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Beslutande:

Conny Kristensen Gahnström (S), ordförande
Torgny Ammunet (S)
Stefan Wramner (M)
Eva Nypelius (C)
Lars Thomsson (C)
Simon Härenstam (M)
Anna Hrdlicka (M)
Björn Jansson (S)
Viola Öst (S) (för Meit Fohlin)
Hanna Westerén (S)
Leif Dahlby (S)
Lisa Blochmann (C)
Björn Dahlström (C)
Inger Harlevi (M)
Meishuan Wong (M)
Johnny Wiberg (S)
Mats Sundin (S) (för Tommy Gardell)
Brittis Benzler (V)
Sixten Anna Johansson (S) (för Saga Carlgren)
Bibbi Olsson (C)
Alexander Jansson (C)
Mats Hedström (M)
Lena Celion (M)
Alexandra Dahlberg (S) (för Lisa Kalström)
Eric Martell (S)
Susanne Hafdelin (S) (för Renée Lingström)
Bo Björkman (S)
Jan Svensson (V) (för Per Edman)
Thomas Gustafson (V)
Gunnel Lindby (C)
Jonas Niklasson (C)
Ingermar Lundqvist (M)
Jesper Skalberg Karlsson (M)
Charlotte Andersson (S)
Linus Gränsmark (S)
Antonia Broén (S)
Lena Eneqvist (S)
Annamaria Bauer (V)
Lars Bjurström (V)
Ola Lindvall (C) (för Eva Gahnström)
Stefan Nypelius (C)
Margareta Persson (M)
Robin Storm (M) (för Håkan Onsjö)
Magnus Ekström (S) (för Tony Johansson)
Mona Eneqvist (S)
Lennart Petersson (S)
Aino Friberg Hansson (S)

2016-02-22

Mikael Nilsson (S)
Stefaan De Maecker (MP)
Isabel Enström (MP)
Karin Wizén (V)
Anna Andersson (C)
Karl-Johan Boberg (C)
Margareta Benneck (M)
Sven Bosarfve (M) (för Rolf Öström)
Hjalmar Croneberg (MP) (för Daniel Heilborn)
Cecilia Nygren (MP)
Robert Hall (MP)
Lena Stenström (MP)
Karl-Allan Nordblom (MP)
Ola Matthing (MP) (för Lisbeth Bokelund)
Eva Ahlin (C) (för Inger Olofsson)
Anders Larsson (C)
Kaj Lundmark (SD)
Björn Ljung (SD)
Johan Thomasson (L)
Ulf Klasson (L)
Frans Brozén (L)
Lena Grund (L)
Elin Bååth (Fi)
Arvid Olofsson (SD)

Närvarande, icke tjänstgörande
Malena Bendelin (C)
Per-Anders Croon (M)
Greger Eneqvist (S)
Oscar Larsson (Fi)
Bror Lindahl (L)
Claes Nysell (L)
Patrik Thored (M)
Roger Wärn (M)

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-02-22

Rf § 1

Nya ledamöter och ersättare i regionfullmäktige
RS 2015/6
- Länsstyrelsen 2015-11-27

Regionfullmäktiges beslut
•

Länsstyrelsens protokoll läggs med beaktande till handlingarna.

Länsstyrelsen har gjort en ny sammanräkning efter att Amy Öberg (L) entledigats från
sitt uppdrag som ledamot i regionfullmäktige.
Sammanräkningarna visar att
Lena Grund (L) blir ny ledamot och att Bror Lindahl (L) blir ny ersättare i
regionfullmäktige.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-02-22

Rf § 2

Förslag om inställt sammanträde
Regionfullmäktiges beslut
•

Regionfullmäktiges sammanträde den 29 augusti ställs in, men kvarstår som ett
sammanträde i reserv.

