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Regionfullmäktige
kallas till sammanträde i
Rådhuset, Visborgsallén 19, Visby

måndagen den 22 februari 2016 kl. 13.00
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Ärenden:
1.

Justeringsledamöter och tid för protokollsjustering. Upprop

2.

Förslag om inställt sammanträde

3.

Ny ledamot och ny ersättare i regionfullmäktige

4.

Revisorernas information

5.

Information om framtida regional indelning

6.

Prishöjning för vattenanalyser

7.

Förslag till förändrad tillsynstaxa gällande Lagen om Skydd mot olyckor (LSO)
och Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

8.

Budgetöverföring från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till barn- och
utbildningsnämnden

9.

Övergång till digitala utskick. Motion av Gunnel Lindby (C)

10. Kostnadsfria måltider för lärare. Motion av Kaj Lundmark (SD)
11. Avsägelser och val av:
a) En ersättare (L) i socialnämnden t.o.m. 2018-12-31
(bordlagt från föregående sammanträde)

b) En ersättare (V) i Viltförvaltningsdelegation 2016-01-01–2017-12-31
(bordlagt från föregående sammanträde)

c) Mathilda Kahlqvists (Fi) avsägelse från uppdraget som ersättare i
regionfullmäktige
d) En ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden t.o.m. 2018-12-31 (efter Mathilda
Kahlqvist, Fi, som avsagt sig uppdraget)

e) En ledamot i Gotlands energi AB (efter Perolof Kalling, M, som avsagt sig
uppdraget)

f) En ersättare i Viltförvaltningsdelegationen (efter Perolof Kalling, M, som avsagt sig
uppdraget)

g) En lekmannarevisor i Visby Centrum (efter Perolof Kalling, M, som avsagt sig
uppdraget)

h) Rune Fröling (M) avsägelse från uppdraget som ledamot i regionfullmäktige.
i) En ledamot i regionstyrelsen (efter Rune Fröling, M, som avsagt sig uppdraget)
j) En ersättare i barn- och utbildningsnämnden (efter Peter Barnard, V, som avsagt sig
uppdraget)

k) En ledamot i DBW:s trädgårdsstyrelse (efter Lena Eneqvist, S, som avsagt sig uppdraget)
12.

Medborgarförslag; nyinkomna

13.

Medborgarförslag; beslutade

14.

Elin Bååths (Fi) interpellation till regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S) om
jämställdhetsintegrering

15.

Lisa Blochmanns (C) interpellation till tekniska nämndens ordförande Tommy
Gardell (S) om vägbelysning på landsbygden, bordläggs

16.

Lena Celions (M) interpellation till tekniska nämndens ordförande Tommy
Gardell (S) om gatubelysning i tätort, bordläggs

17.

Anna Hrdlickas (M) interpellation till tekniska nämndens ordförande Tommy
Gardell (S) om underhåll av Region Gotlands fastigheter, Romabadet m.fl,
bordläggs

18.

Eventuella frågor

19.

Eventuella nya motioner och interpellationer

Kallelsen med handlingarna finns tillgängliga på Region Gotlands hemsida www.gotland.se,
att hämtas i receptionen, Rådhuset, Visborgsallén 19, Visby, eller beställas per tfn 26 93 35.
Regionfullmäktiges sammanträden är offentliga och alla är välkomna till Rådhuset,
Visborgsallén 19, Visby för att lyssna på debatten. Välkomna att ta del av
regionfullmäktiges ärenden.
Visby den 11 februari 2016
Conny Kristensen Gahnström
Ordförande
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Förslag om inställt sammanträde
Innehåll
• Ordföranden föreslår att Regionfullmäktiges sammanträde den 29 augusti
ställs in, men får dock vara kvar som reservsammanträde. Orsak till förslag
om inställt sammanträde är otillräckligt budgetanslag.
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Ny ledamot och ny ersättare i
regionfullmäktige
Innehåll
• Länsstyrelsens protokoll 2015-12-23 från sammanräkning som utvisar att
Lena Grund (L) blir ny ledamot och att Bror Lindahl (L) blir ny ersättare i
regionfullmäktige – Efter avgångna ledamoten Amy Öberg (L)

Änr
1/2

2015 -12- 2 3
Länsstyrelsen i
Gotlands län

REGION GOTLAND

PROTOKOLL
2015-12-16
Dnr: 201-3890-15

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
l januari 2016 till och med den 14 oktober 2018.
Kommun: Gotland
Parti: Folkpartiet liberalerna
Ny ledamot: Lena Grund
Ny ersättare: Bror Lindahl
Avgången ledamot: Amy Öberg
Valmyndigheten har beslutat att registrera partibeteckningen Liberalerna med anledning av
att Folkpartiet Liberalerna har anmält denna ändring. I valet 2014 var det Folkpartiet
Liberalerna som fick mandat, och följaktligen kommer det på bevisen vid efterträdarval stå att
ledamoten/ersättaren är vald till ny ledamot/ersättare för Folkpartiet Liberalerna.
De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.
Visby
Ledamot

Ersättare

Frans Brozén
Johan Thomasson

1. Claes Nysell
2. Bror Lindahl *

Norra
Ledamot

Ersättare

Lena Grund *

1. Claes Nysell
2. Bror Lindahl *

Södra
Ledamot

Ersättare

UlfKlasson

I.Claes Nysell
2. Bror Lindahl *

2/2

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.
Den som vill överklaga detta beslut kan göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen, Visborgsallén 4, 621 85 VISBY inom tio dagar
dalien for>ietta beslut.

as Persson

Kopia till
Region Gotland, Ledningskontoret,_621 81 Visby
Ny ledamot: Lena Grund J*/™ r*.$W H
Ny ersättare; trtT iStffah/j
TÄ
Parti: Liberalerna Gotland, Regementsgatan 2, 621 50 Visby
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Revisionernas information
Innehåll
• Revisorernas ordförande Carin Backlund informerar om revisionens arbete
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Information om framtida regional
indelning
Innehåll
• PM rörande framtida regionindelning 2016-02-04
• Sammanfattning av Kommittédirektiv 2015-07-02 till indelningskommittén
Hela kommittédirektivet kan läsas via denna länk:
http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2015/07/dir.201577/

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2015/569
4 februari 2016

Regionstyrelsen

PM rörande framtida regionindelning
Bakgrund
Direktiv

Indelningskommitténs direktiv kan sammanfattas i följande punkter:
- Större regioner (6-9 i Sverige)
- Anpassa till demografiska läget och näringsgeografin
- Stabila ekonomiska förutsättningar för välfärdstjänsterna
- Överensstämmelse med medborgarnas behov av insyn, inflytande och
ansvarsutkrävande
- Utgå från kommungränser och arbetsmarknadsregioner
- Gemensam läns- och regionindelning
Förslag skall vara utformade så att de kan träda i kraft senast 1 januari 2023.
Kommittén ska undersöka vad som skulle kunna träda i kraft 1 januari 2019.
En utgångspunkt för kommitténs arbete är ansvarskommitténs förslag från 2006.
Utgångspunkter för indelningskommitténs arbete

-

Jämnstarka regioner (skattekraft, samverkan region-region/region-stat,
planerings- och förhandlingsmakt)
Kapacitet att bygga strukturer för regional utveckling (forskningsmiljöer,
investeringar, arbetsmarknad, internationell konkurrens)
Förmåga att ta ansvar för regionsjukvård (regionalt högspecialiserad vård,
kunskapsuppbyggnad och kompetensförsörjning i hela vårdkedjan)

Processen hittills

Dialog pågår med och i samtliga län/landsting/regioner. Synpunkter på kriterier
utifrån ansvarskommitténs förslag har inkommit från samtliga regioner/landsting och
länsstyrelser.
Allmänt en positiv inställning till såväl inriktning på såväl arbetets inriktning som
kriterierna. Undantag finns dock hos landsting/regioner med speciella
förutsättningar, t ex Region Halland. Gotlands synpunkter på vilka ytterligare
kriterier som bör ingå (t ex kultur, infrastruktur) har beaktats.
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Indelningskommittén har också tittat på hur en ny landstings/regionindelning skulle
kunna genomföras till 1 januari 2019. Detta skulle kräva en proposition från
regeringen i mars 2017 vilket i sin tur skulle kräva att ett delbetänkande med förslag
om ny indelning och ekonomisk reglering lämnas till sommaren 2016 för
remissbehandling. Vidare har det arbetats fram två specifika utredningar av SKL.
Dels en som tar upp demokratifrågorna, dels en som tar upp frågor om tillväxt och
global konkurrenskraft.
Från Gotlands sida har så svarade Region Gotland på indelningskommitténs frågor
om kriterier via ett regionstyrelsebeslut den 15 december 2015 (RS § 413/2015). I
detta material görs en genomgång av Gotlands förutsättningar vad avser demokrati,
näringsstruktur, demografisk och ekonomisk utveckling, samarbeten nationellt och
internationellt och kultur. En speciell redovisning ges av hälso- och sjukvårdens
förutsättningar, forskning och högre utbildning samt kommunikation och
infrastruktur.
Slutsatserna är både tydliga och enkla. Gotland kommer p.g.a. sitt läge alltid att
behöva särlösningar och dessa måste fastläggas i centrala beslut i riksdag och
regering.
Processen framåt

Indelningskommitténs nästa fas är lägesrapport till Regeringen den 29 februari 2016.
Därefter kommer man att träffa SKL:s samrådsgrupp den 9 mars 2016, då ett första
förslag till geografisk indelning att presenteras. Regionala seminarier kommer att
hållas i april inför ett ev. delbetänkande i juni 2016.
Analys

