Regionfullmäktige
KALLELSE

4 april 2016
Kallelsen med handlingar finns på internet www.gotland.se

Regionfullmäktige
kallas till sammanträde i
Rådhuset, Visborgsallén 19, Visby

måndagen den 4 april 2016 kl. 13.00

w w w .gotland.se
Ärenden:
1.

Justeringsledamöter och tid för protokollsjustering. Upprop

2.

Science Park Gotland information

3.

Revisorernas information

4.

Information från socialnämndens individutskott

5.

Slutrapport avseende Resecentrum Gotland (projekt 10600-10607)

6.

Ansökan om tilläggsanslag för investeringar i kryssningskaj

7.

Förslag till ny taxa för kollektivtrafik, inklusive färdtjänst och sjukresor

8.

Trygg politikerpension

9.

Handlingsplan om utsatta Eu-medborgare. Motion av Elin Bååth (Fi)

10.

Utnyttja LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära lägen), till att
skapa landsbygdsutveckling. Motion av Lars Thomsson (C)

11.

Placeringspolicy för pensionsmedel. Motion av Eva Nypelius (C)

12.

Stöd kravet på ett rökfritt Sverige 2025. Motion av Stefaan De Maecker
m.fl.(MP)

13.

Avyttra de byggnader som Uppsala universitet campus Gotland disponerar
idag till Akademiska hus AB. Motion av Anna Hrdlicka m.fl. (M)

14.

Återkalla överklagandet avseende miljötillståndet för Tofta skjutfält. Motion
av Johan Thomasson m.fl. (L)

15.

Dra tillbaka överklagan av miljöprövningen av Tofta skjutfält. Motion av
Robin Storm (M)

16.

Öka vakansgraden m.m. i Gotlandshem. Motion av Eva Nypelius m.fl. (C)

17.

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

18.

Medborgarförslag; sälja Visby ringmur

19.

Avsägelser och val av:

20.

Medborgarförslag; nyinkomna

21.

Medborgarförslag; beslutade

22.

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

23.

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

24.

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

25.

Anna Hrdlickas (M) interpellation till tekniska nämndens ordförande
Tommy Gardell (S) om arenahallen i Visby och omkringliggande
infrastruktur

26.

Anna Hrdlickas (M) interpellation till regionstyrelsens ordförande Björn
Jansson (S) om obesvarat medborgarförslag

27.

Mats Hedströms (M) interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande Stefaan De Maecker (MP) om i väntan på ambulans, IVPA och
sommarambulanser

28.

Anna Hrdlickas (M) interpellation till tekniska nämndens ordförande
Tommy Gardell (S) om skada på fastighet vid kvarnen Kärringen i Visby

29.

Lars Thomssons (C) interpellation till regionstyrelsens ordförande Björn
Jansson (S) om konsekvenser av utökning av Natura 2000 områden

30.

Simon Härenstams (M) interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande Stefaan De Maecker (MP) om medarbetarförslag i sjukvården

31.

Anna Hrdlickas (M) interpellation till tekniska nämndens ordförande
Tommy Gardell (S) om inhyrda lokaler

32.

Ola Lindvalls (C) interpellation till regionstyrelsens ordförande Björn
Jansson (S) om boende och utveckling på landsbygden

33.

Simon Härenstams (M) interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande Stefaan De Maecker (MP) om underskott i sjukvården

34.

Eventuella frågor

35.

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 4 april 2016
Conny Kristensen Gahnström
Ordförande

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2016-04-04

Handlingar till

Ärende 5

Slutrapport avseende Resecentrum
Gotland (projekt 10600-10607)
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2016-03-07, § 29
• Ledningskontoret 2016-01-12
• Tekniska nämnden 2015-12-15, § 272

Protokoll

Regionstyrelsen 2016-03-07
Regionstyrelsens arbetsutskott 2016-02-02

Rs § 29
Au § 28

Slutrapport avseende Resecentrum Gotland Projekt 10600-10607
RS 2015/859

- Tekniska nämnden 2015-12-15 § 272
- Ledningskontoret 2016-01-12, rev 2016-02-02

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Slutredovisning avseende resecentrum Gotland, projekt 10600-10607, godkänns.

