenighet kring tolkning av och formerna för verkställighet, svårigheter beroende på att
beslutet inte var tillräckligt berett.
Självklart har jag som ordförande i Regionstyrelsen ett ansvar att följa upp detta i samarbete
med tjänstemannaledningen. Som jag tidigare sagt, systematik kring detta finns. Ibland,
men med hänsyn till hur många beslut som fattas, sker missar sällan. Det sker ett
kontinuerligt arbete att minimera dessa.

Björn Jansson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga § 149
Interpellationssvar
2015-03-30

Ang stöd till regionens chefer.
Ledamoten Gunnel Lindby, centerpartiet har i en interpellation ställt följande
frågor.
- Hur stöttar man regionens chefer i sin roll?
- Vilka rutiner har man för att hantera eventuella konflikter (arbetsbörda,
arbetsinnehåll, intressekonflikter, mänskliga konflikter etc) som kan uppstå?
- Hur följer man upp rutinerna om konflikt uppstått?
Mitt svar:
Omsättningen för regionens chefer ligger på 10-15 %. Detta innebär att 20-25 chefer av
regionens totalt 250 chefer slutar under ett år. Om denna siffra är hög eller inte är svår att
kommentera. En del av omsättningen beror på pensionering och är förutsägbar. Vad är en
rimlig omsättning? Det finns också ett värde i att få in nya medarbetare i verksamheten,
däremot är det inte önskvärt att de slutar på grund av missnöje eller tung arbetsmiljö.
Avgångssamtal bör genomföras där man kan fånga bl. a orsakerna. Hur detta görs idag
kräver en kartläggning bland förvaltningarna som har personalansvaret och
ledningskontoret har inte denna sammanställning idag.

Hur stöttar man regionens chefer i sin roll?
Alla nyanställda chefer kallas till en regionövergripande introduktion. Fr o m 2015 omfattar
denna totalt 9 dagar (varav tre dagar arbetsmiljöutbildning) där innehållet motsvarar
chefens ansvarsområden. Ambitionen är deltagarna träffas under ca ett år i sammanhållen
grupp för att också ge varandra stöd, något som efterfrågats.
Därutöver svarar varje förvaltning för den verksamhetsnära introduktionen inkl
information om IT-stöd m m.
Varje chef har årliga medarbetarsamtal med sin chef där ett av syftena är att skapa
förutsättningar för chefsuppdraget på individnivå.
Regionen erbjuder också fördjupad ledarutbildning inom coachande ledarskap och
arbetsmiljö. Chefens individuella utvecklingsplan (från medarbetarsamtalet bl a) kan
omfatta andra utbildningar som chefen och chefens chef har enats om.

Vilka rutiner har man för att hantera eventuella konflikter som kan uppstå?
Chefens ansvar innefattar att ta tag i eventuella konflikter. Det nära stödet, utöver chef och
kollegor, finns dels genom respektive förvaltnings HR-chef och dels genom
serviceförvaltningens HR-konsulter. I de fall man behöver ytterligare stöd finns detta hos
regionens upphandlade företagshälsovård. Stödet kan vara både stöd för chefen i sin roll
som för hantering av gruppen och dess individer.
Chefens chef har ett ansvar för att stödja sin underordnade chef
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Hur följer man upp rutinerna om konflikt uppstått?
De rutiner som finns ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM, och de riktlinjer
som finns för den mer konkreta hanteringen.
Uppföljningen av rutiner ska göras oavsett om det uppstått konflikt eller inte.
Vid en konflikt följs hanteringen upp successivt i det aktuella fallet.

