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Protokoll

Regionfullmäktige 2015-04-27

Rf § 156

Årsredovisning och bokslut för 2014
RS 2015/29

- Revisionsberättelse 2015-04-07
- Revisorernas redogörelse 2015-04-07
- Revisionsrapport: Granskning av årsredovisningen 2014, mars 2015
- Revisionsrapport: Övergripande ansvarsutövande 2014, mars 2015
- Ledningskontoret 2015-04-21 Kommentar revisionsanmärkning
- Ledningskontoret 2015-04-21 Granskning av årsredovisning
- Regionstyrelsen 2015-03-26, § 97
- Regionstyrelsen 2015-04-22 §, 138
- Regionstyrelsen 2015-04-22, § 139

Regionfullmäktiges beslut
•

Årsredovisning och bokslut för år 2014 fastställs.

•

Ansvarsfrihet för nämnder och styrelser beviljas.

•

Revisionsberättelsen lags till handlingarna.

Regionfullmäktige antecknar att ledamöter, som tillika är ledamöter eller ersättare i nämnder och
styrelser, inte deltagit i behandlingen av frågan om ansvarsfrihet, var och en i vad henne eller honom
angår. En särskild förteckning med uppgift om ledamöternas och ersättarnas uppdrag för år 2014 har
utarbetats.

Allmänheten har möjlighet att ställa frågor om årsredovisningen under det sammanträde
som fullmäktige behandlar årsredovisningen (Kommunallagen 8 kap 20 § och regionfullmäktiges arbetsordning 35 §). Annons om allmänhetens frågestund har varit införd och
årsredovisning har hållits tillgänglig, dels under kontorstid i receptionen på Visborg, dels
på Region Gotlands webbsida www.gotland.se. Ingen fråga ställdes av allmänheten.
Region Gotland använder sig av balanserad styrning som styrmetod i syfte att få alla att
arbeta mot samma mål. För detta har man i ett s.k. styrkort ställt upp fem perspektiv:
•
•
•
•
•

Brukare/kunder
Processer
Medarbetare/ledare
Samhällsutveckling
Ekonomi
Via dessa fem perspektiv kommuniceras värderingar, vision, strategier och målbilder.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-04-27

Rf § 156 forts.
Årets resultat enligt resultaträkningen slutar på 12,0 miljoner kronor och innebär en
budgetavvikelse på 11 miljoner kronor. Balanskravsresultatet slutar på 0 miljoner
kronor.
Reavinster på 13 miljoner kronor har beaktats och för att klara balanskravskravet har
resultatutjämningsreserven tagits i anspråk med 0,9 miljoner kronor.
Resultatet för nämnderna är -14 miljoner kronor. Störst negativt resultat visar hälso- och
sjukvårdsnämnden med -34 miljoner kronor samt socialnämnden med -31 miljoner
kronor.
Årets nettoinvesteringar har uppgått 356 miljoner kronor. Investeringarna i
skattefinansierad verksamhet har helt kunnat finansieras med egna medel.
Antalet anställda årsarbetare har ökat sedan föregående år med 197 och uppgår nu totalt
till 6 277 medarbetare. Årets löneöversyn landade på 2,8 procent. De totala personalkostnaderna, inklusive konsulter och hyrpersonal ökade med 5,8 procent.
Revisorernas ordförande Stig Pettersson (C) föredrog revisionsberättelsen och, i enlighet med
denna, föreslog han att regionstyrelsen och nämnderna samt de enskilda förtroendevalda
i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning. Han föreslog även att
årsredovisningen godkänns.
Revisorerna har dock riktat anmärkning mot regionstyrelsen då de har bedömt att
styrelsen har brustit i sin uppsikt över Gotlands Näringslivs- och Etableringsservice AB
med tillhörande dotterbolag. Revisorerna har även påpekat avvikelser från redovisningsnormen (RKR nr. 18) avseende redovisning av överskott i VA-verksamheten.
Regionstyrelsen håller med revisorerna i anmärkningen om att kontrollen över bolagen bör
förbättras. Uppdrag finns om att arbeta med de interna processerna avseende de helägda
bolagen så att brister i rapportering, hantering av ärenden m.m. upptäcks i tid.
Regionstyrelsen medger även att de, liksom majoriteten av Sveriges kommuner, inte har
följt rekommendationen i redovisningsnormen. Under 2015 kommer redovisningsprincipen att ändras i enlighet med denna rekommendation.
Regionstyrelsen har föreslagit att fullmäktige inte ändrar i bokslutet för 2014.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-04-27

Rf § 156 forts.
A nför a nden
Anföranden hölls av Björn Jansson (S), Eva Nypelius (C), Simon Härenstam (M), Per
Edman (V), Isabel Enström (MP), Johan Thomasson (FP), Kaj Lundmark (SD), Elin Bååth (Fi),
Lars Thomsson (C), Inger Harlevi (M), Anna Hrdlicka (M), Margareta Persson (M), Stefaan De
Maecker (MP) och Hanna Westerén (S).
Expedieras

Revisorerna
Alla nämnder
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Anm:

Jävlistan bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-04-27

Rf § 157

Kompletteringsbudget 2015
RS 2015/60

- Ledningskontoret 2015-02-27
- Regionstyrelsen 2015-03-26 § 92

Regionfullmäktiges beslut
•

Nämnderna beviljas kompletteringsbudget för investeringar 2015 med
227 810 000 kronor enligt upprättat förslag.

•

Nämnderna uppmanas att beakta volymen på nämndens kompletteringsbudget då
investeringsmedel äskas kommande år.

Anslag för byggnads- och anläggningsinvesteringar samt större övriga projekt som inte
förbrukats kan med kompletteringsbudgeten föras över till nästkommande år. Budgeten
för investeringar i maskiner och inventarier ska normalt vara anpassad så att medlen
förbrukas under året.
Investeringsbudgeten för 2015 uppgår till 481,3 miljoner kronor (mnkr) varav 78,5 mnkr
avser affärsdrivande verksamhet. I den totala investeringsbudgeten ingår 15 mnkr
avseende exploateringsbudget. Ej förbrukade anslag i investeringsbudgeten 2014 uppgår
till 235,7 mnkr. Nämnderna har begärt överföring av medel med 232 mnkr, alltså 3,4
mnkr mindre än tillgängligt utrymme.
Ledningskontoret anser i huvudsak att begäran om kompletteringsbudget är rimlig
avseende investeringar i pågående byggnads- och anläggningsprojekt samt övriga större
projekt. Beträffande investeringsmedel för maskiner och inventarier är huvudregeln att
dessa medel är på årsbasis och alltså inte ska föras mellan åren. Dock kan undantag
göras i särskilda fall.
Den totala investeringsbudgeten enligt ledningskontorets förslag uppgår till 709,1 mnkr
(inklusive 227,8 mnkr i kompletteringsbudget) vilket är mycket högt. Det är dock svårt
att göra omprioriteringar då större delen av projekten är byggnads- och anläggningsprojekt som pågår.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-04-27

Rf § 157 forts.
Ledningskontoret anser att investeringsnivåerna bör sänkas framöver för att inte
urholka regionens ekonomi både på kort och lång sikt samt för att arbeta bort
eftersläpningar i projekten. En bygginvestering ger ju upphov till kapitalkostnader och
driftkostnader en lång tid framåt. Detta bör beaktas vid beredningen av nämndernas
budgetäskanden framåt tills nivån på kompletteringsbudgeten avsevärt minskats.
Regionstyrelsen har, i enlighet med ledningskontoret, föreslagit att nämnderna beviljas
kompletteringsbudget med 227 810 000 kronor för investeringar 2015. Nämnderna
uppmanas dock att beakta volymen inför nästa år.
A nför a nden
Anföranden hölls av Björn Jansson (S) och Lars Thomsson (C).
Expedieras

Alla nämnder
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-04-27

Rf § 158

Detaljplan Hemse Kalkonen 14, antagande
RS 2014/386

- Samhällsbyggnadsförvaltningen 2014-10-14
- Ledningskontoret 2015-02-25
- Regionstyrelsen 2015-03-26 § 70

Regionfullmäktiges beslut
•

Ärendet utgår.

Syftet med planen är att möjliggöra en ny användning av befintlig fastighet och byggnad
för centrumändamål i form av kontor, handel, föreningslokaler, hotell m.m. samt för
försäljning av drivmedel (biogas). Lokaliseringen utgör en del i fullföljandet av det avtal
som finns mellan Biogas Gotland och Region Gotland om etableringar av nya
tankstationer i Hemse och Lärbro.
På fastigheten finns idag en byggnad avsedd för industriändamål. Tillgängligheten till
den del av planområdet där det planeras en tankstation är mycket god och några
förändringar i form av nya in- och utfarter planeras därför inte. Däremot planeras en ny
in- och utfart för den del av planområdet som är avsatt för centrumverksamheter.
Exploatören svarar för byggnationen av tankstationen medan fastighetsägaren till
planområdet ansvarar för övriga förändringar och nybyggnation.
Regionstyrelsen tillstyrkte under § 399/2014 det under hösten utställda granskningsförslaget. De synpunkter som inkommit under granskningsskedet har endast resulterat i
marginella förändringar av tidigare planförslag.
Ledningskontoret har föreslagit att planen, så snart exploateringsavtalet godkänts av
regionstyrelsen, överlämnas till regionfullmäktige för antagande.
Regionstyrelsen har tillstyrkt planförslaget och i annat ärende även godkänt
exploateringsavtalet.
Ordföranden har tidigare, via e-post till ledamöter och ersättare, meddelat att ärendet
utgår. Regiondirektören Per Lindskog informerade om att diskussion pågår med
intressenterna om annan placering av biogasmack.
Expedieras

Byggnadsnämnden
Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll
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Rf § 159

Ändring i taxan för upplåtelse av offentlig plats och torghandel
RS 2013/706

- Tekniska nämnden 2014-12-18, § 260
- Tekniska nämnden 2015-04-23, § 97
- Ledningskontoret 2015-02-06
- Regionstyrelsen 2015-03-26 § 100

Regionfullmäktiges beslut
•

Tekniska nämndens förslag, 23 april 2014 § 97, till ändringar i Taxa för upplåtelse av
offentlig plats och torghandel antas.