Syftet med projektet Resecentrum har varit att skapa förutsättningarna för att underlätta
och förbättra resor till och från Gotland. Detta för att skapa tillväxt inom regionen med
förbehåll att samtidigt skapa en säker och attraktiv miljö i Visby hamnområde. Som
exempel på aktiviteter kan nämnas:
−

Förstärka intermodaliteten så att trafiksystemen kan fungera effektivare och för att
öka attraktiviteten.

−

Skapa ett väl fungerande terminalområde med god logistik, lättillgänglig information
och service.

−

Bidra till en attraktivare, säkrare och bättre miljö mellan terminalen och i inre hamnområdet genom minskad trafik och säkrare gång och cykelstråk.

−

Bidra till en säkrare miljö mellan terminalen och Färjeleden-Toftavägen.

−

Öka kollektivtrafikresandet till Visbyhamn och Visbyflygplats.

−

Flytta godstrafiken från Visbyhamn till Klintehamn.

−

Utökad samverkan med Oskarshamnskommun.

−

Skapa förutsättningar för fortsatt utveckling av Visbyhamnområde och världsarvet.

Projektets budget omfattade 78 902 000 kronor och produktionskostnaden uppgick till
78 331 000 kronor vilket gav ett anslagsöverskott om 571 000 kronor.
Ledningskontoret tillstyrker att slutredovisningarna godkänns och att anslagsöverskott
regleras mot regionens Eget kapital.
Expedieras:

Tekniska nämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2016/859

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Niclas Ohlander

Datum 12 januari 2016

Regionstyrelsen

TN § 272 Slutrapport avseende Resecentrum Gotland Projekt
10600-10607
Förslag till beslut

Slutredovisning avseende resecentrum Gotland, projekt 10600-10607 godkänns.
Bakgrund

Syftet med projektet ”Resecentrum”har varit att skapa förutsättningarna för att
underlätta resor till och från Gotland och se över hur de kunnat förbättras. Allt i
syfte att skapa tillväxt och regionförstoring men samtidigt med förbehåll om att
skapa en säker och attraktiv miljö i Visby hamnområde. Exempel på aktiviteter:
•
•
•
•
•
•
•
•

Förstärka intermodaliteten så att trafiksystemen kan fungera effektivare och
för att öka attraktiviteten.
Skapa ett väl fungerande terminalområde med god logistik, lättillgänglig
information och service.
Bidra till en attraktivare, säkrare och bättre miljö mellan terminalen och i inre
hamnområdet genom minskad trafik och säkrare gång och cykelstråk.
Bidra till en säkrare miljö mellan terminalen och Färjeleden-Toftavägen.
Öka kollektivtrafikresandet till Visbyhamn och Visbyflygplats.
Flytta godstrafiken från Visbyhamn till Klintehamn.
Utökad samverkan med Oskarshamnskommun.
Skapa förutsättningar för fortsatt utveckling av Visbyhamnområde och
världsarvet.

Projekt

Budget (tkr)

Resecentrum Gotland
Projekt 10600-10607

Produktionskostnad (tkr)

78 902

78 331

Överskott
(tkr)
571

Bedömning

Ledningskontoret tillstyrker att slutredovisningarna godkänns och att
anslagsöverskott regleras mot regionens Eget kapital.
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör

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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Protokoll

Tekniska nämnden 2015-12-15

TN §

272

Slutrapport avseende Resecentrum Gotland Projekt
10600-10607

AU §

173

TN 2012/1232

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden godkänner slutrapporten och överlämnar till regionstyrelsen/
regionfullmäktige för beslut.

Teknikförvaltningen överlämnar slutredovisning avseende Resecentrum Gotland Projekt
10600-10607
Investeringsbudgeten uppgick till
Totala investeringsutgifter uppgår till
Avvikelse

78 902 tkr
78 331 tkr
+571 tkr

___
Protokollsutdrag
RS+handlingar

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Teknikförvaltningen

Slutrapport

Tekniska Nämnden/Teknikförvaltningen

Slutrapport
Projekt

Resecentrum Gotland, projekt 10600-10607
Projektägare

Region Gotland SBF/Samhällsbyggnadsförvaltningen
Projektledare

Tord Rasmusson
Bakgrund och syfte

Projektet behandlar hur förutsättningarna för att underlätta resor till och från Gotland kan
förbättras i syfte att skapa tillväxt och regionförstoring. Samt att tillskapa en säker och
attraktiv miljö i Visby hamnområde.
Projektmål