Björn Jansson
Regionstyrelsens ordförande
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Ärendenr RS 2015/139
Handlingstyp Interpellationssvar
Datum 30 mars 2015

Bilaga § 150

Interpellation om beslutet att stänga bårhuset i Hemse
Ledamoten Anna Andersson (C) har i en interpellation till mig ställt fem frågor med
anledning av beslutet att säga upp hyresavtalet för ett bårhus i Hemse.
På vilket sätt landsbygdssäkrade man förslaget innan beslut fattades?
Mitt svar:
Det är viktigt att klara ut ansvarsfördelningen i denna fråga för att kunna förstå vilka
krav på landsbygdssäkring som kan vara rimliga.
Landstingen eller kommunerna ansvarar för förvaring av avlidna i avvaktan på
kistläggning och bisättning. Hälso- och sjukvårdens ansvar upphör när kroppen
lämnats ut för kistläggning. Dödsboet ansvarar för vidare hantering med hjälp av
begravningshuvudman. Utifrån ansvarsfördelningen där regionens ansvar inte räcker
längre än själva förvaringen av den avlidna finns det begränsat utrymme att dra
slutsatser om konsekvenser för landsbygden vid förändrad logistik.
I beslutsunderlaget som förvaltningen hade tagit fram redogjordes för möjligheten
att begravningshuvudman eventuellt kan använda lokalen i Hemse som
kistläggningslokal även framöver. Om det av någon anledning inte finns möjlighet
eller intresse att bedriva denna verksamhet i Hemse finns möjlighet till avsked av
den avlidne vid bårhuset i Visby som regionen i så fall ansvarar för. Regionen styr
inte över om en begravningshuvudman vill bedriva verksamhet i Hemse eller inte.
Huvudanledningen till varför Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade om
uppsägningen av hyresavtalet är av ekonomisk karaktär. När Hälso- och
sjukvårdsnämnden minskar sina kostnader finns det risk att nu aktuell
begravningshuvudman, som regionen hyr av, eventuellt inte har möjligheten att
bedriva verksamhet för kistläggning i den lokalen.

Vilka miljökonsekvenser kommer beslutet att få?
Mitt svar:
Miljökonsekvenser av detta beslut är svåra att bedöma och är till stor del beroende
på om någon begravningshuvudman kommer att bedriva kistläggningsverksamhet
m.m. i Hemse eller inte.
Om så inte är fallet torde nedsläckningen av förvaringskylen innebära en ganska
betydande miljövinst. Å andra sidan riskerar utsläpp av några fler körda mil innebära
en ökad belastning. Hur stor denna belastning blir beror på fordonet som kör, var
den avlidne befann sig vid dödstillfället, var begravningen äger rum, hur
resemönstret ser ut för anhöriga som vill ta avsked och ifall den avlidna ska
kremeras eller inte. Inga försök har gjorts för att räkna ut miljökonsekvenser då det
ter sig svårt att få till en bra analys. År 2014 var det 71 avlidna inom hälso- och
sjukvårdens ansvar som förvarades vid bårhuset i Hemse. Relativt sett pratar vi om
en ytterst liten andel av transporter som genomförs på Gotland i samband med
denna verksamhet.
När det gäller begravningsverksamhet finns det andra aspekter som kan anses vara
betydligt mer avgörande för vilken miljöpåverkan som sker eller inte beroende på
begravningsmetod och lagstiftningens utformning. Jag vill i detta samband hänvisa
till den statliga utredningen som presenterades 2013 ”Begravning - återvinning, nya
begravningsmetoder och enhetlig begravningsavgiftssats” (Statens offentliga
utredningar 2013:82).
Vilka humankonsekvenser för beslutet med sig?
Mitt svar:
Av reaktionerna att döma tolkar vissa vårt beslut som ett uttryck för att det
offentliga minskar sina åtagande på landsbygden och koncentrerar till Visby. I
praktiken innebär de frigjorda resurserna dock en möjlighet att fortsätta utveckla
sjukvården för samtliga gotlänningar, inklusive offensiva satsningar på landsbygden
så som öppnandet av en trygghetspunkt i Burgsvik.
Vilka konsekvenser beräknas beslutet få för företagandet på södra Gotland?
Mitt svar:
Det går inte att se några direkta samband mellan hälso- och sjukvårdens ansvar kring
bårhusverksamheten och företagandet på södra Gotland. Ett större samband finns
mellan dödsboets och begravningshuvudmannens val att organisera
kistläggningsarbetet och interaktion mellan begravningsbyråer och till exempel
blomsterhandlare.