•

Taxan föreslås träda i kraft från och med den förste i den månad som infaller
närmast efter det att fullmäktiges beslut tillkännagivits, varvid den ersätter nu
gällande föreskrifter i taxan.

Nu gällande föreskrifter i taxan för upplåtelse av offentlig plats och torghandel antogs
av regionfullmäktige senast 23 februari 2009, § 9. Tekniska nämnden föreslog ändringar
i taxan 29 oktober 2013, § 249. Regionfullmäktige återremitterade ärendet 31 april 2014,
§ 41, för ett fylligare underlag. Tekniska nämnden återkom med ett omarbetat förslag 23
april 2014, § 97. Även det förslaget återremitterades av regionfullmäktige 27 oktober
2014, § 18, dels med anledning av att ärendet om torghandelsstadga återemitterats
samma dag och dels för översyn av produktutbudet.
Tekniska nämnden har nu återkommit med beslut 18 december 2014, § 260. I beslutet har
frågan om produktutbudet uppfattats som en fråga om reglering av vilka produkter som
får saluföras på torget och nämnden har avstyrkt en sådan översyn.
Ledningskontoret gör nu ingen annan bedömning än senast, förutom en justering av
ikraftträdandet. Vad gäller möjligheten att reglera innehållet i torghandlares saluföring
delar kontoret tekniska nämndens bedömning.
Regionstyrelsen har, i enlighet med ledningskontoret, föreslagit att taxan antas.
A nför a nden
Anföranden hölls av Tommy Gardell (S) och Ulf Klasson (FP).
Expedieras

Tekniska nämnden
Ledningskontoret Kansli
Författningssamlingen
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 160

Slutrapport avseende Garda skola Hägulds 1:32, projekt 10565
RS 2014/730

- Tekniska nämnden 2014-12-18, § 251
- Ledningskontoret 2015-01-09
- Regionstyrelsen 2015-03-26 § 73

Regionfullmäktiges beslut
•

Slutredovisning för Garda skola Hägulds 1:32 projekt 10565 godkänns.

Teknikförvaltningen överlämnar slutrapport avseende Garda Skola, Hägulds 1:32,
projekt 10565. Återuppbyggnad av brandskadad skola samt energikonvertering av
befintliga delar.
Projekt

Garda skola, projekt
10565

Produktionskalkyl

Budget

46 000 000

Produktionskostnad

42 797 923

Över/underskott

3 202 077

Regionstyrelsen har, i enlighet med ledningskontoret, tillstyrkt att slutredovisningarna
godkänns och att anslagsöverskott regleras mot regionens Eget kapital.
Expedieras

Tekniska nämnden
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-04-27

Rf § 161

Slutrapport avseende SÄBO, särskilt boende, Roma, Romakloster
1:37 och del av Romakloster 1:178, projekt 10562
RS 2014/731

- Tekniska nämnden 2014-12-18, § 252
- Ledningskontoret 2015-01-14
- Regionstyrelsen 2015-03-26 § 76

Regionfullmäktiges beslut
•

Slutredovisning för SÄBO särskilt boende, Roma Romakloster 1:37 och del av
Romakloster 1:178, projekt 10562 godkänns.

Teknikförvaltningen överlämnar slutrapport avseende SÄBO, särskilt boende,
Romakloster 1:37 och del av Romakloster 1:78 projekt 10562. Nybyggnad av 50
lägenheter för särskilt boende med tillhörande gemensamma lokaler.
Projekt

SÄBO, Roma, projekt
10562

Produktionskalkyl

Budget

60 000 000

Produktionskostnad

59 006 879

Över/underskott

993 121

Regionstyrelsen har, i enlighet med ledningskontoret, tillstyrkt att slutredovisningarna
godkänns och att anslagsöverskottet regleras mot regionens Eget kapital.
Expedieras

Tekniska nämnden
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-04-27

Rf § 162

Motion – Utnyttja LIS-områden till att skapa landsbygdsutveckling
RS 2014/679

- Motion centerpartiet 2014-11-28
- Byggnadsnämnden 2015-02-04 § 15
- Ledningskontoret 2015-02-16
- Regionstyrelsen 2015-03-26 § 83

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen avslås.

Lars Thomson (C) har inkommit med en motion till regionfullmäktige med förslag att
Region Gotland mer aktivt ska utnyttja LIS-verktyget, för att stimulera utvecklingen av
landsbygden.
När strandskyddsreglerna ändrades 2009-2010 var syftet att utveckla ett ändamålsenligt
strandskydd som tar hänsyn till behovet av utveckling, särskilt på landsbygden, utan att
äventyra det långsiktiga skyddet av strändernas natur- och friluftsvärden. Genom de nya
bestämmelserna fick kommunerna ansvaret för att i sina översiktsplaner peka ut
områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, s.k. LIS-områden.
En förutsättning för införandet av ett LIS-område är att de planerade
åtgärderna/byggandet inom området genererar landsbygdsutveckling. Samtidigt måste
det långsiktiga skyddet av stränderna bevaras, vilket innebär att allmänheten har tillgång
till stränderna samt att säkerställa att djur- och växtlivet har goda livsvillkor. Det är upp
till varje enskild kommun att, i dialog med länsstyrelsen, ange vad som klassas som
landsbygdsutveckling i strandnära läge lokalt och regionalt.
I motionen sägs bland annat: ” Vi uppfattar att det råder en väldigt klar majoritet bland
gotlänningarna att vi ska värna strandskyddet genom att inte bebygga de yttersta 100 metrarna
närmast strandlinjen. Detta område är avgörande för att bibehålla allmänhetens tillgänglighet till
stranden och för att undvika privatisering”.
I motionen yrkas att:
− regionen aktivt verkar för att peka ut betydligt fler LIS-områden, utöver dagens, över
hela Gotland.
− regionen aktivt verkar för att underlätta landsbygdsutveckling med mer bebyggelse
och verksamhet i strandnära lägen i zonen 100-300 meter från strandlinjen.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-04-27

Rf § 162 forts.
Bedömning

Byggnadsnämnden har behandlat motionen i beslut § 15/2015. Där sägs följande:
Generellt strandskydd gäller vid havet, insjöar och alla vattendrag, från strandlinjen 100
meter ut i vattnet och 100 meter upp på land. Om det behövs för att tillgodose något av
strandskyddets syften, har länsstyrelsen även möjlighet att utöka strandskyddet till
maximalt 300 meter. För närvarande gäller utökat strandskydd på stora delar av Fårö,
Östergarnslandet och Storsudret och längs delar av kusten i Lau, När och Grötlingbo
socknar. På övriga delar av Gotland gäller 100 meter generellt strandskydd med några
undantag där strandskyddet är upphävt.
Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) bedömer att om regionfullmäktige ställer sig
bakom den nu aktuella motionen innebär det att regionen också säger nej till möjligheten att peka ut LIS-områden inom större delen av det strandskyddade området på
Gotland. Det gäller i sådant fall alla de områden med endast 100 meter strandskydd,
men innebär även inskränkningar i möjligheterna att peka ut potentiella områden på
Östergarnslandet där utökat strandskydd råder och där det för närvarande pågår ett
arbete med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan, där utpekandet av LIS-områden
utgör en del av arbetet. Regionen har möjlighet att fatta ett sådant beslut. Det finns
ingen skyldighet för regionen att pröva att peka ut LIS-områden. Flera av de redan
utpekade LIS-områdena på Storsudret och Fårö ligger närmare strandlinjen än 100
meter.
SBF bedömer med hänvisning till ovan anförda att motionens andra yrkande utgör ett
betydande hinder att genomföra motionens första yrkande.
SBF bedömer även att arbetet med att peka ut lämpliga LIS-områden hittills har gjorts
med en generös inställning till de begränsade möjligheter lagen har gett Region Gotland
att peka ut sådana områden.
Det är också SBF:s bedömning att det visst finns intresse för och att det händer saker
inom de hittills utpekade LIS-områdena. Vändburg, Burgsviks hamn och Majstregården
utgör exempel på detta.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-04-27

Rf § 162 forts.
SBF bedömer att det redan nu pågår ett aktivt arbete som syftar till att ta fram fler LISområden. Bedömningen är att vägen till framgång ligger i att utpekandet av LISområden sker i enlighet med lagstiftningen, med konsekvens och väl underbyggda
argument.
Sammanfattningsvis bedömer SBF att motionens andra yrkande motverkar syftet med
motionens första yrkande samtidigt som det första yrkandet bedöms vara uppfyllt.
Slutligen är bedömningen att motionens brödtext tillsammans med dess yrkanden
sammantaget riskerar att försvåra snarare än att underlätta arbetet med framtagandet av
LIS-områden, vilket SBF ändå bedömer är syftet med motionen. Motionen bör därför
avslås i sin helhet.
Ledningskontoret finner ingen anledning att göra någon annan bedömning än
byggnadsnämnden och stöder därför nämndens beslut.
Regionstyrelsen har, i enlighet med byggnadsnämnden och ledningskontoret, föreslagit att
motionen ska avslås.
A nför a nden
Anföranden hölls av Karl-Allan Nordblom (MP) och Lars Thomsson (C).
Expedieras

Byggnadsnämnden
Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-04-27

Rf § 163

Motion. MRSA-fri (antibiotikaresistenta stafylokocker) mat i Region
Gotlands kök
RS 2014/680

- Motion centerpartiet 2014-11-20
- Ledningskontoret 2015-02-27
- Regionstyrelsen 2015-03-26 § 84

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad med ledningskontorets utlåtande.