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.
Anförande
Anförande hölls av Anna Andersson (C).
Expedieras

Alla nämnder
Ledningskontoret Kansli

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-02-22

Rf § 3

Revisorernas information
Revisorernas ordförande Carin Backlund informerad om revisorernas arbete och
genomförda revisioner under 2015.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-02-22

Rf § 4

Information om framtida regional indelning
RS 2015/569

- Ledningskontoret 2016-02-04 PM rörande framtida regional indelning
- Kommittédirektiv till indelningskommittén, Dir 2015:77, 2015-07-02

Per Lindskog, ledningskontoret, informerade om Indelningskommitténs direktiv till ny
indelning av län och landsting.
Anföranden och frågor med anledning av den givna informationen gavs av:
Eva Nypelius (C), Simon Härenstam (M), Björn Jansson (S) och Lars Thomsson (C).

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-02-22

Rf § 5

Prishöjningar vattenanalyser
RS 2015/832

- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-12-15 § 147
- Ledningskontoret 2016-01-08
- Regionstyrelsen 2016-02-04, § 9

Regionfullmäktiges beslut
•

Prishöjning för vattenanalyser enligt förslag från hälso- och sjukvårdsnämnden
godkänns.

•

Prishöjning ska ske från och med 2016-03-01.

•

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

Beslutet förklarades omedelbart justerat.
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, som är ett prisindex med kvalitetsjusterade löner för landsting som ges ut av SKL (Sveriges kommuner och landsting).
Prisökningen avser såväl externa som interna kunder (inklusive moms).
Priserna för privatpersoner och företag ökar med som minst 10 kronor och som mest
246 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.
Regionstyrelsen har, i likhet med ledningskontoret, föreslagit att prishöjningen godkänns.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-02-22

Rf § 5 forts.

A nför a nden
Anföranden hölls av Frans Brozén (L), Stefaan De Maecker (MP) och Mats Sundin (S).
Expedieras:

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-02-22

Rf § 6

Förslag till förändrad tillsynstaxa gällande lagen om skydd mot
olyckor (LSO, 2003:778) och lagen om brandfarliga och explosiva
varor (LBE, 2010:1011)
RS 2015/812

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015-12-10 § 151
- Ledningskontoret 2016-01-12
- Regionstyrelsen 2016-02-04, § 10

Regionfullmäktiges 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.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har hos fullmäktige begärt ändring av grundavgifter för
tillsynstaxor. De har lämnat förslag till förändrad tillsynstaxan 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 har tillstyrkt de föreslagna förändringarna av de båda tillsynstaxorna som
miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslagit.
Regionstyrelsen har, i enlighet med ledningskontoret, föreslagit att taxorna antas.
Expedieras

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ledningskontoret Ekonomi
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-02-22

Rf § 7

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
- Regionstyrelsen 2016-02-04, § 11

Regionfullmäktiges beslut
•

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 har föreslagit att regionstyrelsen tillstyrker nämndernas begäran om
överföring av budgetmedel.
Regionstyrelsen har, i likhet med ledningskontoret, föreslagit att budgetöverföringen
tillstyrks.
Expedieras

Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-02-22

Rf § 8

Motion. Övergång till digitala utskick
RS 2015/540

- Ledningskontoret 2015-11-25
- Regionstyrelsen 2015-12-16, § 410

Regionfullmäktiges 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 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.
Regionstyrelsen har föreslagit att motionen ska anses besvarad med ledningskontorets
skrivelse och att kontoret får i uppdrag att se till att digitala utskick ökar i omfattning.
A nför a nden
Anföranden hölls av Gunnel Lindby (C) och Björn Jansson (S).
Expedieras

Alla nämnder
Ledningskontoret ASB

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-02-22

Rf § 9

Motion. Kostnadsfria måltider för alla lärare
RS 2015/408

- Motion 2015-06-15
- Barn- och utbildningsnämnden 2015-09-15 § 83
- Ledningskontoret 2015-11-25
- Regionstyrelsen 2015-12-16, § 409

Regionfullmäktiges beslut
•

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 har tillstyrkt barn- och utbildningsnämndens yttrande och föreslår att
motionen avslås. Det finns för närvarande inga ekonomiska möjligheter att införa
kostnadsfria måltider för lärarna i grundskolan.
Regionstyrelsen har, i likhet med både barn- och utbildningsnämnden och
ledningskontoret, föreslagit att motionen avslås.
Yr k a nden
•

Kaj Lundmark (SD) yrkade att motionen skulle bifallas.