Från Region Gotlands sida är det viktigt att vi så snart som möjligt kan precisera vad
vi menar med en gotländsk särlösning. Och till ovan nämnda regionala seminarier
måste denna precisering finnas.
En fråga är då geografin. Något annat alternativ än att vår koppling blir med
Stockholmsregionen torde inte finnas och är heller inte lämplig. Det är viktigt att en
utgångspunkt är att den regionbildningsprocess som pågår i Stockholm tidsmässigt
matchas med en ev. process som involverar Gotland.
Vi kommer att vara i ett sammanhang med Sveriges största region med ca 2 miljoner
invånare och med Sveriges högsta bruttoregionalprodukt per capita. Vår befolkning
är ungefär 3 % av Stor-Stockholms och ekonomiskt är vi ännu mindre. Samtidigt
spelar alltid Gotland en mycket större roll än sin storlek och det kommer att gälla här
också.
Följande faktorer är extra viktiga att lyfta fram för en gotländsk särlösning:
− Ö-läget: Vi är Sveriges enda ö-region med vad det för med sig,
befolkningssammansättning, infrastruktur och kommunikationer,
arbetsmarknad, näringsstruktur (gröna näringar och besöksnäring),
förutsättningarna till samarbete, internationell betydelse, försvarspolitiskt. Vi
har stora likheter med andra ö-regioner och vi har ”med ö-regionögon” varit
någorlunda framgångsrika. De mer framgångsrika ö-regionerna har antingen
gynnats särskilt av politiska beslut (t ex Åland), eller har bättre naturliga
förutsättningar att utnyttja turismen som tillväxtfaktor (t ex Balearerna). Två
förklaringsmodeller till vår relativa framgång är dels vår tillgång till
internationella och nationella arenor som vårt ö-läge fört med sig (EU2 (5)
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artikeln om hänsyn till öars speciella förhållanden och behov). Dels att vi
administrativt kan arbeta gemensamt med regionala och lokala nivån.
− Vår administrativa historia: Vi har varit eget län sedan 1600-talet, vi har
haft gemensam landsting och kommunorganisation sedan 1971, och vi har i
praktiken haft regionstatus kring tillväxtpolitik mm sedan 1998. Detta skapar
speciella förutsättningar kring vår identitet och det är viktigt att detta inte
suddas bort. Att helt och hållet tappa länsstatus, regionstatus och
”landstingsstatus” via ett beslut och sedan ”bara” behålla kommunstatusen
med vissa speciella villkor kommer att skada den gotländska identiteten och
självförtroendet.
− Sjukvård: Gotland har, utifrån ett kvalitetsperspektiv, en bra fungerande
hälso- och sjukvård som är beroende av de samarbeten som finns främst
inom sjukvårdsregionen. Vår litenhet skapar naturligtvis problem när det
gäller specialistsjukvård, men övergripande har det gått att hantera via
samarbeten. Samtidigt har vår litenhet varit en styrka när det gäller
tillgänglighet och samverkan över verksamhetsgränser (främst socialtjänsten).
Hälso- och sjukvården går mot en centralisering och ökad nationell styrning
och med det perspektivet finns det uppenbara fördelar att ingå i ett större
sammanhang. En annan faktor är ekonomin. Vi har ingen dyr sjukvård, men
en hög vårdkonsumtion. Vi har däremot problem med styrning och planering
av ekonomin, vilket i sin tur leder till återkommande ekonomiska
krissituationer. Hur detta hänger ihop med skalan på verksamheten kan
diskuteras, men ju mindre man har att utjämna mot, ju svårare är det att
hantera fluktuationer. En allmän bedömning är att en större integrering i
sjukvårdsregionen är nödvändig, både med hänsyn till nationella strömningar
och till Gotlands egna problem. Med hänsyn till ö-läget måste dock vår
akutsjukvård ha större bredd och kapacitet är vad populationen i sig skulle
motivera, detta innebär också att vår kompetensförsörjning måste ha ett
speciellt fokus.
− Arbetsmarknadsregion: Gotland är och kommer att förbli en
arbetsmarknadsregion, hur mycket fysisk och digital infrastruktur än
utvecklas. Detta innebär att vi måste ha speciallösningar kring tillväxtpolitiken
och kompetensförsörjning. Konkret innebär detta t ex särlösning kring
tillväxtmedel, arbetet med ERUF- och socialfondsmedel. Vad gäller
kompetensförsörjningen finns samarbetet kring Campus Gotland,
yrkeshögskola, gymnasieskolan. Att bibehålla någon typ av ”regionstatus” i
dessa frågor känns viktig. Vi skiljer oss väldigt mycket från andra delar av
Stockholmsregionen.
− Infrastruktur: Vi är beroende av färja och flyg. Det statliga ansvaret för
denna infrastruktur måste markeras, även om det just nu känns tryggt att
detta kommer att bibehållas. Det är naturligtvis också viktigt att påtala
behovet av hög kapacitet på dessa trafikslag. I övrigt bör vi påtala att vår
trafik och infrastruktur på ön också är speciell. Trafikverkets
planeringsprocesser missgynnar Gotland då vi i praktiken alltid, p.g.a. ö-läget,
hamnar utanför deras nationella medel och i praktiken ofta blir maktlösa
kring de regionala, eftersom vi snabbt kommer in i ett Stockholmssammanhang när förutsättningar förändras (läs fördyringar sker). Vad avser
kollektivtrafiken är vi ju idag trafikhuvudman. Vår kollektivtrafiks primära
funktion är att fungera som service för de medborgare som av olika skäl inte
vill eller kan välja bil. I en storstadsregion är kollektivtrafikens funktion helt
annorlunda. Om inte Gotland blir kvar som egen trafikhuvudman är det risk
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att Gotland ”drunknar” i de trängsel- och tillväxtproblem kollektivtrafiken
idag har i Stockholm.
− Kulturen: Region Gotland har, relativt storleken, ett brett och rikt
kulturutbud. Vi ingår i kultursamverkansmodellen. Internt har detta ibland
varit lite problematiskt främst för att systemet bygger på att det finns både en
lokal och en regional kulturpolitik och vi har detta sammanslaget. Dock har vi
i slutänden nått ett tillfredsställande utfall i diskussionerna med Kulturrådet.
En viktig utgångspunkt är att vi kan behålla våra länsinstitutioner, och en
konsekvens av detta är att vi bör behålla vår roll i samverkansmodellen.
− Statliga närvaron: Den statliga närvaron på Gotland är viktig utifrån flera
perspektiv (medborgarservice, näringslivsutveckling, sysselsättning mm). En
av utgångspunkterna för indelningskommittén är att eftersträva gemensamma
gränser mellan regioner och den statliga regionala närvaron, även här
kommer det att krävas speciallösningar för Gotland
Vad avser våra ekonomiska förutsättningar så har vi som bekant, en relativt
kommuner i Stockholmsregionen en hög skattesats. Ett försök till uppdelning mellan
kommun och landstingsuppdrag är svår att göra men bilden blir att detta mest beror
på kommunuppdraget. Landstingsuppdragets problem, är som tidigare nämnts, mer
kostnadskontrollen än nivån i sig. Att hoppas på billigare skattesats vid ett
hypotetiskt samgående med Storstockholm är nog orealistiskt, snarare är risken
motsatsen. Vid någon typ av framtida association med Stockholmsregionen måste en
diskussion om ”tak på landstingsskatten” ingå. En annan viktig fråga är det
strukturbidrag vi får som litet landsting; eftersom de kostnadsdrivande effekter som
motiverar detta strukturbidrag finns kvar, måste vi bevaka att detta inte försvinner
vid en Stockholmsassociering.
Sammanfattning

De viktigaste frågorna att hävda vid diskussion om gotländsk särlösning vid någon
typ av Stockholmsassociation:
− Särskild lösning på själva styrsystemet m h t ö-läge, historia, status
(fullmäktiges uppdrag)
− Speciella förutsättningar för vår akutsjukvård
− Bibehålla makten över redskapen för den regionala tillväxtpolitiken (se första
punkten)
− Speciallösning vad avser Trafikverkets hantering av infrastrukturinvesteringar
− Kvarstå som kollektivtrafikhuvudman (gärna med möjlighet till administrativt
stöd från Stockholm)
− Garanti för ”tak på landstingsskatten”, bibehållet strukturbidrag, som litet
landsting
− Säkra våra kulturella länsinstitutioners fortsättning (museet, teatern, musiken)
Fortsatt arbete

Som tidigare nämnts så kommer regionala seminarier att hållas i april 2016. Innan
dess bör ett beslut tas i regionstyrelsen som markerar de gotländska ståndpunkterna
så dessa kan presenteras på ett sådant seminarium. Detta innebär en behandling i
regionstyrelsen 7 april 2016. Här redovisat PM är en del i processen fram till detta
beslut, och fram till ärendeberedningen till denna regionstyrelse är det ett levande
material som kommer att förändras, dels via ett kontinuerligt tjänstemannaarbete
som inkluderar regionens verksamheter, dels via avstämningar med regionstyrelsens
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arbetsutskott så det som framkommer i de partipolitiska processerna kan vägas in.
Vidare kommer dialoger och avstämningar att ske både med indelningskommittén
och med SKL, som kommer att påverka innehållet. I mitten av mars (sannolikt 15
mars 2016) planeras också en workshop där vi bjudit in representanter från
Bornholm och Åland. Avsikten är också att lämna en information i ärendet på
fullmäktige 22 februari 2016.

Ledningskontoret

Per Lindskog
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Kommittédirektiv
Ny indelning av län och landsting

Dir.
2015:77

Beslut vid regeringssammanträde den 2 juli 2015
Sammanfattning
En kommitté, bestående av en ordförande och en vice
ordförande, ska föreslå en ny läns- och landstingsindelning som
innebär att Sverige delas in i väsentligt färre län och landsting.
Kommittén ska utgå från vilka behov medborgare och
näringsliv har i olika frågor bl.a. transporter, arbetsmarknad,
hälso- och sjukvård, utbildning, kultur och en god miljö.
Kommittén bör därför i sitt arbete utgå från kommungränser
och gränserna för de s.k. arbetsmarknadsregionerna eller
funktionella regionerna. Syftet är att skapa en ändamålsenlig
indelning och effektiva organisationer som medför bestående
fördelar bl.a. genom en bättre anpassning till demografiska,
näringsgeografiska och miljömässiga förhållanden. Indelningen
ska också ge stabila ekonomiska förhållanden i de nybildade
landstingen, bättre överensstämmelse mellan medborgarnas
behov och deras möjligheter att utöva demokratiskt inflytande
samt ökade möjligheter till ansvarsutkrävande. En ny indelning
kan också möjliggöra en bättre samordning av arbetet med att
vidta åtgärder för minskad klimatpåverkan, energiomställning
och klimatanpassning samt att nå de nationella klimat- och
miljömålen. Kommittén ska föreslå namn på de nya länen.
Förslagen bör vara väl förankrade med berörda parter.
I uppdraget ingår bl.a. att göra den utredning som krävs för
indelningsändringar samt att analysera behovet av ekonomiska
regleringar och anpassning av systemet för kommunalekonomisk utjämning. I uppdraget ingår även att föreslå en
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ändrad enhetlig beteckning för kommuner på regional nivå, om
det visar sig lämpligt.
Kommittén ska vidare föreslå hur landstingen ska tilldelas
det regionala utvecklingsansvaret och utreda vilka förvaltningsutgifter detta innebär och lämna förslag på finansiering.
I uppdraget ingår även att utreda om de verksamheter som i
dag är koncentrerade till vissa länsstyrelser bör fortsätta vara
det och analysera vilka eventuella organisatoriska åtgärder som
kan vidtas för att höja effektiviteten i länsstyrelsernas
verksamhet. Kommittén ska analysera behovet av andra
verksamhetsorter än residensstaden för varje ny länsstyrelse
samt behovet av en samordnad regionindelning avseende vissa
statliga myndigheter.
Kommittén ska senast den 29 februari 2016 till regeringen
lämna en delredovisning som innefattar en lägesbeskrivning av
dialogen med berörda parter, förslag på den fortsatta processen
och en redogörelse för behovet av eventuella kompletteringar av
uppdraget. Kommittén ska lämna en motsvarande
delredovisning senast den 31 januari 2017. Om kommittén
finner att det är möjligt att genomföra en eller flera
indelningsändringar som kan träda i kraft den 1 januari 2019
ska kommittén lämna ett delbetänkande senast den 30 juni
2016.
Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 augusti 2017.
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Prishöjning vattenanalyser
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2016-02-04, § 9
• Ledningskontoret 2016-01-08
• Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-12-15, § 147 med prisförslag

Protokoll

Regionstyrelsen 2016-02-04
Regionstyrelsens arbetsutskott 2016-02-02

Rs § 9
Au § 10

Prishöjningar vattenanalyser
RS 2015/832

- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-12-15 § 147
- Ledningskontoret 2016-01-08

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Prishöjning för vattenanalyser enligt förslag från hälso- och sjukvårdsnämnden ska
ske från och med 2016-03-01.