Alexander Jansson (C) och Eva Ahlin (C) föreslår i en motion att Region Gotland ska
införa krav på att det kött som upphandlas till regionens måltider är fritt från MRSA.
Ledningskontoret har anfört att motionärerna bland annat i sin motion påpekar att på
senare tid har det upptäckts att alltmer av det kött som importerats till Sverige innehåller
spår av MRSA. I Danmark har förekomsten av MRSA bland grisar gått från 13 % år
2009 till 77 % år 2012. Man nämner också att grisbönder i Danmark anses vara en
riskgrupp inom vården då de kan sprida MRSA. Motionärerna menar att det är mycket
alarmerande och kan skapa stora problem framöver med verkningslös antibiotika.
MRSA är en antibiotikaresistent hudbakterie som förekommer både hos människor och
djur i Sverige och i andra länder. MRSA är i första hand känd som orsak till svårbehandlade sjukhusspridda infektioner hos människor. Idag är dock samhällsförvärvad MRSA
vanligare än sjukhusförvärvad MRSA i Sverige. Liksom vanliga stafylokocker kan MRSA
bäras utan symptom både hos djur och människor. I Sverige är dock situationen bättre
än i andra länder när det gäller utbredning av MRSA. I en kartläggning från hösten 2014
som bland annat genomförts av Jordbruksverket, visar resultatet att svenska avelsgrisar
är fria från MRSA.
Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) bedömer att det är mycket
ovanligt att MRSA sprids från mat till människor. MRSA räknas inte som en livsmedelsburen smitta och alla bakterier dör vid upphettning oavsett om de är resistenta eller inte.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-04-27

Rf § 163 forts.
En hög användning av antibiotika innebär en risk för att antibiotikaresistensen ökar.
Bakterier som har utvecklat resistens mot antibiotika är ett internationellt växande
folkhälsoproblem. Resistensutvecklingen har ett samband med överanvändning av
antibiotika och det är därför viktigt att antibiotika inte används i förebyggande syfte vid
animalieproduktion. För att minska användningen av antibiotika kan krav ställas vid
upphandling av kött och fågel.
En upphandlande myndighet får i en upphandling enbart ställa krav som är möjliga att
följa upp och kontrollera. Ett krav på att allt griskött, eller andra animaliska produkter,
som levereras till regionen ska vara MRSA-fritt är inte möjligt att följa upp och
kontrollera då kontroll av MRSA sker genom stickprov t ex per uppfödare, per leverans
etc, inte på varje enskild råvarudetalj eller produkt. Bärare av MRSA generellt, inte bara i
samband med grisar, kan vara symptomfria smittobärare vilket gör att regionen inte kan
garantera att enbart MRSA-fritt kött serveras inom regionen. Råvaran - detaljen produkten kan ha blivit kontaminerad med MRSA i många av stegen fram till
förpackning, och efter bruten förpackning. Återigen så är god hygien vid hantering i alla
led ett bra sätt att förhindra spridning av bakterier i livsmedelskedjan.
Det regionen kan göra är att i upphandling av animaliska produkter ställa krav på
användning av antibiotika vid uppfödning, för att förhindra risken att resistensen ökar.
Krav gällande användning av antibiotika vid djurhållning, enligt konkurrensverkets
hållbarhetskriterier, finns redan nu i regionens livsmedelsavtal: ”Antibiotika ska endast
användas efter ordination av veterinär och när det är veterinärmedicinskt motiverat”.
Ledningskontoret bedömer därför att regionen tar ansvar för att förhindra att MRSAsmittat kött serveras i regionens kök.
Ledningskontoret har föreslagit att motionen avslås.
Regionstyrelsen har föreslagit att motionen anses besvarad med ledningskontorets
utlåtande.
A nför a nde
Anförande hölls av Alexander Jansson (C).
Expedieras

Ledningskontoret Folkhälsa och välfärd

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-04-27

Rf § 164
Avsägelser och fyllnadsval. Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Gotlands
Näringslivs- och Etableringsservice AB
RS 2015/6

- John Aspendal 2015-04-01
- Stefaan De Maecker 2015-04-21
- Brittis Benzler 2015-04-21

Regionfullmäktiges beslut
•

John Aspendal (S), Stefaan De Maecker (MP) och Brittis Benzler befrias från sina uppdrag.

•

Till ny ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden t.o.m. 2018-12-31 utses:
S
Anders Johansson, Lärbro Stora Vägume 1284, 624 53 Lärbro
Till ny ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden t.o.m. 2018-12-31 utses:
S
Dick Olsson, Rutegatan 11, 621 43 Visby
att inträda vid förhinder för ordinarie i S-gruppen i ordningen efter Anneli Klovsjö

•

Till nya ersättare i styrelsen för Gotlands Näringslivs- och Etableringsservice AB
t.o.m. bolagsstämman 2019 utses:
MP
Beata Afzelius, Västerhejde Graune Parkväg 5
att inträda vid förhinder för Isabel Enström

V

Jan Svensson, Venusgatan 4, 621 40 Visby
att inträda vid förhinder för Thomas Gutstafson

•

Mandatperioden för val till Gotlands Näringsliv- och Etableringsservice AB som
regionfullmäktige beslutade 2015-12-14 rättas till ”t.o.m. bolagsstämman 2019”

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

John Aspendal (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i miljö- och
hälsoskyddsnämnden.
Stefaan De Maecker (MP) och Brittis Benzler (V) har avsagt sig uppdraget som ersättare i
styrelsen för Gotlands Näringslivs- och Etableringsservice AB.

Expedieras

Berörda styrelser och nämnder
De entledigade
De valda

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-04-27

Rf § 165
Medborgarförslag. Fullmäktige bör själva få uppleva hur dålig
tillgängligheten (handikappanpassningen) är i Visby innerstad
RS 2012/266

- Medborgarförslag 2012-05-02
- Regionfullmäktiges presidium 2015-04-14

Regionfullmäktiges beslut
•

Medborgarförslaget anses besvarat med presidiets skrivelse.

I ett medborgarförslag från Nils Strehlenert föreslås att ett antal rullstolar ska
införskaffas till regionfullmäktige. Syftet är att ledamöterna själva ska få uppleva hur
dålig handikappanpassningen är, främst i Visby i innerstad.
Medborgarförslaget överlämnades till regionfullmäktiges presidium för besvarande den
18 juni 2012.
Regionfullmäktiges presidium har svarat att det finns en medvetenhet om att alla platser
och affärer i Visby innerstad inte är tillgängliga. Dock har en hel del blivit gjort.
I Sverige har vi sedan 2001 en paragraf i Plan- och bygglagen (PBL 21 kapitlet 21
paragrafen) om enkelt avhjälpta hinder som innebär att lokaler och platser dit
allmänheten har tillträde ska göras tillgängliga i den utsträckning som föreskrifterna i
lagen anger. Exempel på sådana lokaler som Region Gotland ansvarar för är våra
receptioner eller motsvarande lokaler. Dessa har i hög grad tillgänglighetsanpassats. De
flesta allmänna platser ägs av Region Gotland och många av dessa har även de i till en
stor grad gjorts tillgängliga. Som exempel kan nämnas den satsning som tidigare gjort i
Visby innerstad när många trottoarer togs bort, Adelsgatan och hela Hästgatan blev en
gågata.
Region Gotland har en webbsida med information om enkelt avhjälpta hinder avseende
tillgänglighet. Där finns även information och hjälp för fastighetsägare om enkelt
avhjälpta hinder.
Länk: http://www.gotland.se/tillganglighet

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-04-27

Rf § 165 forts.
Sedan medborgarförslaget inkom har fullmäktige gjort sin egen läxa och i ännu högre
utsträckning än tidigare tillgängliggjort sammanträdeslokalerna för såväl åhörare som
ledamöter. Bland annat har taktila stråk tillkommit för synskadade och vid sammanträdena finns en förbättrad hörslinga. För ledamöterna har tillgängligheten förbättrats
med ramp för funktionshindrade för att komma upp till podiet och även en höj- och
sänkbar talarstol finns.
Presidiet har föreslagit at medborgarförslaget ska anses besvarat med presidiets skrivelse.
A nför a nden
Anföranden hölls av Lena Stenström (MP) och Anna-Maria Bauer (V).
Yr k a nde
•

Anna Hrdlicka (M) yrkade att medborgarförslaget skulle avslås.

Ordföranden ställde proposition på presidiets förslag och Anna Hrdlickas yrkande om
avslag och fann att presidiets förslag hade vunnit bifall.
Expedieras

Förslagsställaren

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-04-27

Rf § 166

Medborgarförslag; nya
Regionfullmäktiges beslut
•

I enlighet med presidiets förslag.