Hur har man inhämtat allmänhetens åsikter innan beslut?
Mitt svar:
Hälso- och sjukvården har under 2014 genomfört en omfattande dialog med
befolkningen kring den framtida organisationen av hälso- och sjukvården i syfte att
ständigt kunna förbättra vården. I denna process fanns fokus på utmaningarna som
sjukvården står inför för att kunna uppnå detta. En stor del i dessa utmaningar är
finansieringen av utvecklingsarbete som är helt nödvändigt. Dialogen har stärkt mig i
min övertygelse att gotlänningarna vill att vi fortsatt satsar på vårdens utveckling.
För det behöver vi se över var vi kan rationalisera och minska kostnader utan att
göra avkall på sjukvårdens kvalité. Inför det specifika beslutet att säga upp
hyresavtalet för bårhuset i Hemse har inga särskilda medborgardialoger eller
liknande organiserats.

Stefaan De Maecker
Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande

Bilaga § 151
Interpellationssvar
2015-03-30

Genus och HBTQ-perspektiv på flyktingmottagande
Ledamoten Elin Bååth (F!) har i en interpellation ställt följande frågor.
-

om det finns planer på att formulera en strategi för att säkerställa att asylsökande
kvinnor synliggörs och får adekvat hjälp och stöd för att berarbeta eventuella
erfarenheter av vål och övergrepp, exempelvis via samarbete med kvinnojourerna

-

om det finns planer på ut bildning i genusperspektiv, hbtq-frågor och antirasism för
yrkeskategorier som arbetar med flyktingar, såsom personal på
flyktingförläggningar, samt etableringshandläggare.

Ledningskontoret har i dialog med Migrationsverket och Arbetsförmedlingen tagit fram ett
förslag till en gemensam avsiktsförklaring som underlag för asylboende och etablering av
nyanlända på Gotland. Avsiktsförklaringen tydliggör inblandade parters ansvar och
åtaganden som en asylboendeverksamhet innebär på Gotland. Vidare klargör den på vilket
sätt parterna kan bidra till att förbättra förutsättningarna för att fler personer som fått
uppehållstillstånd ska välja att varaktigt bosätta sig på Gotland.
Förslaget har remitterats till nämnder och styrelsen för Gotlandshem. Regionfullmäktige tar
ställning till frågan i juni. Ledningskontoret har i uppdrag att göra en handlingsplan för
verkställighet av asylboende enligt avsiktsförklaringen i samarbete med Migrationsverket
och Arbetsförmedlingen. Ambitionen är att, om fullmäktige så beslutar, ett första
asylboende ska kunna starta i slutet av detta år.
Uppdraget innebär bland annat att skapa förutsättningar för myndighetssamverkan och
samverkan med andra samhällsaktörer i arbetet med de asylsökande. Inriktningen är att
integration ska kunna påbörjas redan under väntetiden inför beslut om uppehållstillstånd.
Eftersom Region Gotlands senaste erfarenhet av asylmottagande ligger ett antal år tillbaka i
tiden kommer det behövas omfattande kompetensutveckling i verksamheter som möter
asylsökande personer. Av inriktningen på samverkan följer att kompetensutveckling kan
behöva ske gemensamt för medarbetare från flera myndigheter.
Genusperspektiv, HBTQ-frågor och antirasism är grundläggande människorättsfrågor som
måste integreras i den kompetensutveckling som kommer att genomföras.
Kommunstyrelsen beslutade redan 2009 om att jämställdhetsintegrering ska vara
huvudstrategi för att jämställdhetsperspektivet ska prägla all verksamhet. Detta gäller även i
denna fråga. Naturligtvis har Migrationsverket och Arbetsförmedlingen det formella
ansvaret för att utbilda sina medarbetare, dvs de som arbetar på asylboenden respektive