Att förstärka intermodaliteten så att trafiksystemen kan fungera effektivare och för att öka
attraktiviteten. Skapa ett väl fungerande terminalområde med god logistik, lättillgänglig
information och service. Bidra till en attraktivare, säkrare och bättre miljö mellan terminalen
och i inre hamnområdet genom minskad trafik och säkrare gång och cykelstråk. Bidra till en
säkrare miljö mellan terminalen och Färjeleden-Tofftavägen. Öka kollektivtrafikresandet till
Visbyhamn och Visbyflygplats. Flytta godstrafiken från Visbyhamn till Klintehamn. Utökad
samverkan med Oskarshamnskommun. Skapa förutsättningar för fortsatt utveckling av
Visbyhamnområde och världsarvet.
Tillvägagångssätt

Projektet är indelat i 4 huvudområden. Etapp 1 och 3 har utförts som Generalentreprenad
med Nybergs Entreprenad AB som entreprenör. Etapp 2 har utförts som totalentreprenad
med Nybergs Entreprenad AB som Entreprenör. Etapp 4 har utförts som en
totalentreprenad med TTS Port Equipment AB som entreprenör. Etapp 1 och 3 avser
ombyggnad av befintligt markområde mellan hamnterminalen och inre hamnen. Etapp2
bygge av ny kaj och kajplan i Klintehamn. Etapp 4 bygg av rörlig landgång med väderskyddad
passagerargång. Samverkan med Oskarshamns kommun, respektive Kalmar läns Trafik AB
och AB Storstockholms Lokaltrafik.
Ekonomi
(tkr och timmar)

TKR

Tid (tim)

Kommentar

• Budget

78 902

---

---

• Utfall

78 331

---

Utfall pr den 19/11 enligt bifogad
bilaga.

Tekniska Nämnden/Teknikförvaltningen
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region Gotland
Teknikförvaltningen

• Avvikelser

Slutrapport

+571

---

---

Resultat och analys
• Måluppfyllelse

Projektet har genomförts i enlighet med redovisade projektmål. Mätningar
i trafikflödet inklusive tunga transporter har gjorts vilket visar en
minskning av den totala trafiken i enlighet med projektmålet. Utöver
faktiskt uppsatta mål har projektet genomförts inom tilldelade resurser
vad gäller ekonomi och tidsramar.

• Tid

Projektperioden har pågått under åren 2011-2013.

• Analys av
avvikelser

---

Rekommendationer framåt från projektledaren

Eftersom EU-projekt kräver en utökad administration och kontinuerliga rapporter avseende
måluppfyllnad mm, krävs extra resurser som kan möte kravet från bidragsmyndigheterna.
Som det ser ut i dagsläget är vi inte riggade för att klara av detta med befintliga resurser vilket
får menliga konsekvenser för övrig verksamhet inom avdelningen.

Överlämning
• Hantering av
dokumentation

Drift och underhållsinstruktioner samt relationshandlingar har
överlämnats till Samhällsbyggnadsförvaltninen resp
Hamnavdelningen.

• Punkter som
återstår att göra

Garantibesiktning för etapp 2 och 4.

• Efterkalkyler

Inga

• Uppföljningar
som ska
genomföras

Inga

Övrigt

Projektet är ett infrastrukturprojekt. Medel har erhållits från Tillväxtverket med
kronor 26 603 924 och från Regionala tillväxtmedel 1:1 kronor 10 410 094. Totalt kronor
37 014 018.
Slutredovisning till Tillväxtverket har skett i samband med slutrapporten, mars 2014.
Slutrapport godkänd:

Datum

2015-11-19
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Sammanträdesdag
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Handlingar till

Ärende 6

Ansökan om tilläggsanslag för
investeringar i kryssningskaj
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2016-03-07, § 35
• Ledningskontoret 2016-01-28
• Tekniska nämnden 2016-01-20, § 21

Protokoll

Regionstyrelsen 2016-03-07
Regionstyrelsens arbetsutskott 2016-02-16

Rs § 35
Au § 39

Ansökan om tilläggsanslag för investeringar i kryssningskaj
RS 2016/44

- Tekniska nämnden 2016-01-20 § 21
- Ledningskontoret 2016-01-28

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag med 75 miljoner kronor för projekt 10620,
avseende investeringar i kryssningskaj.