Följande medborgarförslag har inkommit:

Ärendenummer/
Ankomstdatum

Carina Perssons medborgarförslag om SMS-tjänst som informerar
om akut stängning av badhusen
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till kultur- och
fritidsnämnden
Expedieras:

Berörd nämnd, Förslagsställaren

Justerande:

Utdragsbestyrkande

:

RS 2015/191
2015-03-19

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-04-27

Rf § 167
Medborgarförslag; anmälan av beslutade
Regionfullmäktiges beslut
•

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

Ola Olssons medborgarförslag om parkeringshus vid Coops parkering och utökning av
parkeringshuset vid Solbergaskolan. KS 2007/225
•

Byggnadsnämnden 2015-02-04, § 16

Magnus Björks medborgarförslag om att se över detaljplanerna i syfte att få fler små
lägenheter i befintliga bostadsområden. RS 2013/506
•

Byggnadsnämnden 2015-02-04, § 17

Cecilia Bjurgårds medborgarförslag om att uppkalla gata/plats i Visby innerstad efter
katten Knäcken. RS 2012/136
•

Byggnadsnämnden 2015-02-04, § 19

Håkan Olssons medborgarförslag om att det borde byggas 2000 bostadsrätter på
Visborgsområdet i Visby. KS 2010/14
•

Byggnadsnämnden 2015-02-04, § 20

Gunilla Schentz’ medborgarförslag om galleria på öster med kupoltak. KS 2008/519
•

Byggnadsnämnden 2015-02-04, § 21

Gunilla Schentz’ medborgarförslag om en galleria i Flextronics lokaler med gotländska
produkter från olika gårdsverksamheter. KS 2008/612
•

Byggnadsnämnden 2015-02-04, § 22

Lars Arvidssons medborgarförslag om ställplatser för husbilar i Region Gotlands
gästhamnar. RS 2014/459
•

Tekniska nämnden 2015-03-25, § 69
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-04-27

Rf § 167 forts.
Jan Ströbergs medborgarförslag om en skylt med kulturminnessymbol som pekar åt
Galgberget. RS 2012/454
•

Tekniska nämnden 2015-03-25, § 70

Solveig Malmströms medborgarförslag om återköp av Ekängen till flyktingboende.
RS 2014/584
•

Regionstyrelsen 2015-03-26, § 81

Jan Alamos medborgarförslag om att uppmuntra idrottare som tagit SM-medalj.
RS 2014/355
•

Regionstyrelsen 2015-03-26, § 82

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-04-27

Rf § 168
Medborgarförslag; inte avgjorda
RS 2015/114

- Förteckning per april 2015

Regionfullmäktiges beslut
•

Förteckningen läggs till handlingarna.

Förteckning har upprättats över samtliga medborgarförslag, som ännu inte är avklarade i
april 2015.
A nför a nden
Anföranden hölls av Björn Jansson (S) och Anna Hrdlicka (M).
Expedieras:

Samtliga nämnder

Justerande:

Anmärkning:

Förteckningen bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-04-27

Rf § 169

Motioner och medborgarförslag under beredning
RS 2015/114

- Förteckning per februari 2015

Regionstyrelsens beslut
•

Förteckningen överlämnas till regionfullmäktige.

Ledningskontoret har upprättat förteckning över motioner och medborgarförslag under
beredning hos regionstyrelsen per februari månad 2015.
Enligt fullmäktiges arbetsordning ska rapportering ske två gånger per år.
Anmärkning:

Förteckningen bifogas det tryckta protokollet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-04-27

Rf § 170
Interpellation. Belysning på Trafikverkets vägar på landsbygden
RS 2015/230

Regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S) besvarade interpellation av Alexander
Jansson (C) om belysning på trafikverkets vägar på landsbygden. Alexander Jansson
tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Deltog i diskussionen gjorde
även Eva Nypelius (C), Stefaan De Maecker (MP), Tommy Gardell (S) och Anna Hrdlicka (M).
Interpellation 2015-03-30

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 171
Interpellation. Dialog med innehavare av parkeringsrätter
RS 2015/232

Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S) besvarade interpellation av Inger
Harlevi (M) om dialog med innehavare av parkeringsrätter. Inger Harlevi tackade för
svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2015-03-30

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 172
Interpellation. Socialtjänstlagen och nödställda EU-medborgare
RS 2015/234

Socialnämndens ordförande Maria Björkman (S) besvarade interpellation av Elin
Bååth (Fi) om socialtjänstlagen och nödställda EU-medborgare. Elin Bååth tackade för
svaret och kommenterade ytterligare frågan. Deltog i diskussionen gjorde även Jonas
Niklasson (C), Jan Svensson (V), Anna-Maria Bauer (V), Björn Jansson (S) och
Kaj Lundmark (SD).
Interpellation 2015-03-02

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-04-27

Rf § 173
Interpellation. Långtidssjukskrivningar
RS 2015/231

Regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S) besvarade interpellation av Jonas
Niklasson (C) om långtidssjukskrivningar. Jonas Niklasson tackade för svaret och
kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2015-03-30

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 174
Interpellation. Gångväg från Sjuströmmar till Slite Stugby
RS 2015/233

Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S) besvarade interpellation av Mats
Hedström (M) om gångväg från Sjuströmmar till Slite Stugby. Mats Hedström tackade för
svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2015-03-30

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-04-27

Rf § 175

Motioner; nya
Följande motioner har inkommit:

Ärendenummer

Lena Celion (M) och Mats Hedström (M)
Dygnet-runt ambulans i Slite

RS 2015/244
2015-04-27
(2015-04-09)

Brittis Benzler m.fl. (V)
Utveckla biblioteken som servicepunkter

RS 2015/282
2015-04-27

Simon Härenstam (M)
Förbättra kontaktytorna mellan politiker, företagare och
organisationer

RS 2015/283
2015-04-27

Simon Härenstam (M)
Utredning om utvecklingsmöjligheterna för näringslivet och
kalkindustrins framtid på norra Gotland

RS 2015/284
2015-04-27

Simon Härenstam (M), Eva Nypelius (C) och Johan Thomasson (FP)
Webbsändning med bild av regionfullmäktiges sammanträden

RS 2015/285
2015-04-27

Ulf Klasson (FP)
Bygga sprängkistor och sprängtunnlar i hamnar på Gotland

RS 2015/287
2015-04-27

Elin Bååth (Fi)
Ökat och säkrat stöd till tjej- och kvinnojourer

RS 2015/288
2015-04-27

Anmärkning:

De nya motionerna bifogas det tryckta protokollet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-04-27

Rf § 176
Interpellationer; nya
Regionfullmäktiges beslut
•

Interpellationerna besvaras vid nästa sammanträde.

Simon Härenstam (M) fick tillstånd att till socialnämndens ordförande Maria Björkman (S)
ställa interpellation om bortglömd uppsägning av hyreskontrakt.
RS 2015/ 289

Roger Wärn (M) fick tillstånd att till tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S)
ställa interpellation om nedrustning av vägbelysning i Stånga.
RS 2015/ 290

Mats Hedström (M) fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S)
ställa interpellation om tidigare ställd motion om gångväg och cykelväg mellan
Sjuströmmar och Mojnarområdet i Slite.
RS 2015/ 291

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Bilaga § 156

REGIONFULLMÄKTIGE
REGIONFULLMÄKTIGE

JÄVSLISTA 2014 års förvaltning

Ledamöter

UPPDRAG: NÄMND
UPPDRAG: BOLAG MOTSV 2014
2014
Ledamot
Ersättare Ledamot
Ersättare

Ammunet, Torgny

TN fr.

20/2-14

Andersson, Anna
Andersson, Charlotte
Bauer, Annamaria
Benneck, Margareta
Benzler, Brittis
Bjurström, Lars
Björkman, Bo
Blochmann, Lisa
Boberg, Karl-Johan
Bokelund, Lisbeth
Broén, Antonia
Bååth, Elin
Carlgren, Saga

TN till

20/2-14

TN. RS

fr.

15/10-14

SON
PAN
TN
RS, BUN
BN

TN
BUN

GNEAB,WSCE
TN
RS till

15/10-14

RS
BUN
MHN.
RS fr.

15/10-14

Celion, Lena

RS

Dahlby, Leif
Dahlström, Björn

RS, HSN
MHN fr.

De Maecker, Stefaan
Edman, Per
Eneqvist, Lena
Eneqvist, Mona
Enström, Isabel

RS, HSN
GVN
BUN
SON
MHN.
RS fr.

till
15/10-14

RS

27/10-14

GNEAB,WSCE
KFN
SGMS
RS till

15/10-14

15/10-14

Fohlin, Meit
Fröling, Rune

RS, BUN
MHN
RS fr.
15/10-14

Gahnström, Eva

KFN

RS till
15/10-14

Gardell, Tommy

RS till
15/10-14.

RS fr.
15/10-14

Gränsmark, Linus

GNEAB, WSCE

fr.
15/10-14

TN
MHN

RS till
15/10-14

GEAB

REGIONFULLMÄKTIGE
Ledamöter

UPPDRAG: NÄMND
UPPDRAG: BOLAG MOTSV 2014
2014
Ledamot
Ersättare Ledamot
Ersättare

Gustafson, Thomas
Hall, Robert

VN till

Harlevi, Inger

MHN fr.

Hedström, Mats

MHN till

RS

GNEAB, WSCE

31/3-14
20/2-14

HSN till
20/2-14

20/2-14.

SON fr.
20/2-14

Heilborn, Daniel
Hrdlicka, Anna

TN till
31/3-14.

GEAB

RS

fr.
15/10-14

Härenstam, Simon

BUN.
RS fr.

RS till
15/10-14

15/10-14

Jansson, Alexander
Jansson, Björn

GVN

SGMS.
RS fr.
15/10-14

Johansson, Tony
Kalström, Lisa

MHN
RS till

15/10-14.

SON
Klasson, Ulf
Kristensen-Gahnström, Conny

BUN

Larsson, Anders
Lenholm, Hanna

BUN
KFN

RS

till
15/10-14

GEAB

MHN fr.
16/6-14.

GNEAB, WSCE

GEAB

RS

fr
15/10-14

Lindby, Gunnel
Lingström, Renée
Ljung, Björn
Lundmark, Kaj
Martell, Eric

BUN

GVN

ÖFN
RS till

Niklasson, Jonas
Nordblom, Karl-Allan

RS till
15/10-14.