•

Inger Harlevi (M) yrkade, med instämmande av Brittis Benzler (V), Simon
Härenstam (M), Sven Bosarfve (M), Eva Nypelius (C), Karl-Allan Nordblom (MP) och Anna
Hrdlicka (M), bifall till regionstyrelsens förslag.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-02-22

Rf § 9 forts.
Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag och Kaj Lundmarks
yrkande och förklarade att regionstyrelsens förslag hade bifallits.
Expedieras

Barn- och utbildningsnämnden
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-02-22

Rf § 10

Avsägelse och val. Regionfullmäktige. Ledamot och ersättare
RS 2016/9

Regionfullmäktiges beslut
•

Rune Fröling (M) befrias från uppdraget som ledamot i regionfullmäktige.

•

Mathilda Kahlqvist (Fi) befrias från uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.

•

Stefan Wramner (M) befrias från uppdraget som 2:e vice ordförande i
regionfullmäktige

•

Till ny 2:e vice ordförande i regionfullmäktige 2016-02-22 – 2018-10-14 utses:
(M)
Margareta Persson, Hablingbo Nisse 938, 623 42 Havdhem

Beslutet förklarades omedelbart justerat.
Rune Fröling (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i regionfullmäktige.
Mathilda Kahlqvist (Fi) har avsagt sig uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.
Stefan Wramner (M) har avsagt sig uppdraget som 2:e vice ordförande i regionfullmäktige.
Expedieras

Rune Fröling
Mathilda Kahlqvist
Stefan Wramner
Margareta Persson

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-02-22

Rf § 11

Avsägelser och fyllnadsval. Socialnämnden, Viltförvaltningsdelegationen, hälso- och sjukvårdsnämnden, Wisby Centrum,
regionstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, DBW:s
Trädgårdsstyrelse, miljö- och hälsoskyddsnämnden
RS 2016/9

-

Matilda Kahlqvist 2015-12-14
Perolof Kallings 2016-02-01
Rune Fröling 2016-01-13
Peter Barnard 2016-01-18
Lene Eneqvist 2016-02-04
Jesper Etelhag 2016-02-10
Fredrik Palmér 2015-12-16
Sven-Olov Eriksson 2016-02-16

Regionfullmäktiges beslut
•

Matilda Kahlqvist (Fi), Perolof Kallings (M), Rune Fröling (M), Peter Barnard (V), Lena
Eneqvist (S), Jesper Etelhag (C), Fredrik Palmér (M), Sven-Olof Eriksson (C) befrias från
sina uppdrag.

•

Till ny ersättare i socialnämnden t.o.m. 2018-12-31 utses:
L
Birgitta Wallner, Strandvägen 10 A, 621 55 Visby
att inträda vid förhinder för ordinarie i M-gruppen i ordningen efter Monica Westfält-Nilsson

•

Till ny ersättare i Viltförvaltningsdelegationen t.o.m. 2017-12-31 utses:
V
Sixten Anna Johansson, S:t Hansgatan 45 F, 621 45 Visby
att inträda vid förhinder för Bo Hammar

•

Till ny ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden t.o.m. 2018-12-31 utses:
Fi
Annika Wassén, Neptungatan 19, 621 40 Visby
att inträda vid förhinder för S-gruppen i ordningen efter Greger Eneqvist

•

Till ny lekmannarevisor i Visby Centrum t.o.m. 2018-12-31 utses:
M
Carin Backlund, Tunnbindaregatan 9, 621 57 Visby