•

Årlig prisjustering ska ske enligt index LPIK i beslut av hälso- och sjukvårdsnämnden.

Laboratoriemedicinskt Centrum Gotland (LMCG) utför vattenanalyser sedan 2010.
Beställare är till största del tekniska förvaltningen, privatpersoner och i viss mån andra
företag och tandvården.
Priserna har inte justerats sedan de beräknades första gången 2010.
Förslag till nya priser har beräknats utifrån LPIK, LPIK är ett prisindex med kvalitetsjusterade löner för landsting som ges ut av SKL.
Prisökningen avser såväl externa som interna kunder.
Priserna för privatpersoner och företag ökar med som minst 10 kronor och som mest
246 kronor per prov. Medianökningen är dock 29,25 kronor per prov.
För att i framtiden behålla ett aktuellt pris för vattenanalyser förslås att priserna räknas
upp med prisindex LPIK inför varje nytt år.
Ledningskontoret stödjer hälso- och sjukvårdsnämndens förslag. Dels behövs en
justering med anledning av att priset är oförändrat sedan 2010, dels bör en indexuppräkning ske varje år för att prisnivåerna ska täcka ökningen av självkostnaderna.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2015/832
8 januari 2016

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Prishöjningar vattenanalyser
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Prishöjning för vattenanalyser enligt förslag från hälso- och sjukvårdsnämnden ska
ske från och med 2016-03-01.
Årlig prisjustering ska ske enligt index LPIK

Sammanfattning

Laboratoriemedicinskt Centrum Gotland (LMCG) utför vattenanalyser sedan 2010.
Beställare är till största del tekniska förvaltningen, privatpersoner och i viss mån
andra företag och tandvården.
Priserna har inte justerats sedan de beräknades första gången 2010.
Förslag till nya priser har beräknats utifrån LPIK, LPIK är ett prisindex med
kvalitetsjusterade löner för landsting som ges ut av SKL.
Prisökningen avser såväl externa som interna kunder.
Priserna för privatpersoner och företag ökar med som minst 10 kr och som mest 246
kr per prov. Medianökningen är dock 29,25 kr per prov.
För att i framtiden behålla ett aktuellt pris för vattenanalyser förslås att priserna
räknas upp med prisindex LPIK inför varje nytt år.
Bedömning

Ledningskontoret stödjer hälso- och sjukvårdsnämndens förslag. Dels behövs en
justering med anledning av att priset är oförändrat sedan 2010, dels bör en
indexuppräkning ske varje år för att prisnivåerna ska täcka ökningen av
självkostnaderna.
Beslutsunderlag

Beslut HSN (2015/545) § 147, 2015-12-15
Tjänsteskrivelse Ledningskontoret RS 2015/832
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
1 (1)
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Analysnamn

Bakteriologi Bassängbad
Bakteriologi ledningsvatten
Bakteriologi ledningsvatten + N2
Bakteriologi ledningsvatten + N3
Bakteriologi ledningsvatten utökad
Bakteriologi ledningsvatten utökad + N2
Bakteriologi ledningsvatten utökad + N3
Bakteriologi och kemi, Enskild vattentäkt
Bakteriologi Renvatten
Bakteriologi Renvatten + N2
Bakteriologi Renvatten + N3
Bakteriologi Råvatten
Bakteriologi Råvatten + N2
Bakteriologi Råvatten + N3
Bakteriologi Råvatten utökad
Bakteriologi Råvatten utökad + N2
Bakteriologi Råvatten utökad + N3
Bakteriologi Strandbad Havsvatten
Bakteriologi Strandbad Sötvatten
Bakteriologi, enskild vattentäkt
Bassänbad Kemi
Bassängbad Bakt + Kem
Mikrobiologi utökad analys
N2 Rutin kontroll kemi
N3 Rutin kontroll kemi
N3X Rutin kontroll kemi
Specialpaket för vattendrag.
Aktinomyceter
Ammonium
Antal långsamväxande bakterier (7dygn 22°C)
Avgift för leverans av provtagningsmaterial
CODMn, Kemisk syreförbrukning
Fluorid
Fosfor totalt
Intestinala enterokocker
Jourtillägg
Kalcium
Kalium
Klorid
Kväve totalt
Magnesium
Mikrosvamp
Natrium
Nitrat
Nitrit
pH vid 25°C
Pres. Clostridium perfringens
Sulfat
Tillägg provhantering av enskilda analyser
Transmittans vid 254 nm, kyvettlängd 10 mm
Turbiditet
Akvatisk biologisk undersökning Havet Herrvik
Förorenande metaller Havet Herrvik
Normalkontroll Havet Herrvik

Tidigare Styckpris
RegionPrivata
interna
450
450
395
573
795
945
1643
750
1090
1150
1300
1643
1643
1643
275
675
825
275
573
675
825
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550
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550
275
573
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900
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325
400
550
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195
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150
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65
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1020
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Nytt Styckpris
RegionPrivata
interna
518
518
454
659
914
1087
1889
863
1254
1323
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1889
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316
776
949
316
659
776
949
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75
230
230
75
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75
4945
1173
2203

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2016-02-22

Handlingar till

Ärende 7

Förslag till förändrad tillsynstaxa
gällande Lagen om skydd om olyckor
(LSO) och Lagen om brandfarliga och
explosiva varor (LBE)
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2016-02-04, § 10
• Ledningskontoret 2016-01-12
• Miljö- och hälsovårdsnämnden 2015-12-10, § 151

Protokoll

Regionstyrelsen 2016-02-04
Regionstyrelsens arbetsutskott 2016-02-02

Rs § 10
Au § 11

Förslag till förändrad tillsynstaxa gällande lagen om skydd mot
olyckor (LSO, 2003:778) och lagen om brandfarliga och explosiva
varor (LBE, 2010:1011)
RS 2016/812

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015-12-10 § 151
- Ledningskontoret 2016-01-12

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Föreslagen förändring av tillsynstaxa vad gäller grundavgift vid tillsyner enligt lagen
om skydd mot olyckor (LSO, 2003:778) och lagen om brandfarliga och explosiva
varor (LBE, 2010:1011) antas.

Föreslagen taxa gäller för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO, 2003:778) och
lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE, 2010:1011).
Taxan avser tillsyn som antingen föranletts av bestämmelserna i 2 kap. 2 § LSO eller
21 § LBE och består av en fast grundavgift och en rörlig timavgift på 950 kronor per
timme. Varje unik tillsyn debiteras en grundavgift, som består av de antal timmar som
motsvarar förberedelserna såsom att gå igenom ritningar och andra handlingar, själva
tillsynen, resor samt viss information och rådgivning. För tillsyn överstigande grundavgiftens timmar debiteras verklig tid med hel första timme och därefter med påbörjad
halvtimme.
För att få kostnadstäckning för den faktiska tidsåtgången behöver grundtaxan förändras
från 2 till 3 timmar vid tillsyn enligt LSO och från 3 till 4 timmar när det gäller samplanerad tillsyn. Anledningen är nya riktlinjer från Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB) som innebär att varje tillsynsbesök kommer att ta längre tid.
Ledningskontoret tillstyrker den föreslagna förändring av taxa som miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslagit.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2016/812

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Niclas Ohlander

Datum 12 januari 2016

Regionstyrelsen

Förslag till förändrad tillsyns taxa gällande lagen om skydd mot
olyckor (LSO, 2003:778) och lagen om brandfarliga och explosiva
varor (LBE, 2010:1011)
Förslag till beslut

Föreslagen förändring av tillsynstaxa vad gäller grundavgift vid tillsyner enligt lagen
om skydd mot olyckor (LSO, 2003:778) och lagen om brandfarliga och explosiva
varor (LBE, 2010:1011) antas.
Bakgrund

Föreslagen taxa gäller för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO, 2003:778)
och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE, 2010:1011).
Taxan avser tillsyn som antingen föranletts av bestämmelserna i 2 kap. 2§ LSO eller
21§ LBE och består av en fast grundavgift och en rörlig timavgift på 950 kronor per
timme. Varje unik tillsyn debiteras en grundavgift, som består av de antal timmar
som motsvarar förberedelserna såsom att gå igenom ritningar och andra handlingar,
själva tillsynen, resor samt viss information och rådgivning. För tillsyn överstigande
grundavgiftens timmar debiteras verklig tid med hel första timme och därefter med
påbörjad halvtimme.
Tillsynsbesök

Grundtaxa

Tillsyn enligt LSO
Tillsyn enligt LBE
Samplanerad tillsyn, LSO&LBE
Oplanerad/oannonserad tillsyn enligt LSO och/
eller LBE, kvällstid
1.

2.
3.