15/10-14

BN

Nygren, Cecilia

RS

fr.
15/10-14

AB G-hem

RS

GNEAB, WSCE

till
15/10-14

Nypelius, Eva

RS, HSN

Nypelius, Stefan
Olofsson, Arvid
Olofsson, Inger
Olsson, Bibbi

RS, BUN

Onsjö, Håkan

BN

SON
GVN

GNEAB,WSCE,
ALMI
GEAB

RS

fr.
15/10-14

REGIONFULLMÄKTIGE
Ledamöter

UPPDRAG: NÄMND
UPPDRAG: BOLAG MOTSV 2014
2014
Ledamot
Ersättare Ledamot
Ersättare

Persson, Margareta

HSN

Petersson, Lennart

ÖFN,
HSN
RS, BN

Rödén, Mats-Ola
Skalberg Karlsson, Jesper
Stenström, Lena
Sörestedt, Janica

RS

till
15/10-14

RS

fr.
15/10-14

RS till
15/10-14.

RS fr.
15/10-14

KFN
Thomasson, Johan
Thomsson, Lars
Westerén, Hanna
Wiberg, Johnny
Wizén, Karin
Wong, Meishuan
Wramner, Stefan

RS

fr.
15/10-14

RS
RS, SON

GNEAB,WSCE
RS

fr.
15/10-14

SON
HSN
RS

till
15/10-14.

SON till
20/2-14
Öberg, Amy
Öström, Rolf

HSN
RS till

15/10-14

AB G-hem
GNEAB,WSCE

REGIONFULLMÄKTIGE
Ersättare
Ahlin, Eva
Andermo, Clara
Bendelin, Malena
Bosarfve, Sven
Brozén, Frans
Croneberg, Hjalmar
Croon, Per-Anders
Dahlberg, Alexandra
Ekström, Magnus
Engström, Ingrid
Friberg Hansson, Aino
Gradelius, Fredrik
Grund, Lena
Gustafsson, Eva
Hafdelin, Susanne
Hammar, Ylva
Johansson, Sixten Anna
Kahlqvist, Mathilda
Klingvall, Anita
Klovsjö, Anneli
Kristiansson, Helén
Larsson, Oscar
Lindvall, David
Lindvall, Ola
Lundqvist, Ingemar
Nilsson, Mikael
Reinhag, Filip
Renström, Jörgen
Siggelin, Lars
Storm, Robin
Sundin, Mats
Svensson, Jan
Thored, Patrik
Wallin, Ann-Christin
Wennblad, Peter
Wärn, Roger
Öst, Wiola
BN
BUN
GVN
HSN
KFN
MHN
PAN
RS
REV
SON
TN

UPPDRAG: NÄMND
UPPDRAG: BOLAG MOTSV.
2014
2014
Ledamot Ersättare Ledamot
Ersättare

BUN

TN
HSN
BUN
BUN

BUN
HSN

MHN

SON
MHN
KFN
BUN
ÖFN
SON

HSN
BUN
KFN

= Byggnadsnämnden
= Barn- och utbildningsnämnden
= Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
= Hälso- och sjukvårdsnämnden
= Kultur- och fritidsnämnden
= Miljö- och hälsoskyddsnämnden
= Patientnämnden
= Regionstyrelsen
= Revisorerna
= Socialnämnden
= Tekniska nämnden

AB G-hem

VN
SGMS
AB G-Hem
GEAB
ALMI
GNEAB
WSCE
ÖFN

=
=
=
=
=

Valnämnden
Styr. för Gotlands Musikstiftelse
Styr. för AB GotlandsHem
Styr. för Gotlands Energiverk AB
Styr. för Almi Företagspartner
Gotland AB
= Gotlands Näringslivs- och Etableringsservice AB
= Wisby Strand Congress & Event
Gotland AB
= Överförmyndarnämnden

Bilaga § 168

Medborgarförslag ännu inte avgjorda per april 2015
Medborgarförslag

Registreringsdatum

Rusta upp stadsdelen Gråbo i Visby
Kommunen skall ordna med och delvis bekosta snöröjningen till vårdtagare i hemtjänsten

2010-09-21
2011-01-17

Den gamla Q8-macken på Scheelegatan skall rivas

2011-11-29

Busshållsplats och övergångsställe på Broväg vid GT/GA
Ta bort busskortet och låta elever upp till 20 år åka gratis
Fria bussresor för pensionärer
Koppeltvång för hundar i motionsspåret vid Visborg
Trafikproblemet i Specksrum i Visby
Behåll servicelinjen i stadstrafiken
Möjlighet att meddela avvikelser inom vården
Anlägga en asfalterad gångväg mellan Havsgläntans äldreboende och badhusparken i Fårösund
Sälj Visby ringmur
Planera för äldreboende nära service och affärer i tätorterna
Låt den gamla, av fullmäktige beslutade, torgstadgan gälla
Privatisera Roma vårdcentral
Gör Romavårdcentral till en utbildningsvårdcentral
Minnesbuss för äldre
Busslinje Visby-Gothem-Åminne
Skicka parkeringstillstånd för rörelsehindrade per post
Upprätta Plustrafik kvällstid mellan Visby och Katthammarsvik
Gratis broddar till alla över 65 år som bor på Gotland
Anpassa tidtabell och sträckning för buss 10 efter skoltiderna för Atheneskolan
Ny busslinje som sommartid passerar alla attraktiva sevärdheter och servicefunktioner i Visby
med närområden
Använd inte dricksvatten vid sopning av gator
Förbättra trafikmiljön på Skarphäll för gående och cyklister
Fast hållplats på busslinje 12 vid Väte Juves väg 142 vid den södra avtagsvägen mot Atlingbo
kyrka
Hastighetssänkande åtgärd på Öjagatan i Visby
Rökdykningskompetens ska finnas på norra och södra Gotland samt att räddningsvärnen åter blir
deltidsstationer
Bryggorna vid Norderstrand
Ordna luftpumpar för cyklister på olika ställen i Visby
Skapa ett kulturcentrum på fastigheten Gotland Visby Solberga 1:22, den s.k. Korsbetningen
Säkerheten på södra Hällarna
Bättre samarbete mellan socialtjänst och psykiatrin

Ärendenr.
KS 2010/377
KS 2011/23

Nämnd
BN
SON

2012-04-18
2012-04-20
2012-06-05
2012-11-21
2012-11-28
2013-01-18

KS 2011/641
RS 2012/127
RS 2012/192
RS 2012/231
RS 2012/235
RS 2012/292
RS 2012/647
RS 2012/669
RS 2013/37

TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
HSN
TN

2013-04-17
2013-05-14
2013-06-12
2013-06-13
2013-06-13
2013-08-28
2013-11-22
2014-01-13
2014-01-13
2014-01-16
2014-01-17
2014-02-19

RS 2013/257
RS 2013/316
RS 2013/405
RS 2013/408
RS 2013/409
RS 2013/523
RS 2013/744
RS 2014/23
RS 2014/24
RS 2014/33
RS 2014/38
RS 2014/92

TN
RS
TN
HSN
HSN
SON
TN
TN
TN
SON
TN
TN

2014-03-04
2014-03-21
2014-03-25

RS 2014/135
RS 2014/159
RS 2014/169

TN
TN
TN

2014-05-08
2014-05-16

RS 2014/266
RS 2014/280

TN
TN

2014-06-05
2014-07-07
2014-07-09
2014-07-29
2014-08-05

RS 2014/317
RS 2014/392
RS 2014/397
RS 2014/413
RS 2014/424

TN
TN
KFN
TN
SON

2012-03-01

2012-03-29

Medborgarförslag ännu inte avgjorda per april 2015
Medborgarförslag

Registreringsdatum

Telefonjour dygnet runt samt stödgruper för anhöriga till patienter med självskadebeteende
2014-08-05
Portabel utomhusscen till Östercentrum
2014-08-14
Inför trådbunden internet och telefonuppkoppling m.m. inom Region Gotlands verksamheter
2014-09-03
Förläng sommarhämtning av sopor på Fårö till efter "Fårönatta"
2014-09-09
Bänkar på södra hällarna mot sjösidan
2014-09-15
Busskur samt övergångsställe i Endre
2014-09-15
Övergångsställe på Söderväg i höjd med Halsjärnsgatan
2014-10-22
Farthinder på Södervärnsgatan
2014-10-24
Ledstång öster om Norderport
2014-11-18
Byt namn på Cramérgatan till Betty Petterssons gata
2014-12-12
Validering av tjänst som skolkurator
2014-12-30
Låt Edward Snowden få en fristad på Gotland
2015-01-02
Öppna en värmestuga för tiggare och andra med behov av värme, mat och trygghet
2015-01-07
Ta bort arbetsscheman med s.k. delade turer inom Region Gotland
2015-01-19
Låt busstationen och den planerade aktivitetsparken vid f.d. Murgrönan byta plats
2015-02-11
Regionstyrelsen bör ställa sig bakom länsstyrelsens förslag att göra Ojnare och Bästeträsk till ett 2015-03-11
Natura 2000-område
SMS-tjänst som informerar vid akut stängning av badhusen på Gotland
2015-03-19

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

Ärendenr.
RS 2014/425
RS 2014/439
RS 2014/482
RS 2014/507
RS 2014/518
RS 2014/535
RS 2014/586
RS 2014/593
RS 2014/640
RS 2014/698
RS 2014/729
RS 2015/7
RS 2015/9
RS 2915/30
RS 2015/76
RS 2015/174

Nämnd
SON
KFN
RS
TN
TN
TN
TN
TN
TN
BN
RS
RS
RS
RS
BN
RS

RS 2015/191

KFN

Motioner och medborgarförslag under beredning hos regionstyrelsen februari 2015

Bilaga § 169

Motion

Reg.datum

Ärendenr.