•

Till ny ledamot i regionstyrelsen 2016-02-22 – 2018-10-14 utses:
M
Stefan Wramner, Birgers gränd 4, 621 56 Visby
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-02-22

Rf § 11 forts.
•

Till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden t.o.m. 2018-12-31 utses:
V
Veronica Liljeberg, Slottsterrassen 14, 621 57 Visby
att inträda vid förhinder för Brittis Benzler (V) i ordningen före Tito Silva

•

Till ny ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden t.o.m. 2018-12-31 utses:
C
Tjelvar Andersson, Stenkyrka Stenstugu 410, 624 42 Tingstäde
att inträda vid förhinder för ersättare i C-gruppen i ordningen efter Britt Landergren-Wolter

•

Till ny ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden t.o.m. 2018-12-31 utses:
M
Nils Ingelmark, Ravinstigen 13, 621 58 Visby
att inträda vid förhinder för M-gruppen i ordningen efter Berit Cedergren

•

Till ny ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden t.o.m. 2018-12-31 utses:
C
Åke Kahlbom, Vibble Tvinnaregatan 17, 622 60 Visby

•

Till ny 2:e ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden t.o.m. 2018-12-31 Utses:
C
Rebeca Gajardo Angel, Gråboväg 221, 621 49 Visby
att inträda vid förhinder för C-gruppen i ordningen efter Torbjörn Nordström

•

Utseende av ny ledamot i DBW:s trädgårdsstyrelse samt ersättare i
Viltförvaltningsdelegation bordläggs till nästa sammanträde.

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

Matilda Kahlqvist (Fi) har avsagt sig uppdraget som ersättare i hälso- och
sjukvårdsnämnden.
Perolof Kallings (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i Gotlands energi AB,
ersättare i Viltförvaltningsdelegationen samt lekmannarevisor i Visby Centrum
(vid bolagsstämman 16 mars 2016).
Rune Fröling (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i regionstyrelsen.
Peter Barnard (V) har avsagt sig uppdraget som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden.
Lena Eneqvist (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i DBW:s trädgårdsstyrelse.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-02-22

Rf § 11 forts.
Sven-Olov Eriksson (C) har avsagt sig uppdraget som ledamot i hälso- och
sjukvårdsnämnden.
Jesper Etelhag (C) har avsagt sig uppdraget som ersättare i miljö- och
hälsoskyddsnämnden.
Fredrik Palmér (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i hälso- och
sjukvårdsnämnden.
Expedieras

Berörda styrelser och nämnder m.m.
De entledigade
De valda

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-02-22

Rf § 12

Medborgarförslag; anmälan av beslutade
Regionfullmäktiges beslut
•

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

Tommy Marquarts medborgarförslag om möjlighet att meddela avvikelser inom vården.
RS 2012/669
•

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-06-10, § 72

Johan Petterssons medborgarförslag om validering av tjänst som skolkurator. RS 2014/729
•

Regionstyrelsen 2015-11-25, § 380

Owe Ronströms medborgarförslag om Installera världens största vattenorgel i Visby
RS 2015/302
•

Regionstyrelsen 2015-12-16, § 408

Protokollsanteckning
Anna Hrdlicka (M) påpekar den 22 februari 2016 (igen) att svaret på medborgarförslaget
om att sälja Visby ringmur borde vara ”avslag” och att hon kommer att yrka på denna
protokollsanteckning till den dag detta medborgarförslag från 2013-04-17 behandlas i
regionfullmäktige.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-02-22

Rf § 13

Medborgarförslag; nya
Regionfullmäktiges beslut
•

I enlighet med presidiets förslag.

Följande medborgarförslag har inkommit:

Ärendenummer/
Ankomstdatum

Håkan Nybergs medborgarförslag om att behålla "Toftastugorna"
och använda dem till daglig verksamhet.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till socialnämnden.