etableringshandläggare. Men med tanke på avsiktsförklaringens inriktning på samverkan ter
det sig rimligt att även kompetensutveckling kan genomföras gemensamt.
I dagsläget finns inte planer på en särskild strategi för hjälp och stöd till asylsökande
kvinnor med erfarenhet av våld och övergrepp. Hälso- och sjukvården och
Socialförvaltningen erbjuder idag verksamhet för våldsutsatta kvinnor. Med den kunskapen
och erfarenheten som grund kommer regionen att behöva vidareutveckla arbetet för att
kunna förstå och möta de särskilda behov som asylsökande kvinnor har. Även här kommer
vi att behöva ge kompetensutveckling till medarbetare och även detta behöver planeras i
samverkan med andra.

Björn Jansson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga § 152
Interpellationssvar
2015-03-30
Säkerhet vid längre elavbrott
Ledamoten Anna Andersson ( C ) har ställt följande fråga.
- Vilken beredskap har region Gotland för att möta behovet av telefonförbindelse
även vid längre strömavbrott?
Mitt svar:
Sedan telemarknaden avreglerades 1992 har de olika, konkurrerande teleoperatörerna själva
ansvar för sina nät och tjänster. Operatörerna är skyldiga att se till att deras nät och tjänster
uppfyller rimliga krav på god funktion och teknisk säkerhet. Ansvaret för att teletjänsterna
fungerar gäller även vid kris. Detta innebär dock inte någon garanti för att det alltid går att
ringa nödsamtal.
Teleoperatörerna måste underrätta SOS Alarm om inte nödsamtal kan kopplas fram genom
deras nät. SOS Alarm vidarebefordrar sedan informationen till räddningstjänsten som
beslutar om åtgärder, till exempel att ställa ut räddningsfordon som allmänheten kan
använda för att ringa nödsamtal.
På Gotland innebär det att man placerar ut brandbilar eller andra enheter på strategiska
platser (exvis brandstationen, kyrkan eller bygdegården i socknen). Räddningstjänsten (och
alla blåljusmyndigheter) är utrustade med eget redundant radiokommunikationssystem
(RAKEL) som möjliggör kontakt med bland annat larmcentraler. Det kommer givetvis att
medföra att den enskilde måste ta sig till dessa platser för att kunna larma.
Post- och telestyrelsen, PTS, är den myndighet som har ansvaret för översynen av
telemarknaden. PTS arbetar med att förebygga problem i tele- och datanäten.
Ett exempel är att finansiera funktioner för reservel och utbyggnad av alternativa
förbindelser i bredbandsnäten.
Vid ett större teleavbrott är PTS huvudsakliga uppgift att övervaka situationen, samla in
uppgifter om händelseförloppet och rapportera till regeringen och Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap, MSB.
Precis som nämns i interpellationen så ligger Gotland långt framme då det gäller
fiberutbygganden. En utbyggnad och utveckling som är oerhört positiv för bland annat
möjligheten till att bedriva distansoberoende verksamhet samt därmed möjlighet att bo och
verka på olika platser på ön.Samtidigt så är fibernäten beroende av ett fungerande elkedja
från konsument till leverantör av tjänster.
Man kan se två delar av utvecklingen:
- Dels fiberutbyggnaden på Gotland vilket skapar möjlighet för den enskilde att få tillgång
till internettjänster med större kapacitet/bandbredd
samt
- den pågående avvecklingen av kopparnätet på olika delar av ön (ca 300 abonnenter??)
som medför att Telia erbjuder en mobil lösning
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I det ena fallet så väljer den enskilde att flytta över telefoni, bredband och tv till en
operatörs utbud via fiberanslutningen och därmed få en ökad kapacitet och tillgång till ett
stort antal tjänster med hög hastighet. Det vill säga att den enskilde gör ett aktivt val.