Motionär

Angörings- och avlastningsramp (s.k. färjeklack) i Slite hamn
Inför nattbuss fredagar och lördagar på stomlinjerna inom kollektivtrafiken på
landsbygden
Parkeringstal för Visby innerstad
Reducera anläggningsavgiften i VA-taxan för mindre hyreslägenheter
Planera färdigt för den utbyggda godshamnen i Klintehamn
Uppföljning av byggnadsordning för Visby innerstad
Utnyttja LIS-områden till att skapa landsbygdsutveckling
MRSA-fri (antibiotikaresistenta stafylokocker) mat i Region Gotlands kök
Standardhöjning till 90 km/tim av länsvägarna på Gotland
Inrätta en miljö- och byggnämnd
Ökat stöd till idrottsrörelsen
Bygga en ny simhall
Skapande av nytt utskott - Tillväxt- och Utvecklingsutskott
Kultur på recept
Region Gotlands beslutade styrdokument
Från vårdcentral till hälsocentral med lättakut i Hemse

2013-06-19

RS 2013/429

Mats Hedström m fl (M)

2014-02-25
2014-04-30
2014-06-18
2014-10-29
2014-12-03
2014-12-03
2014-12-03
2014-12-03
2014-12-03
2014-12-03
2014-12-03
2014-12-12
2014-12-16
2014-12-16
2014-12-16

RS 2014/105
RS 2014/247
RS 2014/350
RS 2014/597
RS 2014/678
RS 2014/679
RS 2014/680
RS 2014/681
RS 2014/682
RS 2014/683
RS 2014/684
RS 2014/699
RS 2014/706
RS 2014/707
RS 2014/708

Alexander Jansson (C)
Anna Hrdlicka (M)
Bo Björkman (S)
Lars Bjurström (V)
Eva Gahnström (C)
Lars Thomsson (C)
Alexander Jansson (C) och Eva Ahlin (C)
Eva Nypelius (C), Simon Härenstam (M), Mats-Ola Rödén (FP)
Mats-Ola Rödén (FP)
Ulf Klasson (FP)
Mats-Ola Rödén m.fl. (FP)
Johan Thomasson (FP)
Lena Celion (M)
Inger Harlevi (M)
Lena Grund (FP)

Medborgarförslag

Reg.datum

Planera för äldreboende nära service och affärer i tätorterna
Uppmuntra idrottare som har tagit SM-medalj
Bevakningsgrupp för att förhindra brott
Bättre samarbete mellan krogar och polisen för att förhindra brott
Stormarknader bör finnas även i Slite och Hemse
Inför trådbunden internet och telefonuppkoppling m.m. inom Region Gotlands
verksamheter
Återköp av Ekängen till flyktingboende
Validering av tjänst som skolkurator
Låt Edward Snowden få en fristad på Gotland
Öppna en värmestuga för tiggare och andra med behov av värme, mat och
trygghet
Ta bort arbetsscheman med s.k. delade turer inom Region Gotland

2014-02-17
2014-06-18
2014-08-05
2014-08-05
2014-08-05
2014-09-03

Ärendenr.
RS 2013/316
RS 2014/355
RS 2014/422
RS 2014/423
RS 2014/426
RS 2014/482

2014-10-22
2014-12-30
2015-01-02
2015-01-07

RS 2014/584
RS 2014/729
RS 2015/7
RS 2015/9

2015-01-19

RS 2915/30

Bilaga § 170

Ärendenr RS 2015/230
Handlingstyp Interpellationssvar
Datum 27 april 2015

Interpellation om belysning på Trafikverkets vägar på landsbygden
Ledamoten Alexander Jansson (C) har i en interpellation ställt följande frågor:

-

Vilka åtgärder görs för att få till stånd en diskussion med Trafikverket angående
belysningen på deras vägar?
Vad anser regionstyrelsens ordförande om belysningens betydelse för
trafiksäkerhet och trygghet på landsbygden?

Mitt svar:
Belysningen på landsbygden har varit en fråga som engagerat boende och politiker,
främst inom tekniska nämnden, under mycket lång tid. Möten och diskussioner har
varit många mellan kommunen/regionen och Vägverket/Trafikverket kring denna
fråga under många år. Att det från regionens sida bedrivits ett aktivt arbete för att få
till möten som ger svar på ansvarsfrågor och konsekvenser är tydligt när jag går
igenom den korrenspondens som gjorts under lång tid. Beslut har också tagits kring
belysningen på landsbygden som har betydelse idag.
Då jag tillträdde som regionstyrelsens ordförande 2015-03-02 tog Landshövdingen
och jag initiativ till ett möte med Trafikverket, för att få möjlighet att diskutera de
principiella frågorna. Detta möte var planerat till den 16 april men ställdes in då
Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommit överens om
följande:
En översyn över hur belysning längs allmänna vägar ska hanteras behöver ske
likartat och utifrån gemensamma principer för hela landet, och tillsammans med SKL
som företrädare för kommunernas syn inom området. Denna översyn är välkommen
men tyvärr så kommer den att ta tid och hur det kommer att bli framöver återstår
att se.
När det gäller frågan om belysningens betydelse för trafiksäkerhet och trygghet så är
det en komplex fråga. Regionen har ett eget regelverk för det egna ansvarsområdet
som varierar beroende på om det handlar om vägskäl, kyrkbyar, större samhällen
och övriga områden och Trafikverket har sitt regelverk för de statliga vägarna. Det är
i huvudsak trafikmängden som är avgörande för i vilken omfattning belysning sätts
upp eller varför de monteras ned.

När det gäller statens vägar så finns det regler som styr Trafikverkets arbete. Det
som är mest avgörande på landsbygden är också trafikmängden, där det är hög
andel mörkerolyckor, störande och missledande ljus i stor omfattning och vid stor
gång- och cykeltrafik i mörker, för att nämna några faktorer som spelar in.
Jag har svårt att göra några andra bedömningar än vad sakkunskapen kommer fram
till, som bygger på erfarenhet och kunskap. Jag förlitar mig på expertisen kring dessa
frågor. Jag har dock förståelse för de synpunkter och oro som framkommer i
samband med att det sker förändringar.

Björn Jansson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga § 171
Ledamoten Inger Harlevi (M) har ställt följande interpellation till mig som ordförande i tekniska
nämnden.
Visby 2015-03-28
Interpellation: Dialog med innehavare av parkeringsrätter
Till: Tekniska nämndens ordförande, Tommy Gardell
Dialog med innehavare av parkeringsrätter på Öster
Gotlands kommun har under perioden 1968 till 2006 sålt parkeringsrätter till företag som verkar
på Öster i Visby. Dessas nyttjanderätt är enligt befintliga kontrakt inte tidsbegränsade. I
kontrakten stadgas att Gotlands kommun (senare Region Gotland) i de fall man inför någon
form av tidsbegränsning eller avgifter ska föra en dialog med rättighetshavarna (fastighetsägarna)
om detta.
Mina frågor till Tommy Gardell är:
- Har dialog förts med rättighetshavarna, när och med vilka fastighetsägare.
- Vilken var fastighetsägarnas inställning till avgiftsbeläggande av parkeringsplatserna som de har
nyttjanderätt till?
Inger Harlevi (M)
Fråga: Har dialog förts med rättighetsinnehavarna, när och med vilka fastighetsägare.

Mitt svar:
Ja, dialog har förts med de fastighetsägare som har fått göra parkeringsköp på allmänna
parkeringar vid Öster i Visby. Samråden skedde under hösten/vintern 2002. De avtal som finns
har upprättats i samband med att fastighetsägarna haft önskemål om att verkställa om- och
tillbyggnader för att utveckla sina fastigheter.
Parkeringsavgifter infördes 2004 (vid Hamnterminalen) och 2009 infördes det på fler platser i
Visby. I den processen skedde också samråd med fastighetsägare, Wisby Centrum AB,
Innerstadsföreningen och det hölls även ett offentligt möte på Visby Strand om parkeringsfrågan.
Eftersom berörda fastighetsägare inte har kunnat anordna det antal parkeringsplatser som krävts
enligt gällande parkeringsnorm på sin egen kvartersmark har det lösts genom att fastighetsägarna
varit med och betalat för anläggande av en del allmänna parkeringsplatser på Regionens mark.
Dessa parkeringsplatser är inte ”öronmärkta” för fastigheterna utan skall vara tillgängliga för
allmänheten. Dessa avtal fråntar inte Regionen rätten att ordna och styra trafiken.
Parkeringsköp möjliggör endast för fastighetsägarna att kunna få bygglov för tillbyggnader och
utökningar av sina företagsetableringar. Dessa avtal medger alltså ingen särskild ”parkeringsrätt”
för avtalsinnehavarna utan är en medfinansiering av allmänna parkeringsplatser som skall vara
tillgängliga för allmänheten.

Fråga: Vilken var fastighetsägarnas inställning till avgiftsbeläggande av
parkeringsplatserna som de har nyttjanderätt till?
Mitt svar:
Wisby Strövet AB, S:t Hanskvarteren och Gotlands Konsumentförening, Visby Centrum med
flera har inkommit med skrivelser i samband med dialogen innan avgifter infördes. Dessa
föreningar som företräder många fastigheter var oroliga för vad ett införande av
parkeringsavgifter skulle kunna medföra för handeln. Fastighetsägarna har ingen särskild
”nyttjanderätt” till dessa parkeringar. Parkeringarna är anlagda på Regionens mark och skall vara
tillgängliga för allmänheten.