RS 2015/773
2015-11-26

Thore Olssons medborgarförslag om gatubelysning på Bergsgatan och RS 2015/795
2015-12-09
spotbelysning på f.d. kalkugnen.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Eva Alfredsons medborgarförslag om att behålla Romabadet.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till kultur- och
fritidsnämnden.

RS 2015/827
2015-12-17

Beata Nilssons medborgarförslag om förbud att använda plastpåsar i
affärer.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till miljö- och
hälsoskyddsnämnden.

RS 2015/857
2015-12-30

Liselotte Nygrens medborgarförslag om trygg hemgång vid
utskrivning från lasarett eller korttidsplats.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till socialnämnden.

RS 2016/13
2016-01-07

Lars Tommy Gunzels medborgarförslag om att platsen/parken
utanför S:t Nikolai ruin ska heta Friedrich Mehlers Plats.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till byggnadsnämnden.

RS 2016/20
2016-01-11

Bernt Herlitz’ medborgarförslag om att låta staketet runt kolonilotterna på Norra Hansegatan vara kvar med öppen grind.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

RS 2016/26
2016-01-14

Annelie Hagbergs medborgarförslag om tätare bussturer till och från
Väskinde och Wisbygymnasiet.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

RS 2016/27
2016-01-14

forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande

:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-02-22

Rf § 13 forts.
Stig Ylipääs medborgarförslag om att ställplatser för husbilar och
husvagnar.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

RS 2016/33
2016-01-19

Kerstin Königslehners medborgarförslag om att använda östra delen av RS 2016/68
2016-01-28
Stora Torget till parkering kvällar och helger.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Kerstin Königslehners medborgarförslag om bussförbindelse mellan
Högklint och Visby.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

RS 2016/69
2016-01-27

Allan Båtelssons medborgarförslag om att förbättra kollektivtrafiken
till Hemse.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

RS 2016/76
2016-02-01

Siv Key Nilssons medborgarförslag om att utföra all slamtömning vid RS 2016/81
2016-02-02
fritidshus under sommarhalvåret, maj- oktober.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Expedieras:
Berörda nämnder
Förslagsställarna

Justerande:

Utdragsbestyrkande

:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-02-22

Rf § 14

Interpellation. Jämställdhetsintegrering
RS 2015/816

Björn Jansson (S) besvarade interpellation från Elin Bååth (Fi) om jämställdhetsintegrering. Elin Bååth tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Deltog i
diskussionen gjorde även Brittis Benzler (V) och Anna Hrdlicka (M).
Interpellation 2015-12-14

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 15

Interpellation. Vägbelysning på landsbygden
RS 2015/813

Ärendet utgick och besvaras på nästa sammanträde.
Interpellation 2015-12-14

Rf § 16

Interpellation. Underhåll av gatubelysning i tätort
RS 2015/814

Ärendet utgick och besvaras på nästa sammanträde.
Interpellation 2015-12-14

Rf § 17

Interpellation. Underhåll av Regin Gotlands fastigheter,
Roma badet m.fl.
2015/815

Ärendet utgick och besvaras på nästa sammanträde.
Interpellation 2015-12-14

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-02-22

Rf § 18

Motioner; nya
Följande motioner har inkommit:

Ärendenummer

Inger Harlevi och Hrdlicka (M)
Obligatorisk bilpool för samtliga förvaltningar

RS 2016/134
2016-02-22

Anna Hrdlicka (M)
Rekrytering till räddningstjänsten

RS 2016/135
2016-02-22

Robin Storm och Anna Hrdlicka (M)
Medborgarförslag som återkommer

RS 2016/136
2016-02-22

Anmärkning:

De nya motionerna bifogas det tryckta protokollet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-02-22

Rf § 19

Interpellationer; nya
Regionfullmäktiges beslut
•

Interpellationerna besvaras vid nästa sammanträde.