I regionens investeringsplan 2016-2020 har tidigare fattats beslut om investeringar med
260 miljoner kronor (mnkr) för byggande av en ny kryssningskaj, fördelat över perioden
2015-2018. I den totala investeringsutgiften inkluderas kreditivränta med 10 mnkr. Till
grund för fördelningen av investeringarna mellan åren låg en uppskattning som gjordes i
samband med förprojektering av en ny kryssningskaj. I strategisk plan och budget för
2016-2020 finns i investeringsplanen en post upptagen avseende 2016 med 107 mnkr.
Efter att detaljprojektering av projektet blivit klart och beslut om produktionsstart
fattats av styrgruppen för projektet konstateras en förskjutning mellan åren avseende
investeringarna. Det innebär att en större andel av planerade investeringsutgifter faller ut
under 2016 än vad som tidigare beslutats om i strategisk plan och budget.
Beräkningar visar att investeringsutgifter för 2016 kommer att uppgå till 182 mnkr, dvs
75 mnkr högre än tidigare uppskattning. Motsvarande investeringsutgift, (75 mnkr)
kommer att reduceras i 2017 års investeringsplan. Den totala ramen för projektet berörs
således inte och ligger fast på samma nivå enligt tidigare beslut.
Ledningskontoret tillstyrker tekniska nämndens ansökan om tilläggsanslag om 75 mnkr
för investeringar i kryssningskaj, projekt 10620.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/44
28 januari 2016

Niclas Ohlander

Regionstyrelsen

Ansökan om tilläggsanslag för investeringar i kryssningskaj
Förslag till beslut

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag med 75 mnkr för projekt 10620, avseende
investeringar i kryssningskaj.
Ärendebeskrivning

I regionens investeringsplan 2016-2020 har tidigare fattats beslut m investeringar
med 260 mnkr för byggande av en ny kryssningskaj, fördelat över perioden 20152018. I den totala investeringsutgiften inkluderas kreditivränta med 10 mnkr. Till
grund för fördelningen av investeringarna mellan åren låg en uppskattning som
gjordes i samband med förprojektering av en ny kryssningskaj. I strategisk plan och
budget för 2016-2020 finns i investeringsplanen en post upptagen avseende 2016
med 107 mnkr.
Efter att detaljprojektering av projektet blivit klart och beslut om produktionsstart
fattats av styrgruppen för projektet konstateras en förskjutning mellan åren avseende
investeringarna. Det innebär att en större andel av planerade investeringsutgifter
faller ut under 2016 än vad som tidigare beslutats om i strategisk plan och budget.
Beräkningar visar att investeringsutgifter för 2016 kommer att uppgå till 182 mnkr,
dvs 75 mnkr högre än tidigare uppskattning. Motsvarande investeringsutgift, (75
mnkr) kommer att reduceras i 2017 års investeringsplan.
Den totala ramen för projektet berörs således inte och ligger fast på samma nivå
enligt tidigare beslut.
Bedömning

Ledningskontoret tillstyrker tekniska nämndens ansökan om tilläggsanslag om 75
mnkr för investeringar i kryssningskaj, projekt 10620.
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
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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

Protokoll

Tekniska nämnden 2016-01-20

TN §

21

Ansökan om tilläggsanslag för investeringar i kryssningskaj
TN 2016/100

Tekniska nämndens beslut
•

Tekniska nämnden ansöker hos regionfullmäktige om tilläggsanslag med 75,0 mnkr för
investeringsutgifter avseende projekt 10620, kryssningskaj i Visby.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Tilläggsanslaget är ingen utökning av beslutad, total investeringsram, utan en
tidigareläggning av 2017 års investeringar.
I regionens investeringsplan 2016-2020 har tidigare tagits beslut om investeringar med
260 mnkr för byggande av en ny kryssningskaj, fördelat över perioden 2015-2018. I den
totala investeringsutgiften inkluderas kreditivränta med 10 mnkr. Till grund för
fördelningen av investeringarna mellan åren låg en uppskattning som gjordes i samband
med förprojektering av en ny kryssningskaj. I strategisk plan och budget för 2016-2020
finns i investeringsplanen en post upptagen avseende 2016 med 107 mnkr.
Efter att detaljprojektering av projektet blivit klart och beslut om produktionsstart fattats
av styrgruppen för projektet, konstateras en förskjutning mellan åren avseende
investeringarna. Det innebär att en större andel av planerade investeringsutgifter faller ut
under 2016 än vad som tidigare beslutats om i strategisk plan och budget.
Beräkningar visar att investeringsutgifter för 2016 kommer att uppgå till
182 mnkr, dvs 75 mnkr högre än tidigare uppskattning. Motsvarande investeringsutgifter
kommer att reduceras i 2017 års investeringsplan.
Den totala ramen för projektet berörs således inte och ligger fast på samma nivå enligt
tidigare beslut.
___
Protokollsutdrag
RS