Visby 2015-04-22

Tommy Gardell
Ordförande i tekniska nämnden
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Interpellationssvar

Socialnämnden

Bilaga § 172
23 april 2015

Svar på interpellation från Elin Bååth (Feministiskt Initiativ)

Elin Bååth, ledamot i Regionfullmäktige för Feministiskt Initiativ, har i interpel
lation till socialnämndens ordförande Maria Björkman ställt frågan:
Med vilken laglig grund begränsas stöd och hjälp till nödställda EU
medborgare till akuta insatser?
Svar:
Kommunens uppgifter inom socialtjänsten fullgörs av den eller de nämnder som
kommunfullmäktige bestämmer (2 kap 4 § socialtjänstlagen, SoL). För Gotlands
del är det socialnämnden som fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten.
I sitt arbete ska socialnämnden följa de lagar som gäller för området. Nämnden
ska också ta hänsyn till rättspraxis, bland annat domar från kammarrätt och högsta
förvaltningsdomstolen.
Enligt socialtjänstlagen har den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan
få dem tillgodosedda på annat sätt rätt till bistånd av socialnämnden för sin för
sörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt (4 kap 1 § SoL).
Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta an
svaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver (2 kap 1 § SoL).
Men om det står klart att en annan kommun än vistelsekommunen ansvarar för
stöd och hjälp åt en enskild, är vistelsekommunens ansvar begränsat till akuta si
tuationer (2a kap 2 § SoL).
Socialnämnden ska utreda och pröva om den som ansöker om bistånd själv kan
tillgodose sina behov eller om de kan tillgodoses på annat sätt än genom bistånd
från socialnämnden. Det är de sökande som själva har skyldighet att i första hand
tillgodose sina behov. I det hänseendet gör socialnämnden ingen skillnad på sö
kande som är bosatta på Gotland eller som vistas här tillfälligt.
När det gäller sökande från annan kommun eller annat land gäller skyldigheten
enbart att tillgodose akuta behov.
En sökande från en annan kommun får i första hand hjälp att ta kontakt med nå
gon på hemorten som kan föra över pengar till hemresa, alternativt betala för bil
jett. Om det absolut inte är möjligt att få hemresan betald av någon annan, kan
socialnämnden bistå med pengar till båt-, buss- och eventuellt tågbiljett.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-son@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

~Region

~Gotland
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Region Gotland
Socialnämnden

En sökande från ett annat land kan få hjälp att kontakta sitt lands ambassad för att
höra efter om det är möjligt att få hjälp till hemresa därifrån.
Den som ansöker om bistånd och inte får sin ansökan beviljad har rätt att över
klaga beslutet om avslag på ansökan till förvaltningsrätten, som får pröva om bi
stånd ska beviljas.
Frågan gäller den rätta tolkningen av socialtjänstlagen vid ansökan om försörj
ningsstöd till besökande medborgare från andra EV-länder. När det gäller tolkning
och tillämpning av lagar ska hänsyn tas inte enbart till lagtexten. Andra rättskällor
är lagarnas förarbeten (propositioner och offentliga utredningar) och rättspraxis
(dvs beslut från domstolar). Däremot kan opinionsbildning av jurister eller andra
inte tillmätas betydelse som rättskälla.
I propositionen till införandet av bestämmelsen i 2a kap 2 § SoL (om begränsning
av vistelsekommunens ansvar) har regeringen uttalat följande (prop 201 0111 :49
sid 35 och 85):
"För utländska medborgare som inte är bosatta i Sverige men som vistas här
för besök, följer av Regeringsrättens praxis (RÅ 1995 ref 70) att vistelse
kommunen endast ansvarar för akuta insatser. Regeringen föreslår inte
några förändringar i detta avseende. / .. ./ Begreppet akuta situationer har ut
vecklats i praxis i fråga om kommunernas yttersta ansvar (se t.ex. RÅ 1995
ref. 70, 1996 ref. 13, 1996 not 53). De insatser som kan bli aktuella är ex
empelvis hjälp att arrangera en hemresa, logi och matpengar fram till avre
san eller insatser i övrigt som den enskilde inte kan vänta med."
Kammarrätten i Göteborg har i mål nummer 2009-4229 sagt att den som är bosatt
i Sverige eller som har kommit hit för att bosätta sig här och lagligen vistas här
enligt EG-rättsliga regler eller enligt svensk rätt i övrigt, i princip har rätt till bi
stånd enligt 4 kap. 1 § SoL om de i paragrafen angivna förutsättningarna är upp
fyllda. I övrigt gäller att utländska medborgare som befinner sig endast tillfälligt i
Sverige, Lex. turister och affårsresande, eller utlänningar som vistas här olovligen
utan uppehållsrätt eller arbetstillstånd inte har rätt till bistånd annat än i akuta
nödsituationer.
Till dess att nY?7xis har tillkommit ska socialnämnden följa den rättspraxis
som

~/ ..

/ :-/

4 !tit41t/i/?Ccf d!å1'

Maria Björk. an
ordförande/
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Ärendenr RS 2015/231
Handlingstyp Interpellationssvar
Datum 27 april 2015

Interpellation om långtidssjukskrivningar
Ledamoten Jonas Niklasson (C) har i en interpellation ställt följande frågor:

-

Hur ser läget ut inom Region Gotlands verksamheter?
Pågår i så fall något arbete kring att analysera läget och eventuellt finna
orsaker till fenomenet?

Mitt svar:
Utvecklingen av långtidssjukskrivningar (60 dagar eller fler) inom regionen har legat
relativt stilla under senare år. Vi hade en liten ökning 2012-2013 men ingen ökning
2013-2014.
Totalt är sjuktalen låga (totalt) på Gotland vid en nationell jämförelse, 2014 ca 4,7 %,
ca 25 % av dessa är sjukfrånvaro 60 dagar eller mer.
Region Gotland registrerar inte diagnoser och därför kan jag inte svara på andelen
med depressioner. Det är också svårt att bedöma vad som är arbetsrelaterat
respektive annat, den typen av sjukdom har ofta sammansatta orsaker.
Det pågår ett kontinuerligt arbete för att sänka sjukfrånvaron vilket sannolikt kan
utläsas i sjuktalens relativt rimliga nivå, vad som är bra nivå kan diskuteras.
Kvinnors ohälsotal är högre än männens, samtidigt arbetar kvinnor respektive män i
olika yrken med olika förutsättningar vilket kan påverka. Men även här en
sammansatt bild där kvinnors och mäns livssituationer, kan påverka.
Försäkringskassan har annan uppföljning avseende diagnoser och där kan de
särskilja psykiska diagnoser. För närvarande finns drygt 100 personer med 90
sjukdagar eller mer med diagnos psykisk sjukdom, syndrom och beteendestörningar.
80 % av dessa sjukfall är kvinnor.

Björn Jansson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga § 174

Ledamoten Mats Hedström (M) har ställt följande interpellation till mig som ordförande i
tekniska nämnden.
Slite 2015-03-25
Interpellation: Gångväg från Sjuströmmar till Slite stugby
Till: Tekniska nämndens ordf., Tommy Gardell
Sedan tidigare finns en överenskommelse och beslut på att Slite stugby skall anlägga en
gångväg efter havet från badstranden i Slite till det sista huset i stugbyn som ansluter till
angränsande parkområde.
Denna gångväg är nu klar.
Tekniska nämnden har tidigare reserverat medel för att anlägga gångväg som ansluter till
den av Slite stugby anlagda och till Sjuströmmar.
Denna etapp av gångvägen är inte slutförd
Jag vill veta
När kommer gångvägen att vara färdigställd?
Mats Hedström (M)

Mitt svar:
Tidplanen för gångvägen längs strandpromenaden i Slite har dragit ut på tiden på grund av
att Region Gotland inväntat besked från länsstyrelsen efter samråd om strandskyddet.
Region Gotland har nu fått besked och byggstart för Region Gotlands del av
strandpromenaden sker i dagarna. Gångstråket ska vara färdigt till sommaren men stråket
ska efter det kompletteras med bänkar.
Visby 2015-04-22

Tommy Gardell
Ordförande i tekniska nämnden
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Slite 2015-04-02

Motion
Till Regionfullmäktige Gotland

Dygnet-runt-ambulans i Slite

Norra Gotlands ambulansområde omfattar området Gammelgarn, Kräklingbo, Anga,
Norrlanda, Hörsne, Källunge/Bäl, Hejnum, Tingstäde, Hangvar, Hall och övriga
socknar norr därom inklusive Fårö. Ett stort geografiskt område med cirka 7500
invånare och med tung industri som arbetar i skift, stor hamnverksamhet längs
kusterna och mycket turism. Totalt antal ambulansutryckningar var 2014 6796 - en
kraftig ökning mot tidigare år, och ökningstakten fortsätter in i 2015.
I dag utgår ambulansen 08.00 från Visby och är åter 18.00 i Visby, alltså bemannad i
Slite 10 timmar varje dag året runt. Övrig tid utgår ambulansen från Visby. Nattetid
finns två ambulanser på hela Gotland i tjänst (Visby och Hemse). Veckorna 26-32
finns en extra ambulans mellan 11.00 - 21.00 som förstärkning placerad i Visby.
Räddningstjänsten på norra Gotland har sjukvårdsutbildad personal som kan rycka ut
med kort varsel IVPA (i väntan på ambulans) som i dag endast nyttjas på prio ett
larm d.v.s. i livshotande situation, och skulle kunna användas i större utsträckning
när inte ambulans finns tillgänglig. Det är viktigt att sjukvårdsutbildad personal så
snabbt som möjligt kan göra en insats för att rädda liv och för gotlänningarnas
trygghet.
Sjukvårdsförvaltningen har en option i sitt avtal med utföraren av
ambulansverksamheten på dygnet runt verksamhet i Slite från och med 1 maj 2015.
Med tanke på att långa utryckningstider där varje minuts fördröjning kan kosta liv och
lidande behöver en ambulans placeras heltid i Slite.
Därför yrkar vi
Att en ambulans placeras i Slite dygnet runt i enlighet med optionen i det
upphandlade avtalet för ambulansverksamhet

Lena Celion (M)

Mats Hedström (M)
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Motion till fullmäktige i Region Gotland

Utveckla biblioteken som servicepunkter
På Gotland finns många folkbibliotek väl spridda över ön, platser för att söka efter
information och för att ta del av litteratur och andra kulturupplevelser. Där finns tillgång
till teknik och medarbetare kunniga i att söka information. På många platser är biblioteket
den enda kommunala verksamhet som är öppen och tillgänglig för allmänheten. Det ser vi
som både en anledning till, och en möjlighet för, att utveckla biblioteken som
servicepunkter. Det är viktigt att det finns bra tillgång till information och service också på
Gotlands landsbygd.
Redan idag har biblioteken kommunal information i form av en del broschyrer, det skulle
kunna utvecklas på olika sätt. Man skulle kunna erbjuda stöd i att söka på kommunens
web, fylla i blanketter och erbjuda information om Regionens verksamhet, service och
tillståndsgivning. Helt enkelt tydligare företräda Region Gotland, och vara ytterligare en
ingång för kontakter med regionen.
På sikt skulle en sådan verksamhet också kunna utvecklas i enlighet med
digitaliseringskommissionens förslag i delbetänkandet ”Gör Sverige i framtiden - digital
kompetens” . Där föreslår man att kommunerna ska erbjuda digitala servicecenter, för att
underlätta för medborgarna att ta del av digital service för vardagsärenden.
Den breddning av bibliotekens verksamhet som vi föreslår ska inte ske genom att
bibliotekens viktiga kulturuppdrag försvagas på något sätt, tvärtom bör också biblioteken få
möjlighet att utveckla hela sin verksamhet. En breddning av verksamheten kan också
innebära att fler kommer i kontakt med bibliotekens verksamhet.