I det andra fallet så avvecklar Telia äldre del av det befintliga kopparnätet och erbjuder de
berörda kunderna en annan (mobil) lösning.
Båda lösningarna är på olika sätt känsliga för elavbrott och därmed sårbara.
Inom överskådlig tid så kan man bedöma att utbyggnaden av fibernäten även kommer att
medföra en ökad avvecklingstakt på kopparnäten då flera väljer att ansluta telefonin via
fibernätet istället.
Under 2012 signerade Länsstyrelsen och Region Gotland tillsammans med dåvarande ITminister Anna-Karin Hatt en avsiktsförklaring om att i bred samverkan ta fram en
Regional Digital Agenda för Gotlands län (2015-2020). Den är nu på internremiss och
planeras att fastställas av regionfullmäktige i juni.
Syftet med den regionala digitala agendan är att skapa en helhetsbild av prioriterade mål
och aktiviteter. Agendan är en handlingsplan för hur digitaliseringens möjligheter ska tas
tillvara i länet under resten av årtiondet. Styrande dokument har varit den digitala agendan
för Europa samt den digitala agendan för Sverige.
Införandet av den digitala agendan vilar på en övertygelse om att dialog, öppenhet och
transparens gynnar samhällsutvecklingen, oavsett om det gäller kommunikation eller
funktion. Öppen samverkan mellan olika informationssystem är en kritisk faktor som bör
prioriteras i det praktiska genomförandet.
Den regionala digitala agendan för perioden 2015-2020 är indelad i sju strategiska områden
och 34 insatsområden. Nedan redovisas några klipp ur denna som omfattar de områden
som interpellationen berör. Det man kan tillägga är att den regionala digitala agendan har, i
jämförelse med andra regioner i landet, en högre ambitionsnivå när det gäller just
redundans, robusthet och stabilitet i såväl fiber- som mobilnät.
Utdrag ur Regional digital agenda 2015-2020 (daterad 2015-02-06 v 0,95)
Strategiskt område 3. Bredband
För att hela Gotland ska kunna delta i den samhälleliga utvecklingen krävs ett planlagt och
brett arbete med att säkra digitaliseringen. Oavsett om det handlar om företagarnas behov,
elevers utveckling eller medborgarens möjligheter att bidra till den lokala samhällsdebatten,
så krävs det att fiber- och mobilnät klarar kraven från användare och leverantörer.
Huvudmål: Fiber- och mobila nät på Gotland är redundanta och robusta (trafiken kan
vändas, om nätet till exempel grävs av) och allmänt tillgängliga så att de kan bära dagens
och morgondagens digitala tjänster.
Insatsområde 2 Redundant och robust fibernät
Huvudmål: Sockennäten används för utbyggnad av ett redundant fibernät som ger en
robusthet som bär dagens och morgondagens samhällstjänster.
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Delmål 1: Gotland är först i världen med att ha ett öppet och marknadsneutralt
samhällsnät.
De lokala näten är sammanbyggda till en redundant slinga (där trafiken kan
vändas åt olika håll) vilket skapar en hög driftsäkerhet.
Delmål 2: Telstationer och framtida användare av trygghetstjänster har
avbrottsfri kraft (UPS).
För att överbrygga elavbrott har telestationerna avbrottsfri kraft (UPS) och
användare av samhällets trygghetstjänster har UPS:er i hemmen. Genom att
målen nås klaras de krav framtida digitala samhällstjänster ställer på stabilitet i
elnätet.
Insatsområde 3 Stabilt mobilnät
Huvudmål: Det mobila nätet på Gotland har kapacitet året runt för såväl telefoni som
mobilt surfande.
Delmål 1: De lokala näten har kompletterats med hotspots och WLAN.
Kompletteringen stärker möjligheterna att utnyttja digitala tjänster mobilt där
det mobila nätet är svagt och för att göra punktinsatser vid större event eller
specifika turistmål.