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2016-04-04

Handlingar till

Ärende 7

Förslag till ny taxa för kollektivtrafik,
inklusive färdtjänst och sjukresor
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2016-03-07, § 38
• Ledningskontoret 2016-02-03
• Tekniska nämnden 2016-01-20, § 12

Protokoll

Regionstyrelsen 2016-03-07
Regionstyrelsens arbetsutskott 2016-02-16

Rs § 38
Au § 44

Förslag till ny taxa för kollektivtrafik inklusive färdtjänst och
sjukresor
RS 2016/52

- Tekniska nämnden 2016-01-20 § 12
- Ledningskontoret 2016-02-03

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Tekniska nämndens förslag till ny taxa avseende kollektivtrafik inklusive färdtjänst
och sjukresor antas. Förändring av taxa gäller from 2016-05-01.

En översyn av taxan är föreslagen som en del av besparingsåtgärderna. Den större
förändringen är att det föreslås bli dyrare att köpa biljett direkt i bussen än att förköpa
via internet eller via applikation i mobil enhet. Förslaget innebär dels att intäkterna
förväntas öka samt att kontanthanteringen i bussarna kommer att minska.
Även för egenavgifterna avseende färdtjänst och sjukresor föreslås en höjning med
ca 5 %.
Höjning av egenavgiften för färdtjänst och sjukresa beräknas ge ca 160 000 kronor per
år. Handläggning av borttappade kort, avgift för hyra plats i cykelgarage samt
taxehöjning vid köp av periodkort i bussen kommer också att ge en inkomst.
Ledningskontoret tillstyrker den föreslagna revideringen av taxa för kollektivtrafiken
inklusive färdtjänst och sjukresor enligt nämndens förslag. Förändring av taxa gäller
from 2016-05-01.
Arbetsutskottet önskade komplettering i ärendet vad gäller taxa för personer som fyllt
80 år, taxa för affischering, kontanthantering och resegaranti. Regiondirektören ger
information i dessa punkter.
Yrkande
Eva Nypelius (C) yrkar på avslag till förslaget på avgiftsfria resor för personer över 80 år.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det avslagits.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/52
3 februari 2016

Niclas Ohlander

Regionstyrelsen

Förslag till ny taxa för kollektivtrafik inklusive färdtjänst och
sjukresor
Förslag till beslut

Tekniska nämndens förslag till ny taxa avseende kollektivtrafik inklusive färdtjänst
och sjukresor antas. Förändring av taxa gäller from 2016-05-01
Sammanfattning

En översyn av taxan är förslagen som en del av besparingsåtgärderna.
Den större förändringen är att det föreslås bli dyrare att köpa biljett i bussen än att
förköp via Web eller App. Föreslaget innebär dels att intäkterna förväntas öka samt
att kontanthanteringen i bussarna kommer att minska.
Även för egenavgifterna avseende färdtjänst och sjukresor föreslås en höjning med ca
5 procent.
Ärendebeskrivning

I översynen av taxan föreslås följande ändringar:
•

Priserna på enkelbiljetter höjs och en prisskillnad införs mellan förköp och
köp direkt i bussen.

•

Klippkort tas bort istället rekommenderas reskassa, prisskillnaden är
försumbar.

•

Priserna på förköp av periodkort hålls oförändrade, vid direkt köp i bussen
höjs priserna. Alla periodkort får priser för våra olika ålderskategorier.

•

Periodkort föreslås att de inte ska vara personliga, förutom Bussiga kortet. Så
har många av övriga län.

•

En handläggningsavgift införs när borttappade busskort ska ersättas.

•

Kategorierna barn och ungdom görs om liknande andra län. Skolungdomar
7-19 år föreslås bli en ny benämning, mot tidigare barn upp till 16 år. Barn är
nu åldersgruppen upp till 7 år.
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•

Förslaget innehåller också att kollektivtrafikresor ska vara avgiftsfria för alla
personer som fyllt 80 år. Närtrafikresor föreslås inte bli avgiftsfria.

•

Resenär med rollator, rullstol eller barnvagn föreslås resa avgiftsfritt.