2 850:2 850:3 800:3705:4 940:-

(1)
(1)
(2)
(3)
(3)

I grundtaxan, som motsvarar 3 timmars arbetstid, ingår förberedelse, besök, restid samt
upprättande av enklare protokoll. Detta bedöms räcka i de fall den ansvarige ägaren eller
verksamhetsutövaren upprätthåller ett brandskydd utan allvarligare brister.
I grundtaxan, som motsvara 4 timmars arbetstid, ingår förberedelse, besök, restid
samtupprätthållande av ett enklare protokoll enligt ovan.
På kvällar och helger läggs 30 % på för kompensation för obekväm arbetstid.
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Ärendenr

Region Gotland
Ledningskontoret

RS 2016/812

För att få kostnadstäckning för den faktiska tidsåtgången behöver grundtaxan
förändras från 2-3 timmar vid tillsyn enligt LSO och från 3-4 timmar när det gäller
samplanerad tillsyn. Anledningen är nya riktlinjer från myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB) som innebär att varje tillsynsbesök kommer att
ta längre tid.
Bedömning

Ledningskontoret tillstyrker den föreslagna förändring av taxa som miljö- och
hälsoskyddsnämnden föreslagit.
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör

2 (2)

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2016-02-22

Handlingar till

Ärende 8

Budgetöverföring från gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden till barn- och
utbildningsnämnden
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2015-02-04, § 11
• Ledningskontoret 2016-01-08
• Barn- och utbildningsnämnden 2015-11-17, § 112
• Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2015-10-21, § 91, med internbudget

Protokoll

Regionstyrelsen 2016-02-04
Regionstyrelsens arbetsutskott 2016-02-02

Rs § 11
Au § 12

Budgetöverföring från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
till barn- och utbildningsnämnden
RS 2015/771

- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2015-10-21 § 91
- Barn- och utbildningsnämnden 2015-11-17 § 112
- Ledningskontoret 2016-01-08

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

6 765 000 kronor överförs i 2016 års budget från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till barn- och utbildningsnämnden.

I samband med bildandet av utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF) har beslut
tagits om att kostnader förknippade med den gemensamma förvaltningen ska
budgeteras inom barn- och utbildningsnämnden. Det är barn- och utbildningsnämnden
som enligt nytt reglemente (regionfullmäktige 2015-12-14, § 313) ska vara anställningsmyndighet för personer som arbetar i den centrala förvaltningen, för närvarande ett 20tal personer. Med anledning av detta så begär både barn- och utbildningsnämnden
(BUN) och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) att budgetmedel om
6 765 000 kronor överförs från GVN till BUN.
Ledningskontoret föreslår att regionstyrelsen tillstyrker nämndernas begäran om
överföring av budgetmedel.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2015/771

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Ulrika Jansson

Datum 8 januari 2016

Regionstyrelsen

Budgetöverföring från gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden till barn- och utbildningsnämnden
Förslag till beslut

6 765 000 kronor överförs i 2016 års budget från gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden till barn- och utbildningsnämnden.
Bakgrund

I samband med bildandet av utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF) har
beslut tagits om att kostnader förknippade med den gemensamma förvaltningen ska
budgeteras inom barn- och utbildningsnämnden. Det är barn- och
utbildningsnämnden som enligt nytt reglemente (RF 2015-12-14) ska vara
anställningsmyndighet för personer som arbetar i den centrala förvaltningen, för
närvarande ett 20-tal personer.
Med anledning av detta så begär både barn- och utbildningsnämnden (BUN) och
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) att budgetmedel om 6 765 000 kr
överförs från GVN till BUN.
Bedömning

Ledningskontoret föreslår att regionstyrelsen tillstyrker nämndernas begäran om
överföring av budgetmedel.

Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör

Bilagor
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden § 91 2015-10-21
Barn- och utbildningsnämnden § 112 2015-11-17
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Barn- och utbildningsnämnden 2015-11-17

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-03

BUN § 112
Au § 75

Internbudget år 2016
BUN 2015/685

- Förvaltningens tjänsteskrivelse inklusive bilagor, 2015-11-10
- Förvaltningens tjänsteskrivelse, redovisning av besparing om 3,5 mnkr, delades ut (2015-11-12 rev 2015-11-17)
- Förvaltningens tjänsteskrivelse, sammanfattning av driftbudget 2016, delades ut (2013-12-18) 2015-11-17
- (Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden, beslut om internbudget, 2015-10-21,GVN § 91)

Barn- och utbildningsnämndens beslut
•

Besparing ska genomföras genom minskade anslag, år 2016, till:
a. Förskolan med 2 900 000 kronor (inarbetat i grundbelopp för år 2016)
b. Fritidshem med 700 000 kronor (inarbetat i grundbelopp för år 2016)
c. Förskoleklass med 400 000 kronor (inarbetat i grundbelopp för år 2016)
d. Särskolan med 3 000 000 kronor.
e. Kulturpedagogiskt centrum med 300 000 kronor

•

Stöd till små skolor utanför Visby tätort för år 2016 fastställs i enlighet med upprättat
förslag.

•

Grundbelopp (”skolpeng”) och tilläggsbelopp fastställs enligt upprättat förslag.

•

Internbudget (detaljbudget) fastställs i sin helhet enligt upprättat förslag.

•

Förvaltningen ges i uppdrag att justera regelverket för regionalt stöd på så sätt att
nivåer för 1-3 och 1-4 skolor införs.

•

Förvaltningen ges i uppdrag att avveckla stugorna i Tofta, de så kallade
Toftastugorna.

•

Inom förskola och skola undanta maten, med avseende på råvaror, från besparing.

•

Nämnden ställer sig bakom gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut att hos
regionstyrelsen begära att det från och med år 2016 överförs 6 765 000 kronor från
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till barn- och utbildningsnämnden
avseende kostnader förknippade med den centrala förvaltningen inom utbildningsoch arbetslivsförvaltningen, UAF.

Förvaltningen hade inför utskottets sammanträde utarbetat utkast till internbudget
(detaljbudget) för år 2016.
Förvaltningens förslag omfattar samtliga skolformer och verksamheter inom barn- och
utbildningsnämndens (BUNs) verksamhetsområde. Förslaget grundar sig på beslutade
fördelningsmodeller och lagstiftningen Offentliga bidrag på lika villkor.

Forts.
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Barn- och utbildningsnämnden 2015-11-17

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-03

Forts. BUN § 112
De ekonomiska ramarna utgörs av regionstyrelsens beslut i oktober 2015. Samtliga
förändringar i enlighet med regionfullmäktiges förslag har inarbetats i förvaltningens
förslag. Förvaltningens förslag omfattar inte eventuella kostnadsökningar till följd av
flyktingströmmar i omvärlden.
Förvaltningen föreslog arbetsutskottet att besparing om 1,0 procent görs genom att
minska anslagen till:
a. Stöd till små skolor utanför Visby tätort med 500 000 kronor.
b. Förskolan med 2 700 000 kronor (inarbetat i grundbelopp för år 2016).
c. Fritidshem med 670 000 (inarbetat i grundbelopp för år 2016).
d. Förskoleklass med 388 000 kronor (inarbetat i grundbelopp för år 2016).
e. Grundskolan med 3 742 000 kronor (inarbetat i grundbelopp för år 2016).
f. Särskolan med 3 000 000 kronor.
g. Kulturpedagogiskt centrum med 300 000 kronor.
Arbetsutskottet beslutade vid sitt sammanträde att uppdra till förvaltningen att dels
komplettera ärendet, inför nämndens behandling, med en tydlig redovisning av hur den
organisatoriska besparingen på utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF) om 3,5
miljoner kronor genomförs dels ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på
alternativ besparing för 500 000kronor Stöd till små skolor utanför Visby.
Utöver dessa två uppdrag, inför nämndens sammanträde, beslutade arbetsutskottet att
ge förvaltningen i uppdrag att redovisa en modell för fördelning av intäkter och
kostnader för asylsökande. Modellen, som ska redovisas snarast ska innebära att
mottagandet kan finansieraas med statsbidrag och inom befintlig budgetram.
Arbetsutskottet förslog nämnden att anta förslaget till internbudget med undantag för
besparing om 500 000 kronor för Stöd till små skolor utanför Visby samt att inom
förskola och skola undanta maten, med avseende på råvaror, från besparing.
Utöver dessa två förslag till beslut föreslog arbetsutskottet att förvaltningen ges i
uppdrag att avveckla stugorna i Tofta, de så kallade Toftastugorna, samt att
förvaltningen justerar regelverket för regionalt stöd på så sätt att nivåerna för 1-3 och
1-4 skolor införs.

Forts.
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Barn- och utbildningsnämnden 2015-11-17

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-11-03

Forts. BUN § 112
Förvaltningen hade inför nämndens sammanträde reviderat förslaget till internbudget på
så sätt att ingen besparing sker på anslaget till Små skolor utanför Visby. Besparing sker
i stället genom ytterligare minskning av grundbeloppet.
Ärendet föredrogs av ekonomichef Elisabeth Österdahl. Förvaltningen redogjorde även
för hur den organisatoriska besparingen om 3,5 miljoner kronor kommer att ske.
Information gavs till nämnden om att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, vid sitt
sammanträde i oktober, beslutat att hos regionstyrelsen begära att det från och med
år 2016 överförs 6 765 000 kronor från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till
barn- och utbildningsnämnden avseende kostnader förknippade med den centrala
förvaltningen inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, UAF.

Yrk ande

Ordförande Brittis Benzler (V), med instämmande av Stefan Nypelius (C) och
Peter Wennblad (M) föreslog att upprättat förslag till internbudget för år 2016 fastställs i
sin helhet samt att stöd till Små skolor utanför Visby tätort och grundbelopp och
tilläggsbelopp fastställs enligt upprättade förslag.
Ordförande ställde proposition på sitt förslag och fann att dessa vunnit bifall.
Ordförande föreslog att nämnden ställer sig bakom gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens beslut att det från och med år 2016 överförs 6 765 000
kronor från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till barn- och
utbildningsnämnden avseende kostnader förknippade med den centrala förvaltningen
inom UAF.
Ordförande ställde proposition på sitt förslag och fann att det vunnit bifall.

Expedieras: Regionstyrelsen/ekonomerna, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2015-10-21
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott 2015-10-07

Protokoll

GVN § 91
GVN AU § 65

Internbudget 2016
Ärendenr GVN 2015/9

Beslutsunderlag:
 GVF Internbudget GVN 2016 2015-10-12

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att



Fastställa nämndens internbudget 2016 enligt bilaga.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden begär att regionstyrelsen från och
med år 2016 överför 6 765 000 kr från gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden till barn- och utbildningsnämnden, avseende
kostnader förknippade med den centrala förvaltningen inom utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen (UAF).

Förslag till internbudget 2016 presenteras för gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden och fördelningen av internbudget över nämndens
verksamhetsområde redovisas.
Särskilt redovisas överföringen av budgetmedel från gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, avseende kostnader förknippade med den centrala
förvaltningen, till barn- och utbildningsnämnden.
Regionfullmäktige beslutade, vid sitt sammanträde den 15 december 2014 (Rf § 91), att
föra samman utbildningsförvaltningarna till en ny gemensam förvaltning, utbildningsoch arbetslivsförvaltningen (UAF). Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och
barn- och utbildningsnämnden avser att revidera respektive reglementen mot
bakgrund av att arbetsgivaransvaret för personal tillhörande den centrala förvaltningen
inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen den 1 januari 2016 åligger barn- och
utbildningsnämnden (se GVN AU 2015-10-07 § 62).
Med anledning av detta begär gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att
regionstyrelsen överför 6 765 000 kr från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till
barn- och utbildningsnämnden.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2015-10-21
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott 2015-10-07

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Föredragande i ärendet: Ekonomichef Jimmy Söderström

Bilaga 2:
Internbudget 2016

Expedieras:
Regionstyrelsen, ledningskontoret
Barn- och utbildningsnämnden
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Internbudget GVN 2016, budget tkr
Budget

Budget

1.
2.