Vi föreslår att KFN får i uppdrag att i samverkanmed RS utveckla biblioteken som
servicepunkter.
Visby 2015-04-20

Brittis Benzler

AnnaMaria Bauer

Lars Bjurström

Per Edman

Helen Kristiansson

Karin Wize

Thomas Gustafson

Saga Carlgren
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Visby 2015-04-27

Motion:
Till:

Förbättra kontaktytorna mellan politiker, företagare och
organisationer.
Regionfullmäktige Gotland

Region Gotland placerar sig sedan 2011 mycket långt ner på den lista som Svenskt
Näringslivs sammanställer när det gäller företagsklimat.
Men en bra dialog ger förutsättningar för ett bättre företagsklimat. Det bästa sättet att
mötas för en konstruktiv dialog är ett personligt möte. Detta kan ske på många olika
sätt.
Ett exempel på hur man kan förbättra kontaktytorna är att ge företagare och
organisationer möjlighet att själva boka ett möte med.
Förslagsvis kan varje onsdag eftermiddag vara fri för önskade besök och att
Ledningskontoret hjälper till med kontakter samt bokning. Det är sedan fritt för
företagare och organisationer att boka den politiker de vill ha besök av. Detta ger inte
bara företagare och organisationer en större tillgängligt till ledande politiker, det är
också en viktig del i att visa att företagsfrågor och företagsklimat är prioriterade
frågor.
Jag yrkar därför
att Region Gotland inför bokningsbara politiker enligt ovanstående förslag

Simon Härenstam (m)
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Visby 2015-04-27

Motion:

Utredning om utvecklingsmöjligheterna för näringslivet och
kalkindustrins framtid på norra Gotland.

Till:

Regionfullmäktige Gotland

Kalkbrytningen har under lång tid haft stor betydelse för arbetstillfällen på norra
Gotland men också som viktig råvara för den svenska stålindustrin där Gotland
står för 75 procent den svenska kalkproduktionen.
Men den utdragna rättsliga prövning som fortfarande pågår och osäkerheten som
råder om påverkan på grundvattnet gör att vi redan nu måste påbörja arbetet
med hur vi på lång sikt ska utveckla norra Gotland och analysera vilka satsningar
som behöver göras för att trygga arbetstillfällen och möjliggöra för nya.
Därför yrkar jag:
att en utredning om utvecklingsmöjligheterna för näringslivet och kalkindustrins
framtid på norra Gotland ska påbörjas

Simon Härenstam (m)
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Visby 2015-04-27

Motion:
Till:

Webbsändning av Regionfullmäktiges sammanträden
Regionfullmäktige Gotland

Regionfullmäktige är Gotlands folkvalda och högst beslutande församling. Det är
därför av stor demokratisk vikt att medborgarna på ett enkelt sätt kan följa hur
debatterna går i de frågor de tycker är viktiga och på så sätt ta del av vad deras
politiker tycker och beslutar i kommunala och regionala frågor.
Många kommuner har redan infört webbsändningar av sina sammanträden med
kommunfullmäktige. Tekniken kan också med fördel användas till andra evenemang
som genomförs och gör då fler av Region Gotlands evenemang tillgängliga för alla.
Redan idag webbsänds t ex de frukostmöten som arrangeras i Ljusgården.
Syftet med att sända regionfullmäktige på webben är att göra politiken mer tillgänglig
för allmänheten och att öka insynen för medborgarna. Det går att titta på
sändningarna i realtid men framförallt kan man ta del av sammanträdet i efterhand.
Man kan också gå in och ta del av ett specifikt ärende utan att lyssna eller se hela
sammanträdet.
Tekniken idag för installation som möjliggör webbsändningar från regionfullmäktige är
förhållandevis billig och webbsändningar medför förhoppningsvis ett större intresse
från medborgarna samt mycket bättre möjligheter för många fler att ta del av vad
deras folkvalda politiker debatterar och beslutar.
Därför yrkar vi:
att Regionfullmäktige utreder alternativ och förutsättningar för webbsändningar av
Regionfullmäktiges sammanträden

Simon Härenstam (m)

Eva Nypelius (c)

Johan Thomasson (fp)
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Klintehamn 25.04.2015

Motion till Gotlands Regionfullmäktige

Bygg sprängkistor/-tunnlar!
När nya kajen i Slite planerades av Nordstream (ryskt bolag) från 2007, lär frågan om
behovet av sprängkistor/-tunnlar tagits upp. Försvaret ansåg då att behovet inte fanns, då
det försvarspolitiska läget var ett annat än idag. Gotland höll på att avmilitariseras.
Idag är läget ett annat och nu bör vi förbereda eventuell räddning av det som räddas kan.
Även om man avstod från att bygga in dessa så kallade spränkistor i konstruktionen av
Slitekajen, en tidigare självklar skyddsåtgärd i varje svensk bro, landningsbana och kaj av
betydelse, så är det inte försent än. Dessa hålrum, sprängkistor, för att förstöra
anläggningarna, kom aldrig till stånd i Slite.
Vi kommer ju under de närmaste åren att stärka försvaret på vår mest försvarspolitiskt
utsatta region, det ärnalla partier vara överens om. Kan vi då ytterligare fördröja ett
eventuellt fientligt angrepp genom att bygga dessa enkla fördröjande försvarsanläggningar, bör vi inte tveka. Det gäller dels i den redan stora befintliga kajen i Slite, men
även i de nya hamn/kajanläggningarna ”Kryssningskajen” i Visby samt nya
hamnanläggningen i Klintehamn.
Med ledning av ovanstående yrkar jag att;
• Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att påbörja projekteringen
av sk spränkistor i Slite hamn, alternativt tar upp diskussionen med
regeringen om att bygga dessa anordningar.
• Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att planera för
sprängkistor/-tunnlar vid projektering/byggande av kryssningskaj i Visby
samt nya hamnen i Klintehamn.

Folkpartiet Liberalerna
Ulf Klasson
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Motion: Ökat och säkrat stöd till kvinno- och tjejjourer
Till: Regionfullmäktige Gotland
2014 anmäldes 116 fall av misshandel mot kvinnor på Gotland. Av dessa var drygt hälften i
nära relation med gärningsmannen. Det uppskattas att ca 20 procent av de som utsätts för våld
i nära relationer anmäler. Med detta mörkertal i beräkningen innebär det 300 fall 2014. 6 st i
veckan.
Länge har kvinnojoursverksamhet varit helt ideell då samhället sett våldet som en privatsak.
Att kvinnojourerna inte är myndigheter och inte har anmälningsplikt är en viktig förutsättning
för etablerandet av förtroendefulla relationer, men samtidigt behöver stödet bli mer
långsiktigt.
Efter att Gotlands Tjejjour, på grund av svårigheter att få föreningsbidrag, lades ner 2006
finns på Gotland två kvinnojourer. Kvinnojouren Amanda riktar in sig mot det akuta skedet
och kan ta emot två familjer i skyddat boende. Amanda beviljas regionalt stöd för att täcka
kostnaderna för det skyddade boendet – ett stöd som måste sökas på nytt varje år.
TROTS kvinnojour riktar sig till alla människor som upplever våld i nära relationer - inte bara
kvinnor - och kan ta emot en vuxen samt ett barn i sitt skyddade boende. TROTS arbetar även
utåtriktat och förebyggande, samt fungerar som en länk mellan alla de olika myndigheter en
våldsutsatt person måste ha kontakt med. TROTS beviljas endast 12 000 kr i regionalt stöd
2015 och har mycket svårt att upprätthålla sin verksamhet. Detta samtidigt som trycket är högt
med ca ett nytt fall i veckan, och de har sedan hösten 2014 hjälpt till att gömma 6 familjer.
Amanda och TROTS har i skrivande stund kö till sina boenden, och våldsutsatta människor
står alltså utan det stöd de behöver. De ekonomiska anslagen behöver både höjas och säkras
för att alla offer för mäns våld och för våld i nära relationer ska kunna skyddas, men också för
att det så viktiga förebyggande arbetet ska kunna bedrivas.
Därför yrkar jag på
Att även TROTS Kvinnojour beviljas ett rimligt ekonomiskt stöd, och
Att kvinno- och tjejjourer på Gotland garanteras ekonomiskt stöd till basverksamhet, hyra och
andra löpande kostnader samt lön för anställda.

Elin Bååth (F!) 2015-04-25