•

En ny taxa för att utnyttja cykelgaraget som uppförs vid Visby busstation
finns också med.

•

Avgift för affischering i väderskydd.

•

Egenavgiften för färdtjänst och sjukresor höjs med 5 procent. Samt
kompletteras med egenavgift vid utomlänsvård.

•

Högkostnadsskyddet för sjukresor höjs från 1800 kronor till 1900 kronor.

•

Resegaranti på max 500 kronor för alla restyper i kollektivtrafik.

En jämförelse med några andra län:
Priset på en enkelbiljett inom tätorterna i Västmanland är 25 kronor för en vuxen
och 11 kronor för skolungdom, ett 30 dagars länskort kostar 1275 kronor.
I Kalmar stad kostar en enkelbiljett inom en zon för vuxen 26 kronor vid förköp och
36 kronor vid direktköp i bussen. För ungdomar och seniorer är kostnaden 16
respektive 26 kronor. 30-dagars kort inom Kalmar kommun kostar 710 kronor och
för hela Kalmar län 1480 kronor.
Ekonomisk analys
Höjning av egenavgiften för färdtjänst och sjukresa beräknas ge ca 160 000 kronor
per år.
Handläggning av borttappade kort, avgift för hyra plats i cykelgarage samt
taxehöjning vid köp av periodkort i bussen kommer också att ge en inkomst.
Bedömning

Ledningskontoret tillstyrker den föreslagna revideringen av taxa för kollektivtrafiken
inklusive färdtjänst och sjukresor enligt nämndens förslag. Förändring av taxa gäller
from 2016-05-01
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Protokoll

Tekniska nämnden 2016-01-20

TN §

12

Taxeöversyn kollektivtrafik inklusive färdtjänst och
sjukresor
TN 2016/51

Tekniska nämndens beslut
•

Tekniska nämnden föreslår regionfullmäktige besluta om förändringar i Taxor för resor
i all kollektivtrafik inklusive färdtjänst och sjukresor enligt bilaga 1.

En översyn av taxan är förslagen som en del av besparingsåtgärderna.
Den större förändringen är att det föreslås bli dyrare att köpa biljett i bussen än att förköpa
på webben eller i appen. Föreslaget innebär dels att intäkterna förväntas öka samt att
kontanthanteringen i bussarna kommer att minska.
Egenavgifterna för färdtjänst och sjukresor föreslås också höjas med ca 5 procent.
I översynen av taxan föreslås följande ändringar i bilaga 1:
- Priserna på enkelbiljetter höjs och en prisskillnad införs mellan förköp och köp
direkt i bussen.
- Klippkort tas bort istället rekommenderas reskassa, prisskillnaden är försumbar.
- Priserna på förköp av periodkort hålls oförändrade, vid direkt köp i bussen höjs
priserna. Alla periodkort får priser för våra olika ålderskategorier.
- Periodkort föreslås att de inte ska vara personliga, förutom Bussiga kortet. Så har
många av övriga län.
- En handläggningsavgift införs när borttappade busskort ska ersättas.
- Kategorierna barn och ungdom görs om liknande andra län. Skolungdomar 7-19 år
föreslås bli en ny benämning, mot tidigare barn upp till 16 år. Barn är nu
åldersgruppen upp till 7 år.
- Förslaget innehåller också att kollektivtrafikresor ska vara avgiftsfria för alla
personer som fyllt 80 år. Närtrafikresor föreslås inte bli avgiftsfria.
- Resenär med rollator, rullstol eller barnvagn föreslås resa avgiftsfritt.
- En ny taxa för att utnyttja cykelgaraget som uppförs vid Visby busstation finns
också med.
- Avgift för affischering i väderskydd.
- Egenavgiften för färdtjänst och sjukresor höjs med 5 procent. Samt kompletteras
med egenavgift vid utomlänsvård.
- Högkostnadsskyddet för sjukresor höjs från 1800 kronor till 1900 kronor.
- Resegaranti på max 500 kronor för alla restyper i kollektivtrafik.
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2016-01-20