Guteskolan
Fristående gymnasieskolan

17 636
17 636

17 636
17 636

146
146

Totalt 1-2

17 636

137 774

1 653

Elever från annan kommun, IB 19 elever
Elever i kommunal gymnasieskola
Elever i fristående gymnasieskola
Interkommunal ersättning

-2 410
7 584
7 951
13 125

-2 410
7 584
7 951
13 125

58
61
119

Totalt 1-3

30 761

150 899

1 772

359
1 730
3 142
8 803
949
320
363
713
2 587
44 542
2 794
240
2 900
380

359
1 730
3 142
8 803
949
320
363
713
2 587
44 542
2 794
240
2 900
380

500
359
70 681

500
359
70 681

3.

Gymnasieavdelning drift, inklusive studie- och yrkesmässa
Gymnasieavdelning lön, inklusive antagning och inack
Elevvård
Måltider
Tilläggsbelopp
Köp av tjänst PMC, BUF
Lärarlyft, kompetensutveckling
Gotlands idrottsförbund
IT-övrigt, licenser, programvaror inkl kapitalkostnad
Lokaler
Kapitalkostnader, läromedel, inventarier
Elevresor
Inackorderingstillägg, myndighet gymnasiet
Semesterlöneskuld, alla skolformer
Vuxenmiljonen, ramtillskott år 2012

-

Elever

Wisbygymnasiet norr
Wisbygymnasiet söder
Ungdomskraft
Kommunala gymnasieskolan

63 738
54 698
1 702
120 138

704
787
16
1 507

4.

Buffert, alla skolformer
Gymnasie- och vuxenavdelning

5.

Resursfördelning

121 638

1 500

Totalt 1-5, gymnasieskola

223 080

223 080

6.

IB budget
Lokaler
Kapitalkostnader, läromedel, inventarier
Löneökningar
Samordnat flyktingmottagande, enligt plan
Kompetenscentrum Gotland

30 472
3 861
161
413
500
35 407

30 472
3 861
161
413
500
35 407

7.

IB budget
Lokalkostnader, hyressänkning
Löneökningar
Folkhögskolan

20 693
-51
391
21 033

20 693
-51
391
21 033

Totalt 6-7, vuxenutbildning och arbetsmarknad

56 440

56 440

851
851

851
851

4 685
461
60
1 559
6 765

4 685
461
60
1 559
6 765

287 136
-6 765
280 371

287 136
-6 765
280 371

8.

Nämnd, drift och arvoden
GVN, Nämnd

9.

GVF Stab, löner, kompetensutveckling, DAP, tele
Administrativa lokaler
Centrala kostnader, pensionsgåvor m.m.
Kostnader SF, ekonomi, HR och lönehantering
BUN, Utbildning och arbetslivsförvaltningen UAF
RAM 2016, Rs 2015-05-28
Avlyfts till BUN
JUSTERAD RAM 2016

Bilaga 2: Internbudget 2016
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2016-02-22

Handlingar till

Ärende 9

Digitala utskick

Motion av Gunnel Lindby (C)
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2016-02-04, §
• Motion 2015-09-07
• Ledningskontoret 2015-11-25

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-12-16
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-12-08

Rs § 410
Au § 401

Motion. Övergång till digitala utskick
RS 2015/540

- Ledningskontoret 2015-11-25

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen besvaras med ledningskontorets skrivelse.

•

Ledningskontoret får i uppdrag att – i samverkan med ansvariga förvaltningar –
vidta åtgärder som leder till att digitala utskick ökar i omfattning. Områden som ska
prioriteras är att användningen av digitala fakturor, att skicka politiska kallelser
enbart digitalt samt att främja ökad användning av e-tjänster.

Gunnel Lindby (C) har 2015-09-09 inkommit med motion som föreslår att Region
Gotland påskyndar arbetet med att övergå från utskick i pappersform till digitala utskick
till dem som så önskar. Motiven som anges är såväl ekonomiska som miljömässiga.
Ledningskontoret vill framhålla att många delar är på gång och att vissa redan är
genomförda. Samtidigt finns delar som är tekniskt genomförda men där genomslaget
kan bli större. I dessa fall krävs ytterligare insatser, ofta av annan art än rent teknisk.
Denna digitalisering omfattar lönebesked, fakturor, handlingar inom nämndadministrationen, kallelser till sjuk- och tandvård samt ett antal E-tjänster.
Sammantaget ser ledningskontoret att insatser gjorts inom de områden som motionären
tar upp. Fortsatt ökade digitala utskick förutsätter utöver tekniska lösningar också
informationsinsatser.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Motion: Övergång till digitala utskick

2015-09-07

Till Regionfullmäktige Gotland
Kostnaden för framställning och distribution av brevutskick från Region Gotlands samtliga
verksamheter, kan reduceras betydligt om utskicken ersätts med digitala utskick. Dessutom är
det mera miljövänligt med digitala utskick än med fysiska utskick. Majoriteten av
medborgarna kan idag ta emot digitala dokument och tekniken för digital distribution finns
redan. Exempel på utskick som görs från Region Gotland är månatliga lönebesked till mer än
6000 medarbetare, fakturor för alla typer av tjänster, kallelser till
läkare/tandläkare/vårdinrättningar, kallelser till sammanträden inkl. handlingar, etc. etc.

Jag föreslår därför
-

Att Region Gotland snarast påskyndar arbetet med att övergå från brevutskick till
digitala utskick
Att erbjuda brevutskick till de som så önskar

Visby 2015-09-07

Gunnel Lindby (c)

Ärendenr RS 2015/540

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Bo Magnusson, Hans Lyttkens

Datum 2015-11-25

Regionstyrelsen

Motion: Övergång till digitala utskick
Förslag till beslut

•
•

Motionen besvaras med ledningskontorets skrivelse.
Ledningskontoret får i uppdrag att – i samverkan med ansvariga förvaltningar –
vidta åtgärder som leder till att digitala utskick ökar i omfattning. Områden som
ska prioriteras är att användningen av digitala fakturor, att skicka politiska
kallelser enbart digitalt samt att främja ökad användning av e-tjänster.

Bakgrund

En motion har inkommit från Gunnel Lindby, centerpartiet, 2015-09-09. I motionen
föreslås att Region Gotland påskyndar arbetet med att övergå från utskick i
pappersform till digitala utskick till dem som så önskar. Motiven som anges är såväl
ekonomiska som miljömässiga.
Bedömning

Ledningskontoret vill framhålla att många delar är på gång och att vissa redan är
genomförda. Samtidigt finns delar som är tekniskt genomförda men där genomslaget
kan bli större. I dessa fall krävs ytterligare insatser, ofta av annan art än rent teknisk.
•
•

•

Lönebesked: Sänds fr o m oktober 2015 enbart ut digitalt. Det innebär,
förutom miljövinsten med mindre pappersåtgång och resurser för
distribution, inbesparade kostnader för regionen med 300 tkr/år.
Fakturor: Av totalt 250 000 fakturor som regionen årligen sänder ut kan
flertalet – 160 000 - fås som e-fakturor, av vilka 22 500 fakturor går ut
digitalt. Kunderna har alltså inte valt detta. I många fall känner de sannolikt
inte till att möjligheten finns. Här finns stora möjligheter att öka
användningen genom informationsinsatser av olika slag. Målet bör vara att
minst 50 % av fakturorna går ut som e-fakturor inom en tvåårsperiod. Vinst
med detta är, förutom miljövinst, en sänkt kostnad med i genomsnitt 1:/faktura
Politiska kallelser till sammanträden inkl handlingar: För närvarande är
det fyra nämnder som har metod för utskick av digitala handlingar till
nämndsmöten (GVN, TN, MHN och BN) Det pågår projekt med generell
övergång till digital nämndshantering, dvs handlingar, kallelser, protokoll sker
via digitala media genom särskild modul i ärendehanteringssystemet och
surfplattor.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Ärendenr

Region Gotland
Ledningskontoret

•
•

RS 2015/540

Kallelser till sjuk- och tandvård: Dessa går huvudsakligen ut manuellt. Ett
arbete inom HSF pågår dock som syftar till att låta patienter själva boka sina
tider i större utsträckning på digital väg. Detta kompletteras då med SMS.
E-tjänster: E-tjänster kan göras på en rad områden gentemot regionen, t ex
gymnasievalet. Även mycket annan kommunikation med framför allt skolan
går genom lärplattformarna Schoolsoft och It´s Learning. I Regional Digital
Agenda för Gotland är ett av målen att utveckla e-tjänsteplattformen. Detta
skulle sammantaget kunna ge boende, besökare och näringsliv tillgång till en
digital portal där huvuddelen av all kommunikation och tjänster samlas.

Sammantaget ser LK att insatser gjorts inom de områden som motionären tar upp.
Fortsatt ökade digitala utskick förutsätter utöver tekniska lösningar också
informationsinsatser.
Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör

2 (2)

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2016-02-22

Handlingar till

Ärende 10

Kostnadsfria måltider för alla lärare

Motion av Kaj Lundmark (SD)
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2015-12-16, § 409
• Motion 2015-06-15
• Ledningskontoret 2015-11-25
• Barn- och utbildningsnämnden 2015-09-15, § 83

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-12-16
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-12-08

Rs § 409
Au § 399

Motion. Kostnadsfria måltider för alla lärare
RS 2015/408

- Motion 2015-06-04
- Barn- och utbildningsnämnden 2015-09-15 § 83
- Ledningskontoret 2015-11-25

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen avslås.