Björn Jansson
Regionstyrelsens ordförande

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nya regler ska säkerställa långsiktigt och kontinuerligt
driftsäkerhetsarbete
2015-01-26
PTS föreslår nya regler om driftsäkerhet för att säkerställa att marknadens aktörer bedriver ett långsiktigt och kontinuerligt
driftsäkerhetsarbete. Förslagen skickas nu på remiss. Sista svarsdatum är den 23 februari 2015
Samhället är beroende av elektronisk kommunikation. Det är viktigt att dessa är driftsäkra. Beroendet och förväntningar ökar
hela tiden. Det finns sedan år 2007 allmänna råd kring driftsäkerhet, men PTS ser nu behov av att förtydliga reglerna om
driftsäkerhet.
PTS föreslår därför nya föreskrifter på området, som ska leda till att nät och tjänster ska vara driftsäkra. Föreskrifterna
innehåller bland annat generella krav på riskanalys, incidenthantering och kontinuitetsplanering samt specifika krav på
reservkraft och redundans.
– Tanken med föreskrifterna är att beskriva vad som ska uppnås, snarare än tekniskt detaljerade regler som beskriver hur detta
ska uppnås, säger Anna Wibom, PTS nätsäkerhetsavdelning.
– Lagen ställer krav på en grundläggande nivå av driftsäkerhet som ska säkerställa att privatpersoner och företag ska ha tillgång
till driftsäkra elektroniska kommunikationer. Därutöver ska det finnas en marknad där användarna tar ansvar för att säkra sin
kommunikation och där tillförlitlighet och säkerhet blir ett konkurrensmedel bland operatörerna.

Läs mer:
http://www.pts.se/sv/Dokument/Remisser/2015/Remiss---PTS-foreskrifter-om-krav-pa-driftsakerhet/
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Bilaga § 154

MOTION
Till fullmäktige i Region Gotland
ang. energitjuvar
Under många år har Gotlands Kommun och senare Region Gotland arbetat strukturerat med
att minska energiåtgången i egna och hyrda lokaler. De senaste åren genom EPC-projekt
(Energy Performance Contracting)
Nu är det dags att ta nya tag och involvera alla som arbetar i regionens lokaler. Det lyser
alltför ofta i skolor och på kontor nätterna igenom. På en del skolor går vaktmästaren en runda
efter skoldagens slut för att kolla att alla datorer är avstängda, men ofta står de på dygnet runt.
Hur svårt kan det vara att släcka lyset och stänga av datorn? Genom att arbeta grundligt med
att jaga energitjuvarna kan regionen tjäna pengar och sluta slösa med elenergi.
Uddevalla kommun med 31 000 innevånare har sparat 33 000 kwh genom att jaga
energitjuvar.

Därför föreslår vi:
att Region Gotland startar ett projekt för att identifiera och eliminera onödig
el- och energiförbrukning i motionens anda.
Visby 2015-03-30