Anna Hrdlicka (M) fick tillstånd att till tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell
(S) ställa interpellation om arenahallen i Visby och omkringliggande infrastruktur
RS 2015/124

Simon Härenstam (M) fick tillstånd att till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande
Stefaan de Maecker (MP) ställa interpellation om underskott i sjukvåden
RS 2015/126

Simon Härenstam (M) fick tillstånd att till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande
Stefaan de Maecker (MP) ställa interpellation om medarbetarförslag i sjukvården
RS 2015/127

Mats Hedström (M) fick tillstånd att till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Stefaan
de Maecker (MP) ställa interpellation om i väntan på ambulans, IVPA och
sommarambulanser
RS 2015/128

Anna Hrdlicka (M) fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S)
ställa interpellation om obesvarat medborgarförslag
RS 2015/129

Anna Hrdlicka (M) fick tillstånd att till tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell
(S) ställa interpellation om fastighetsskada vid kvarnen Kärringen i Visby
RS 2015/130

Anna Hrdlicka (M) fick tillstånd att till tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell
(S) ställa interpellation om inhyrda lokaler
RS 2015/131

Ola Lindvall (C) fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S) ställa
interpellation om boende och utveckling på landsbygden
RS 2015/132

Lars Thomsson (C) fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S)
ställa interpellation om konsekvenser av utökning av Natura 2000-områden
RS 2015/133

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Bilaga § 14

Interpellationssvar
2016-02-22

Jämställdhetsintegrering
Elin Bååth (F!) har i en interpellation ställt följande fråga till mig
-

Hur avser regionstyrelsen säkerställa att strategin för jämställdhetsintegrering blir
känd och implementeras för förvaltnings- och verksamhetsnivå?

Mitt svar:
Regionfullmäktige har i december 2015 skrivit under den europeiska
jämställdhetsdeklarationen (även kallad CEMR-deklarationen). Motivet till detta är att
regionen ska arbeta långsiktigt med jämställdhetsintegrering.
Region Gotland åtar sig i deklarationen att inom två år lämna in en handlingsplan som
beskriver vilka områden som regionen främst kommer att arbeta med, samt att beskriva
hur det ska göras. För det arbetet är en politisk referensgrupp för jämställdhet tillsatt.
Samtliga partier är inbjudna att delta. Referensgruppen började under våren 2015 med
revidering av regionens jämställdhetsplan (gällande medarbetare inom Region Gotland),
och under hösten inleddes arbetet med handlingsplanen kopplat till deklarationen.
Referensgruppen vill att regionen denna mandatperiod ska koncentrera sig på följande tre
områden:
- handlingsplan gällande våld i nära relation
- jämställdhetsplan gällande samtliga medarbetare
- utarbeta förutsättningar för att jämställdhetsanalyser ska kunna göras inom regionens
verksamheter
Regionstyrelsens uppdrag till Ledningskontoret är att förstärka koncernstyrningen när det
gäller jämställdhet. En förutsättning är då att all verksamhetsuppföljning kan analyseras
utifrån effekter för jämställdhet. Därmed ska Ledningskontoret under 2016 i samspel med
förvaltningarna utveckla uppföljningssystemen så att dessa så långt det är möjligt ska kunna
analyseras utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
Varje nämnd ansvarar för att följa upp sin egen verksamhet och effekter för brukare.
Ledningskontorets uppdrag syftar till att underlätta för nämnderna att ta sitt politiska
ansvar att dra slutsatser och utveckla insatserna utifrån den egna verksamhetens effekter för
brukare.
Vad det gäller våld i nära relationer har Ledningskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag
att revidera handlingsplanen för våld i nära relation. Ett förslag på en process för detta
arbete skall beslutas av Regionstyrelsen den 7 mars. Ledningskontoret planerar, i