Kaj Lundmark (SD) har i en motion föreslagit regionfullmäktige att utreda möjligheten till
kostnadsfria måltider för lärarna i grundskolan.
Motionären menar att måltiden är en mycket viktig del av elevens skoldag och genom
att läraren äter lunch med sina elever kan bland annat ljudnivån och stressnivån hos
eleverna påverkas positivt. Läraren skulle kunna vara en god förebild och förmedla en
positiv inställning till maten och förmedla kunskap om goda matvanor mm. Avsikten är
inte att det ska vara en arbetsuppgift eller pedagogisk verksamhet för läraren utan det
ska bygga på frivillighet.
Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig om motionen och skriver att ett flertal
lärare redan idag äter pedagogisk lunch enligt de riktlinjer som finns om pedagogisk
lunch. Om Region Gotland skulle införa kostnadsfria måltider för alla lärare i
grundskolan skulle kostnaden att uppgå till 3,3 miljoner kronor.
Ledningskontoret tillstyrker barn- och utbildningsnämndens yttrande och föreslår att
motionen avslås. Det finns för närvarande inga ekonomiska möjligheter att införa
kostnadsfria måltider för lärarna i grundskolan.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

2015-06-14

Motion: Kostnadsfria måltider för ALLA lärare
Motion till Gotlands Regionfullmäktige
Bakgrund:
Måltiden är en mycket viktig del av elevens skoldag, det är då energin ska fyllas på så att eleven
får energi nog att orka vara fokuserad under resterande del av skoldagen. För en del elever kan
dessutom skollunchen vara det enda lagade mål mat som de äter under en hel dag.
Att maten är näringsrik och vällagad är självklart faktorer som kommer påverka om eleven får i
sig tillräckligt med energi för att orkar hela skoldagen. Även miljön i skolmatsalen påverkar starkt
hur mycket de kommer att äta, eller i värsta fall om de t o m kommer hoppa över lunchen.
Med för lite energi i kroppen går prestationsförmågan ner. Det innebär att eleverna kommer få
svårare att ta till sig av utbildningen. Genom att lärarna äter lunch med sina elever kan ljudnivån
och stressnivån påverkas positivt i skolmatsalen. Eleverna kan då få en trevlig stund i matsalen
tillsammans med andra elever och fler vuxna, något som skapar samhörighet och trygghet för
eleverna, och även läraren.
Läraren blir en god förebild i hur man uppför sig under en måltid, hur man umgås samt att
läraren kan förmedla en positiv inställning till maten. Under lunchen kan läraren dessutom
förmedla kunskap om goda och hållbara matvanor, hur man arrangerar en bra måltid, kostens roll
i idrottande samt kultur och historia kring mat och maträtter.
Vår tanke är inte att det ska vara en arbetsuppgift eller pedagogisk verksamhet för läraren. Vi tror
att vi kan uppmuntra fler lärare att äta i skolmatsalen tillsammans med eleverna om de alltid äter
kostnadsfritt.
Sverigedemokraterna Gotland föreslår därför Regionfullmäktige att besluta:
- Att utreda möjligheten till kostnadsfria måltider för lärarna i grundskolan.

SD Gotland genom Kaj Lundmark

_________________________________________________________________________________________________________________

Ärendenr RS 2015/408

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Ulrika Jansson

Datum 25 november 2015

Regionstyrelsen

Motion kostnadsfria måltider för alla lärare
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Motionen avslås.

Bakgrund

Kaj Lundmark har i en motion föreslagit regionfullmäktige att utreda möjligheten till
kostnadsfria måltider för lärarna i grundskolan.
Motionären menar att måltiden är en mycket viktig del av elevens skoldag och genom
att läraren äter lunch med sina elever kan bland annat ljudnivån och stressnivån hos
eleverna påverkas positivt. Läraren skulle kunna vara en god förebild och förmedla
en positiv inställning till maten och förmedla kunskap om goda matvanor mm.
Avsikten är inte att det ska vara en arbetsuppgift eller pedagogisk verksamhet för
läraren utan det ska bygga på frivillighet.
Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig om motionen och skriver att ett flertal
lärare redan idag äter pedagogisk lunch enligt de riktlinjer som finns om pedagogisk
lunch. Om Region Gotland skulle införa kostnadsfria måltider för alla lärare i
grundskolan skulle kostnaden att uppgå till 3,3 miljoner kronor.
Bedömning

Ledningskontoret tillstyrker barn- och utbildningsnämndens yttrande och föreslår att
motionen avslås.
Det finns för närvarande inga ekonomiska möjligheter att införa kostnadsfria
måltider för lärarna i grundskolan.
Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör

Exp till:

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Barn- och utbildningsnämnden 2015-09-15

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-09-02

BUN § 83
Au § 52

Internremiss. Motion om kostnadsfria måltider för alla lärare
BUN 2015/460

- Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-09-02 (rev)

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut
•

Motionen avslås.

Kaj Lundmark (SD) har i en motion föreslagit Regionfullmäktige att utreda möjligheten
till kostnadsfria måltider för lärarna i grundskolan.
Regionstyrelsen/ledningskontoret har remitterat ärendet till barn- och
utbildningsnämnden.
Förvaltningen föreslår att motionen avslås mot bakgrund av det ekonomiska läget och
de konsekvenser förslaget skulle medföra om det skulle införas.
Arbetsutskottet beslutade att återremittera ärendet för tydliggörande av det är det rådande
ekonomiska läget som motiverar förslaget om avslag.

Expedieras
- Ledningskontoret/Regionstyrelsen

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2016-02-22

Handlingar till

Ärende 11

Avsägelser och fyllnadsval
Innehåll
a)

En ersättare (L) i socialnämnden t.o.m. 2018-12-31 (Bordlagt från föregående

b)

En ersättare (V) i Viltförvaltningsdelegation 2016-01-01–2017-1231(Bordlagt från föregående sammanträde)

c)

Matilda Kahlqvists (Fi) avsägelser från uppdraget som ersättare i hälso- och
sjukvårdsnämnden.

d)

Matilda Kahlqvists (Fi) avsägelse från uppdraget som i ersättare i
regionfullmäktige.

sammanträde)

e-g) Perolof Kallings (M) avsägelse från uppdraget som ledamot i Gotlands
energi AB, ersättare i Viltförvaltningsdelegationen samt lekmannarevisor
i Visby Centrum (vid bolagsstämman 16 mars 2016).
h)

Rune Frölings (M) avsägelse från uppdraget som ledamot i
regionfullmäktige.

i)

Rune Frölings (M) avsägelse från uppdraget som ledamot i regionstyrelsen.

j)

Peter Barnards (V) avsägelse från uppdragen som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden.

k)

Lena Eneqvists (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i DBW:s
trädgårdsstyrelse.

Region Gotland
S t yr e l se n/k a n s li

Z015 -1Z- 1 4
Till Region Gotland
Ref ... .

Hänned avsäger jag, Mathilda Kahlqvist, mig mina uppdrag som ersättare i fullmäkti ge samt
som ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden fr.o.m. 2016-0 I-O l.

Visby den 14 december 20 15

Mathilda Kahlqvist

>>> "PerolofKallings" <sinecura@telia.com> 2016-02-01 11:52 >>>

Jag har tre uppdrag; Geab, Viltförvaltningsdelegationen och Visby Centrum. Då jag i mitten av året flyttar åter till
fastlandet säger jag härmed upp mina uppdrag. Avgår därför som lekmannarevisor i Visby Centrum AB vid dess
bolagsstämma den 16 mars.
Mvh
Perolof Kallings
Dalhem Myre 239
622 56 Dalhem
070-7274014
sinecura@telia.com
www.dalhemmyre.se

file:///G|/lk/Kanslienhet/RF-sekretariat/2. PRODUKTION/2. B Kallelse/2016/160222/Avsägelser och val/Avsägelse Perolof Kallings.htm[2016-02-05 15:02:41]

Änr

Rune Fröling
Vamlingbo Stenstuga 718
62331 Burgsvik

2016-02-01

2016 -02- O 5
REGION GOTLANQ

Region Gotland
621 81 Visby

Avsägelse av uppdrag
Rune Fröling(M) Avsäger mig härmed uppdraget som ledamot i Regionfullmäktige.

Vamlingbo 2016-02-07

ie Fröling

Kopia
Moderaterna Gotland
Östervåg 2
621 45 Visby

Rune Fröling
Vamlingbo Stenstugu 718
62331 Burgsvik

2016-01-13

2016-01- 13
Region Gotland
621 81 Visby

Avsägelse Av uppdrag
Rune Fröling (M) avsäger mig härmed mitt uppdrag som ordinarie ledamot i
Regionstyrelsen.

Vamlingbo 2016-01-13

Rune Fröling

Kopia
Moderaterna Gotland
Östervåg 2
621 45 Visby
gotland@moderat.se

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2016-02-22

Handlingar till

Ärende 12

Medborgarförslag; nyinkomna
Innehåll
• Håkan Nybergs medborgarförslag om att behåll "Toftastugorna" och använd
dem till daglig verksamhet. (Inkom 2015-11-26) RS 2016/773
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till Socialnämnden.
• Thore Olssons medborgarförslag om gatubelysning på Bergsgatan och
spotbelysning på f. d. kalkugnen. (Inkom 2015-12-09) RS 2015/795
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till Tekniska nämnden.
• Eva Alfredsons medborgarförslag om att behålla Romabadet. (Inkom 2015-1217). RS 2015/827
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till Kultur- och fritidsförvaltningen.
• Beata Nilssons medborgarförslag om förbud att använda plastpåsar i affärer.
(Inkom 2015-12-30) RS 2015/857
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till Miljö- och hälsoskyddsnämnden.
• Liselotte Nygren medborgarförslag om trygg hemgång vid utskrivning från
lasarett eller korttidsplats. (Inkom 2016-01-07) RS 2016/13
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till Socialnämnden.
• Lars Tommy Gunzels medborgarförslag om att platsen/parken utanför S:t
Nikolai ruin ska heta Friedrich Mehlers Plats. (Inkom 2016-01-11) RS 2016/20
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till Byggnadsnämnden.
• Bernt Herlitz medborgarförslag om att låta staketet runt kolonilotterna på
Norra Hansegatan vara kvar med öppen grind. (Inkom 2016-01-14) RS
2016/26:1

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till Tekniska nämnden.
• Annelie Hagbergs medborgarförslag om tätare bussturer till och från Väskinde
och Wisbygymnasiet. (Inkom 2016-01-14) RS 2016/27
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till Tekniska nämnden.

• Stig Ylipääs medborgarförslag om att ställplatser för husbilar och husvagnar.
(Inkom 2015-01-19) RS 2016/33
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till Tekniska nämnden.
• Kerstin Königslehners medborgarförslag om bussförbindelse mellan Högklint och
Visby. (Inkom 2016-01-27) RS 2016/69
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till Tekniska nämnden.
• Kerstin Königslehners medborgarförslag om att använda östra delen av Stora
Torget till parkering kvällar och helger. (Inkom 2016-01-28) RS 2016/68
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till Tekniska nämnden.
• Allan Båtelssons medborgarförslag om att förbättra kollektivtrafiken till Hemse.
(Inkom 2016-02-01) RS 2016/76
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till Tekniska nämnden.
• Siv Key Nilssons medborgarförslag om att utföra all slamtömning vid fritidshus
under sommarhalvåret, maj – oktober. (Inkom 2016-02-02) RS 2016/81
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till Tekniska nämnden.