Gunnel Lindby

Eva Gahnström

Bilaga § 154

Motion

Utnyttja LIS områden till att skapa landsbygdsutveckling
Den levande landsbygd Gotland har är en stor resurs för öns utveckling. Det eftersom vi
snart är enda länet med just en levande landsbygd, övriga län går mot en snabb
befolkningskoncentration mot städer med omland. Men utvecklingen på Gotlands landsbygd
är problematisk, vi ser en gradvis uttunning av boende och service.
I praktiken är det en ständig konkurrens om vart nya familjer skall bosätta sig. Därför måste
alla boendeorter på ön tillåtas att stärka sin konkurrenskraft genom att utnyttja sina starka
sidor. Gotlands landsbygd har en till stor del outnyttjad resurs, nämligen de 80 mil kust runt
Gotland. En nyligen gjord utredning som är framtagen i samband med utpekandet av LIS
områden visar att endast 20 % av öns kuststräcka är bebyggelseinfluerad.
Alla kustsocknars främsta tillgång som boendeort är havsutsikten. Just en fri utsikt över
vatten har under de senaste årtionden stadigt stärkts hos allmänheten som en avgörande
livskvalitet som man väldigt gärna vill ha i sin vardag. Att utnyttja ett mera kustnära
byggande som en utvecklingsfaktor för landsbygden på Gotland är helt nödvändigt om vi
skall kunna bryta den sakta nedåtgående trend som finns.
År 2009 förändrades plan- och bygglagen så att det numera är möjligt att peka ut områden
för Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS områden. Efter sex år med den nya lagen så
har endast ett fåtal LIS områden pekats ut runt om på Gotland. Lagförändringen har inte fått
något stort genomslag ännu. Erfarenheten nu är att det behöver pekas ut väsentligt fler LIS
områden än idag, eftersom att andra prövningsgrunder gör att många LIS områden blir i
praktiken blir outnyttjade beroende på andra skäl.
Med hänvisning till ovan yrkar jag att
– regionen tar ett helhetsgrepp för att peka ut många LIS områden runt Gotland.

Vänge 2015-03-30

Lars Thomsson

Bilaga § 154

Motion till Gotlands Regionfullmäktige
Inför särskilt yttrande för ej tjänstgörande ersättare i
nämnder och styrelser.
I flera regioner, landsting och kommuner som exempelvis Region Uppsala,
Västra Götalands Region, Stockholms läns landsting, Boden, Eslöv,
Haninge, Karlskoga Nynäshamn, Orust, Sundbyberg, Värmdö och Östersund
så tillämpas så kallat ersättaryttrande. I korthet innebär det att ersättare som
inte tjänstgör kan få sin mening antecknat till protokollet. Detta kan vara ett
instämmande i beslut eller en annan mening - uppfattning. Ersättaryttrandet
ökar delaktigheten, intresset och är positivt för demokratin.
Ersättaryttrandet skall lämnas skriftligt vid sammanträdet och läggs, efter
notering i paragraf, som bilaga till protokollet.
Vi yrkar att Regionfullmäktige beslutar att Region Gotland inför
ersättaryttrande i samtliga nämnder och styrelser.

Visby 2015-03-30
Folkpartiet Liberalerna Gotland

Mats-Ola Rödén

Johan Thomasson

Amy Öberg

Ulf Klasson

Lena Grund

Frans Brozen

Bilaga § 154

Motion: Trans*inkluderande ansökningar, blanketter och enkäter
Till: Regionfullmäktige Gotland
Forskning visar att 1-2% av befolkningen är transpersoner, vilket på Gotland skulle
innebära ca 1000 personer. Under paraplybegreppet transpersoner räknas både personer
som identifierar sig med ett annat kön än det de tillskrevs vid födseln (transsexuella),
transvestiter, agender (identifierar sig inte med något kön), gender fluid (identifierar sig
med olika kön genom livet), queer (motsätter sig fasta könsuppdelningar) och många
andra könsidentiteter.
Transpersoner är en av samhällets mest osynliggjorda och utsatta grupper. 65% av alla
unga transpersoner har exempelvis någonsin funderat på att ta sitt liv.
Ett steg mot ett samhälle som är mer inkluderande för transpersoner är att bygga
samhällsstrukturer som möjliggör andra val än bara ”man” eller ”kvinna”. Ett sådant litet
steg är att lägga till alternativet ”Annat” i Regionens ansökningar, blanketter och enkäter.
Genom denna reform erkänner regionen de som varken identifierar sig som män eller
kvinnor, och får samtidigt möjlighet att ta del av statistik om transpersoner, vilket nästan
helt saknas idag.

Feministiskt initiativ yrkar att:
- Region Gotland inför alternativet ”Annat” som alternativ till man eller kvinna i alla de
handlingar där begäran om att uppge sitt kön förekommer
- Region Gotland inte begär upplysning om kön när den informationen inte är nödvändig

För Feministiskt initiativ Gotland
Elin Bååth

Visby 14/3 2015