samverkan med förvaltningar, utbildningar och utvecklingsstöd när det gäller
våldsförebyggande arbete och våld i hederskontext.
Jämställdhetsplanen, gällande medarbetare inom regionen, reviderades under 2015.
Förvaltningarna arbetar nu med den och uppföljning sker till nästa årsredovisning.
Avslutningsvis planerar ledningskontoret för utbildningar till förvaltningarna, exempelvis
fritidsledare, lärare och medarbetare vid Haimaboenden med flera. Syftet med dessa
utbildningar är att öka kunskapen om flyktingars situation, erfarenheter och upplevelser.
Utbildningen ger kunskap om metoder för föräldrasamtal där frågor om jämställdhet och
de grundvärderingar som gäller i Sverige integreras på ett sätt som är anpassat till de
nyanländas egna förutsättningar. Dessa utbildningar planeras i samverkan med berörda
förvaltningar och ges vid flera tillfällen för att göra det möjligt för så många som möjligt att
delta.

Björn Jansson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga § 18

Visby 2016-02-22

Motion:
Till:

Gör bilpoolen obligatorisk för alla förvaltningar

Regionfullmäktige Gotland

Region Gotland har byggt upp en bilpool som nyttjas sparsamt av andra förvaltningar.
Många förvaltningar har dock egna fordonsflottor / leasingbilar. Den ambition som
politiken hade med att inrätta bilpoolen var av ekonomisk art. Uppenbarligen har detta
inte nått ut i organisationen.

Därför yrkar vi:
Att man skyndsamt undersöker hur regionens bilpool som drivs av serviceförvaltningen
blir obligatorisk för samtliga förvaltningar att ansluta sig till
Att man skyndsamt undersöker hur serviceförvaltningen kan få till uppgift att förvalta
befintliga leasingkontrakt i regionen.

Inger Harlevi (M)

Anna Hrdlicka (M)

Bilaga § 18

Visby 2016-02-22

Motion:
Till:

Rekrytering räddningstjänsten
Regionfullmäktige Gotland

Region Gotland har stora problem med att rekrytera deltidsbrandmän. Vi ser idag, och
förväntar oss framöver, ett stort inflöde av nya gotlänningar som i många fall verkar vilja
stanna i de orter där de just nu placeras. Kanske kan detta vara en modell för att
rekrytera personal till deltidsbrandkåren.
Frågan är om detta kan vara en modell för Gotland.

Därför yrkar jag:
Att det undersöks vilka möjligheter det finns att rikta rekryteringsinsatser inom
räddningstjänsten mot nyanlända med uppehållstillstånd.

Anna Hrdlicka (M)

Bilaga § 18

Visby 2016-02-22

Motion:

Medborgarförslag som repriseras

Till:

Regionfullmäktige Gotland

Medborgarförslag är populära på Gotland och vi ser ett stadigt inflöde av dessa.
Det är bra att medborgare engagerar sig men det är mindre bra att Region
Gotland inte lyckas informera tydligt om svaren på vissa medborgarförslag. Vissa
förslag är populärare än andra. Återkommande förslag är till exempel:
• Inför en p-skiva som kan användas istället för p-biljett och som säljs av
regionen - istället för p-avgifter.
• Inrätta en hundrastgård på platsen x, y eller z.
• Ersätt p-automaterna med en ett parkeringskort / p-skiva som används ett
helt år.
Dessa förslag kommer med jämna mellanrum. En orsak till detta kan vara att
Region Gotland inte är tillräckligt tydliga med att presentera svaren på dessa
frågor.
Om vi sparar in på handläggningstid kan denna tid läggas på annan verksamhet.
Idag finns alla svar att läsa på hemsidan. Där man kan hämta blanketten men inte
många verkar läsa svaren.
Varför inte flagga upp de vanligaste frågorna och svaren på hemsidan för att
undvika att frågor som handlagts förut ska handläggas igen?

Därför yrkar vi:
att Region Gotland på sin hemsida där blanketten för medborgarförslag finns
lägger upp ”vanligaste medborgarförslagen”.

Robin Storm (M)

Anna Hrdlicka (M)