Region

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Änr

2015 -11- 2 6
REGION GOTLAND

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Att fullmäktige beslutar om att inte sälja
"Toftastugorna". utan behålla dem för att de ska
nyttjas av BUF och SOF. Och kunna vara
arbetsuppgift för personer med funktionnedsättning.
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Att sköta om stugorna och dess trädgård är en
utmärkt uppgift för Dagligverksamhet (LSS), de kan
också sköta om bokninqen. Kortare läger, möten,
planeringsdagar, utbyten med andra kommuner.
utflyttad verksamhet, teambuilding osv.
Yrkesgymnasiets bygg/el/vvs kan rycka in vid behov.
Ramp och lift finns redan för fysiskt funktionsnedsatte
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare ni.in.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
.. /»
rf
^
Datum

2015-11-26

Namnteckning

/7rf//f/
ffsi ^*~>—

Namnförtydligande

Håkan Nvberq
Barlinqbo Busarve 658
621 78 VISBY
hakan.nyberq@qotland.se

fl

/F

/A*/^/

/

/

/

/

Adress

Postadress

E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Region

Gotland

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Änr

2015 -12- O 9
REGION GOTLAND

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Satt upp gatuDelysning på bergsgatan frän
Rackethailen och upp ull nya byggnationen på
Galgberget. Satt också en spotoelysning pä den
gamla kalkugnen efter samma väg.
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Därför att denna gata är kolsvart och det finns nu
mer än hundra lägenheter som nyttjar gatan.

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
fag samtycker tiiY inierhc£tpuijacci'uig
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland
"PPfflfter kan leda till^tt dittförslag inte kan behandlas som ett medborgarfbrslag.
rr:

Datum

* ~ — ' — l " -—

2015-12-07
NamnfijftydliganSe

Thore Olsson
Korallg 10
621 40 Visby
tore.oisson@teiia.nnm

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Region

MEDBORGARFORSLAG

Gotland

Ånr

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2015 -12- 1 7
REGION GOTLAND

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om Texta tydligt.

Ärr

£.oHAS>M£-r
A-TT

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det heslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet, Ibrlsäller du pä cll eller flera Inslående ark som. Fogas lill della. Te\Ut lydligl.

o <

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland, Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker in te ti 11 internetpublicering
Förslagsställare m.ni.
Du kan inle vara anonym ulan del måste gå all ulreda om du är iblkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag
Datum

Namnteckning
Namnförtydligande

Adress
Postadress
E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

/

uPPQtArr&r-t /Qj+4

Region

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Änr

2015 -12- 3 O
REGION GOTLAND

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Att Region Gotland inför förbud av användandet av
plastpåsar i affärer och detaljhandel och därmed
minskar nedskräpning men framför allt förstärkes det
faktum att vi alla bär ett miljöansvar.
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Klimatavtalets undertecknande ökar vikten av att ha
ett större miljöfokus. En minskning av andelen plast
är ett av dem, plast som förorenar hav och land
samt rubbar våra ekosysten.
Att ett förbud är genomförbart vittnar flera afrikanska
länder om. Italien likaså. Californien med flera nordamerikanska stater inför också ett förbud.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

[x]
l l

Förslagsställare m. m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inteJtan behandlas som ett medborgarförslag.

~

Datum

Nafåjrfeckning

/]

2015-12-29 f O&xti^
Tfarnfiförtyd] igande

l^__

Beata Nilsson
Adress

Skolgatan 4
62 156 Visby
rarabeata(S>gmail,com

Postadress

E-postadress

Region Gottand - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Anr

2016 -01- 1 1

Region

MEDBORGARFÖRS

Gotland

<A<REGK)N GOTLAND

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

KegionTuiimaKtige skall Desluta att platsen / parken
vid S:t Nicolai ruin ska namnges. Namnet ska vara
Friedrich Mehlers Plats alt. Mehlers Plats.Platsen
gränsar till S:t Nicolaigatan och Nicolaigrand.
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Friedrich Mehler dominerade Gotlands musikliv
under stor del av 1900 talet.Han tog initiativ till, samt
komponerade musiken till Ruinspelen i S:t Nicolai
ruin.F.M var tonsättare och verksam som ledare för
Musikaliska Sällskapet,Gotlands sångförbund och
NS ,samt grundade Gotlands Konsertförening.
F.M. bodde på Tranhusgatan, nära S:t Nicolai ruin.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

-

•-

Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå art utreda om du är folkbokford på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förs lag inte kan behandjas som ett medborgarförslag.
Datum

NamnteAjjing

~y

/

2016-01-04

(

^

Namnforrydligande

Lars Tommy Gunzel
Tranhusgatan 30

Adress

Postadress

E-post adress

tgimonda@hotmail.com

Gotland

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Änr

2016 -01- 27
REGION GOTLAND

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Medlemmarna i Axelsros resp Högklints
Villaägareföreningar önskar bussförbindelse med
Visby. Klinte-bussen kan svänga in vid
Gotlandsmusiken och ut vid Yane några ggr/dag
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

För att minska beroendet av transport med egen bil
skulle det enkelt gå att ordna med en liten justering
av färdvägen för bussarna till och från Klinte. Vi blir
fler och fler som bor längs Högklintsväqen och det
skulle vara intressant att i alla fall prova detta en tid.

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

2016-01-20 —^/€^ot^(W^-?a/^vv>^/
Namnförtydligande

Kerstin Königslehner
Högklint Holger Rosmans väg 12
622 61 Visby
kerstinkonig@telia.com

Adress

Postadress

E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011 -03-01

Sidan 1 av 2

MEDBORGARFRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Änr

2016 -01- 28
REGION GOTLAND

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Jag önskar att östra delen av Stora Torget skall få
användas till parkering kvällstid och helger då inga
andra evenemang tar upp ytan.
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Om man bor på landsbygden och vill delta i någon
aktivitet i innerstaden finns det sällan
parkeringsmöjligheter. Det finns gott om trottoarer
för fotgängare så några fler bilar skulle inte störa
någon. Det är risk att innerstaden blir en "död" stad
på kvällar och helger särskilt under
vinterförhållanden (isigt och halt).
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

f*l

Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokfbrd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning .

2016-01-20

Vx

^

fi

n

$<_4L/rt d v^ÅTv^toJuf/vv^v
NamnfÖrtydligande

Kerstin Königslehner
Högklint Holger Rosmans väg 12

Adress

Postadress

622 61 Visbv
E-postadress

kerstinkonig@telia.com
Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Region

Gotland

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Änr

2016 -02- O 1
REGION GOTLAND

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Undretecknad anser att inom befintliga ramar
mycket kan göras för att förbättra kollektivtrafiken till
Hemse.
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

l regionens trafikförsörjningsprogram läser jag att
Hemse har ett positivt pend-lingsnetto, d.v.s. att fler
pendlar till samhället än från. Pendlingen till Visby
prioriteras emellertid nu. l morgonrusningen finns tre
avgångar från Hemse till Visby för den snabbare
linje 12. som riktar sig främst till långväga pendlare.
Det finns också tre långsammare bussturer. (VGV)
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

(xl
l l

Förslagsställare m. m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utredaiom du/lär folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag iate kan >ehandlas som ett medborgarförslag.
Datum

2015-12-10 "TfWV^^y*
lUÅlu ^P

\ AV

Namnförtydligande

^

Allan Båtelsson
Fide Anderse 307
623 36 Burasvik

Adress

Postadress

E-postadress

allan.batelsson^bvaaman.eu
Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Men det saknas en snabb förbindelse i motsatt riktning. Jag anser att Hemses
många arbetsplatser bör locka resenärer från Visby och utefter linjerna. I Hemse
finns enligt Statistiska Centralbyrån Gotlands enda sammanhängande större
arbetsmarknad utanför Visby. Därför bör en omprioritering ske, som gör en
sådan snabbare pendling till Hemse möjlig också i praktiken.
I övrigt finns långsammare bussturer på linjerna 10 och 11 till Hemse men ingen
som medger verkligt tidig pendling. Både Klintehamn och Slite har turer som
startar i Visby klockan 6.10. Hemses tidigaste tur från Visby går 6.55 och är
framme enligt tidtabell en timme senare. Det är önskvärt att även Hemse får en
tidig bussförbindelse.
Jag är glad att busstationen i Visby har fått en välbehövlig ansiktlyftning. Jag
frågar mig när det är Hemses tur. Här saknas både toalett och väntsal och även
skyltning i samhället. Jag vill att skolbussarna till Högbyskolan, som slutar vid
busstationen, också blir möjliga att använda för övriga resenärer. De ordinarie
bussarna används ju även av skolungdomar. Visserligen talas det i
busstidtabellerna om att andra än skolelever kan följa med, om det finns plats.
Men informationen om tider och planerade turer är obefintlig.
Regionen måste möta det minskade kollektivresandet med en större lyhördhet
mot resenärerna och inte bara tillfredsställa entreprenörer. Fler turer och lägre
taxor är önskvärt. Pensionärer borde få resa gratis på icke rusningtid. Det måste
också bli möjligt att resa kollektivt från Hemse till morgonfärjorna i Visby även
under helgerna. Jag vill få en kontinuerlig statistik rörande resandet till Hemse.
Därför vill jag att kollektivtrafiken prioriteras.
Jag är ordförande och talesman för Knutpunkt Hemse Utveckling AB. Jag lämnar
dock detta förslag som.enskild person som är boende och verksam på Gotland.

Region

Gotland

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Änr

2016 -02- 02
REGION GOTLAND

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Utför all slamtömning vid fritidshus under sommarhalvåret, maj - oktober.

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Tömning av slambrunn vid fritidshus sker i dag
under vintern pä delar av norra ön.Den som önskar
annan tid får betala en tilläggskostnad på 317:-, ett
ökning på ca 38%. Tömning kan t.ex aviseras under
en 3-veckorsperiod i februari, när ägaren åläggs
hålla vägen skottad och brunnen markerad. Ägare
på fastlandet kan omöjligt uppfylla detta, även för
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till interaetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

(X]
(~~l

Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kap behandlas som ett medborgarförslag.
/ 5 .
//
/ / 1
6>lO til/ /i//> h v^
Siv Kev Nilson

Namnteckning

Datum

2016-02-01

Namnförtydligande
Adress

/

S:t Hansgatan 33
62156Visbv

Postadress

E-postadress

sivkev@telia.com
Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

fastboende på ön är det en stor olägenhet. Utöver
tilläggskostnaden kan ägare på fastlandet alltså behöva betala
för snöröjning - eller ta en 3-veckor vintersemester på ön.
Dessa extra pålagor drabbar alltså enbart de kunder som har
oturen att vara listade under vinterhalvåret, vilket kan synas
juridiskt tveksamt.
För att debiteringen skall bli likvärdig för alla kunder bör all
slamtömning vid fritidshus ske enbart under det snöfria
sommarhalvåret. Då hämtning utan problem kan utföras om
tilläggsavgiften betalas borde det alltså vara möjligt. För detta
krävs en omprioritering, då en del fastboende i samma område i
dag får sina slambrunnar tömda sommartid. Saknas förmåga till
detta bör ingen tilläggsavgift debiteras den som vill ändra
hämtningsperiod.
Då påpekanden om detta hos Teknikförvaltningen inte fått
något gehör, överlåter jag frågan till Regionfullmäktige.

Visby 1 febr. 2016

A
Siv Key Nilson

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2016-02-22

Handlingar till

Ärende 13

Medborgarförslag; anmälan av beslutade
Innehåll
• Tommy Marquarts medborgarförslag om möjlighet att meddela avvikelser
inom vården. RS 2012/669
• Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-06-10, § 72
• Medborgarförslag (Inkom 2012-12-17)
• Johan Petterssons medborgarförslag om validering av tjänst som skolkurator.
RS 2014/729

• Regionstyrelsen 2015-11-25, § 380
• Medborgarförslag (Inkom 2014-12-30)
• Owe Ronströms medborgarförslag om Installera världens största vattenorgel i
Visby RS 2015/302
• Regionstyrelsen 2015-12-16, § 408
• Medborgarförslag (Inkom 2015-05-04)

REGION GOTLAND

PROTOKOLL
Sammanträdeselatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

2015-06-10

Hälso- och sjukvål'dsnämndens acbetsutskott

2015-05-27

HSN § 72 Medborgarförslag: Möjlighet att meddela
avvikelser inom vården
HSN 2013/25 Tjänsteskrivelse
RS 2012/669 Medborgarförslag

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden anser medborgarförslaget om möjlighet till anonym
avvikelsehantering besvarat med fÖiyaltningens redogörelse.

Bakgrund AU § 63
I sitt förslag skriver TOiTuny Ivlarquart att biukarc och patienter" ... på ett anonymt
och enkelt sätt ... " bör kunna anmäla avvikelser inom vård och omsorg.

Bedömning
Det är av stort värde att det finns flera olika möjligheter för blukarc och patienter,
samt deras närstående, att kunna påtala avvikelser. Vägen in bör vara så enkel som
möjligt för att minska det motstånd som kan finnas att påtala brister.
Diskussion i arbetsutskottet resulterade i att fÖivaltningen ska återkomma med en ny

skrivning till nämnden.

Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
Lämnas utan eget yttrande till nämnden.
E:'pedieras: TOIJ/IJ[)' lvlarqllfll1

I Justeringsman

IUtdragsbestyrkande

15

Region

Gotland

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Externa vårdgivares anställda och brukare
möjligheter till att meddela avvikelser inom vården.

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Alla som arbetar eller brukar vård och omsorg där
regionen är huvudman, borde på ett anonymt och
enkelt sätt kunna anmäla avvikelser inom vård och
omsorgen. Både för att hitta kvalitetsbrister och
vårdbrister. Idag finns inga bra möjligheter, speciellt
inte anonymt.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

f*1
l j

Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Namnteckning

Datum

2012-11-22
Namnförtydl igande

Tommy Marquart
Högklintsväqen 22
62261 Visby
tmarquart@axelsro.com

Adress

Postadress

E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-11-25
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-11-09

Rs § 380
Au § 372

Medborgarförslag. Validering av tjänst som skolkurator
RS 2014/729

- Medborgarförslag 2014-12-30
- Ledningskontoret 2015-10-28

Regionstyrelsens beslut
•

Förslaget anses besvarat med ledningskontorets yttrande.

Johan Pettersson anför i ett medborgarförslag att beteendevetare med examen i
psykologi och med lärarutbildning ska anses vara minst lika lämpliga för arbete som
skolkurator inom Region Gotland som personer med socionomutbildning.
Region Gotland fastställer inför varje rekrytering relevanta kompetenskrav i en
kravprofil. Denna är underlag i urvalsprocessen. Vad gäller skolkuratorer fastställer
arbetsgivaren denna kravprofil då det inte finns särskilda nationella riktlinjer att ta
hänsyn till gällande denna yrkesgrupp.
Många skolkuratorer har en socionomexamen med vidareutbildning inom socialt arbete
och socialt behandlingsarbete. En examen i socialpedagogik är en annan möjlig
utbildningsväg för kuratorer. Socionomprogrammet har flera olika inriktningar att välja
emellan och utbildningen omfattar vanligtvis 3.5 års studier men kan också byggas på
med t ex masters- eller forskarutbildning i ämnet.
Region Gotland ser självklart att en mångfald i kompetens är något som utvecklar och
berikar verksamheten.
Expedieras:

Förslagsställaren
Ledningskontoret - HR-enheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Region

MEDBORGARFORSLAG

Gotland

Änr

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

20H -12- 3 O
REGIOfs' GOTLAND

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Beteendevetare med examen i psykologi och m^*C
lärarutbildning, ska anses vara minst lika lämpliga
för arbete som skolkurator inom region Gotland, som
personer med endast socionomutbildning!
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

För att region Gotland ska kunna utveckla sitt arbete
med barn och ungdomar, i behov av stöd, behöver
regionen en mångfald av lämplig kompetens.
Regionen förlorar kompetens i sociala yrken, genom
socionomer med lite utbildnin har oantastli status
och heemoni. Särskilt mot beteendevetare med
lärarutbildning och erfarenhet inom sociala vrken.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

[X]
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Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning

^-

~?

2014-12-08
<'Johan Pettersson
Garde Kulde 209
NjjJffSförtydligande

'

Adress

Postadress

623 63 Liuqarn
morqonliusl (q)hotmail.com

E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

fM^"C" ,

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-12-16
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-12-08

Rs § 408
Au § 398

Medborgarförslag. Installera världens största vattenorgel i Visby
RS 2015/302

- Medborgarförslag 2015-05-04
- Ledningskontoret 2015-11-09

Regionstyrelsens beslut
•

Medborgarförslaget avslås.

Owe Ronström har föreslagit att världens största vattenorgel, där vattnets rörelser
bestämmer musiken, skall byggas in i den nya kryssningskajen. Förslag på utformning
lika den vattenorgel som finns i Kroatien har bifogats förslaget.
Ledningskontoret har inhämtat synpunkter från teknikförvaltningen.
Teknikförvaltningen anser att kajen och utfyllnadens konstruktion är sådan att
inbyggnad av en vattenorgel är svår att genomföra. Miljödomens krav när det gäller
ljudnivåer både dag- och nattetid måste beaktas och det är svårt att uppskatta hur ljudet
från en vattenorgel blir i styrka och spridning. När det gäller kostnaderna så omfattas
inte själva kajen av 1 %-målet. Endast Kryssningscentrum som budgeterats till 7,5
miljoner kronor kommer att bli föremål för konstnärlig utsmyckning.
Med ledning av ovan angivna skäl föreslår ledningskontoret att medborgarförslaget
avslås.
Expedieras:

Ledningskontoret - samhällsbyggnadsenheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2016-02-22

Handlingar till

Ärende 14-17

Interpellationer
Innehåll
• Regionstyrelsen ordförande Björn Janssons (S) svar på Elin Bååths (Fi)
interpellation om jämställdhetsintegrering. RS 2015/816
• Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardells (S) svar på Lisa
Blochmanns (C) interpellation om vägbelysning på landsbygden. RS 2015/813
(Bordläggs)
• Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardells (S) svar på Lena
Celions (M) interpellation gatubelysning i tätort. RS 2105/ 814 (Bordläggs)
• Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardells (S) svar på Anna
Hrdlicka (M) interpellation om underhåll av Region Gotlands fastigheter,
Romabadet m.fl. RS 2015/815 (Bordläggs)

Interpellation:
Till:

Jämställdhetsintegrering
Regionstyrelsens ordförande

Region Gotland har för avsikt att arbeta utifrån strategin jämställdhetsintegrering. På hemsidan står
att läsa att ”det innebär kort att ett jämställdhetsperspektiv ingår i allt beslutsfattande, planering och
utförande av en verksamhet.”
Frågan är i vilken mån detta verkligen implementeras. I Radio Gotlands reportage den 4/12 2015
framkommer att flera beslut som tagits hos ledningskontoret inte nått förvaltningarna, och att det
hos vissa ansvariga helt saknas kunskap om strategin för jämställdhetsintegrering.

Min fråga är därför:
- Hur avser regionstyrelsen säkerställa att strategin för jämställdhetsintegrering blir känd och
implementeras på förvaltnings- och verksamhetsnivå?

Elin Bååth, Feministiskt initiativ

2015-12-05

Interpellation till

Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell

Vägbelysning på landsbygden
Under 2015 gick tongångarna höga angående vägbelysningen på landsbygden. I
budgeten 2016 – 2018 öronmärktes fem miljoner om året för underhåll och
uppbyggnad, till glädje för många medborgare runt om på ön.
Mina frågor till Tommy Gardell är följande:
I vilken ände av ön börjar ni, hur långt har förberedelserna kommit och vad sker
under 2016

Fårö 2015-12-14

Lisa Blochmann
Centerpartiet

Slite 2015-12-14

Interpellation:
Till:

Underhåll av gatubelysning i tätort
Tekniska nämndens ordf. Tommy Gardell (S)

Underhållet av gatubelysningen runt om på Gotland där Region Gotland är huvudman, är
undermåligt. Många boende är mycket missnöjda och har hört av sig till Region
Gotland/GEAB och påtalat bristerna om och om igen, men fortfarande är de slocknade
lamporna släckta - och många gator mer eller mindre mörklagda.
Detta trots det avtal som finns mellan GEAB och Region Gotland som stipulerar tid för när
anmälda brister ska åtgärdas.
Jag undrar därför:
- Känner du till dessa brister och har du i så fall vidtagit åtgärder?
- Hur lång tid har GEAB på sig att åtgärda brister (byta glödlampor) enligt nuvarande
avtal?
- Vad kan Region Gotland göra för att avtalet ska följas?

Lena Celion (M)

Visby 2015 12 14

Interpellation:
Till:

Underhåll av regionens fastigheter
Tommy Gardell

Fastighetsförvaltningen ska upprätta underhållsplaner för samtliga regionens
fastigheter. Dessa underhållsplaner bör följas för att fastigheternas tekniska status inte
ska försämras, funktionaliteten försämras eller värdet minska.
Romabadet har stängts med omedelbar verkan - på grund av eftersatt underhåll.
Mina frågor är följande:

- Görs regelbundna besiktningar av regionens fastigheter?

- Har det funnits en underhållsplan för Romabadet fram till 2015?
- Har underhållsplanen följts?

- Hur kan det komma sig att det har fått gå så långt att badet uppvisar sådana skador att
det måste stängas akut?

Anna Hrdlicka (m)