Forts § 12
En jämförelse med några andra län:
Priset på en enkelbiljett inom tätorterna i Västmanland är 25 kronor för en vuxen och
11 kronor för skolungdom, ett 30 dagars länskort kostar 1275 kronor. I Kalmar stad kostar
en enkelbiljett inom en zon för vuxen 26 kronor vid förköp och 36 kronor vid direktköp i
bussen. För ungdomar och seniorer är kostnaden 16 respektive 26 kronor. 30-dagars kort
inom Kalmar kommun kostar 710 kronor och för hela Kalmar län 1480 kronor.
Ekonomisk analys
Höjning av priset på enkelbiljetter beräknas ge en intäktsökning på ca 660 000 kronor per
år.
Höjning av egenavgiften för färdtjänst och sjukresa beräknas ge ca 160 000 kronor per år.
Handläggning av borttappade kort, avgift för hyra plats i cykelgarage samt taxehöjning vid
köp av periodkort i bussen kommer också att ge en inkomst.
___
Protokollsutdrag
RS+ Bilaga

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

BILAGA 1
Författningssamling för Region Gotland

TAXOR FÖR RESOR I ALL KOLLEKTIVTRAFIK
INKL. FÄRDTJÄNST OCH SJUKRESOR
Antagen av regionfullmäktige (kommunfullmäktige) 2001-11-26. Ändrad 2003-11-24,
2007-03-19, 2007-06-18, 2009-03-23, 2010-02-22, 2010-03-29, 2011-11-28,
2012-04-23, 2012-10-15 och 2014-03-31 § 39.
Befintlig taxa i blå text, förändringar i svart text.
Gäller fr.o.m. 1 maj 2016

Avsnitt A
Avgifter för landsbygdstrafiken
Avstånd, Km

Vuxen; Kr

Betalning i
buss

Förköp

0-4
5-15
16-23
24-31
32-43
44 km och längre

15
25
40
50
60
75

25
35
50
60
70
80

20
30
45
55
65
75

Avstånd, Km

Betalning i
buss

Förköp

0-4
5-15
16-23
24-31
32-43
44 km och längre

Pensionär och
ungdom, Kr
13
20
30
40
45
60

23
30
40
50
55
65

18
25
35
45
50
60

Avstånd, Km

Barn, Kr

Betalning i
buss

Förköp

0-4
5-15
16-23
24-31
32-43
44 km och längre

8
12
20
25
30
40

18
22
30
35
40
45

13
17
25
30
35
40

Avgifter för Visby-området
Betalning i
buss
Vuxen
Pensionär
Ungdom
Barn
Klippkort (gäller för 12 resor) 8 gånger priset för enkelresa
- Vuxen
- Pensionär
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15 kr
13 kr
13 kr
8 kr
120 kr
104 kr

Förköp
25
23
23
18

20
18
18
13

BILAGA 1.
Författningssamling för Region Gotland
Taxor för resor i all kollektivtrafik inkl. färdtjänst och sjukresor
- Ungdom
- Barn

104 kr
64 kr

Länskort 740 kronor Vuxen och 650 kronor Ungdom/Pensionär.
Kortet gäller för obegränsat antal resor på länets busslinjer - således även tätortstrafiken
i Visby - under 30 dagar. Kortet är inte personligt.
Förortskort 495 kronor Vuxen och 435 kronor Ungdom/Pensionär.
Kortet gäller för obegränsat antal resor inom en radie på ca 25 km under 30 dagar från
närmaste nedanstående tätort. Avståndet räknas enligt linjebussens kortaste färdväg och
beräknas utifrån de inlagda hållplatsavstånden i biljettsystemet. Tätorterna är Visby,
Fårösund, Slite, Klintehamn, Hemse och Roma. Kortet är inte personligt.
Visbykort 370 kronor Vuxen, 300 kronor Ungdom/Pensionär och 200 kronor Barn
Kortet gäller för obegränsat antal resor på busslinjer inom Visby-tätortsområde under 30
dagar. Resenärsgrupperna Ungdom och Barn definieras enligt bestämmelserna nedan
under Ungdomsrabatt respektive Barnbiljett. Kortet är inte personligt.
Klippkort
Kortet gäller 12 enkla resor i stadstrafiken mot en avgift motsvarande priset av 8
enkelresor. Kortet medger övergång inom 30 minuter till annan linje i stadstrafiken.
Kortet är inte personligt.
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BILAGA 1.
Författningssamling för Region Gotland
Taxor för resor i all kollektivtrafik inkl. färdtjänst och sjukresor

Bussiga kortet
Gäller för barn och ungdomar folkbokförda på Gotland till och med vårterminens slut
30 juni (grundskola/gymnasieskolans terminsslut) det år man fyller 20 år.
Bussiga kortet gäller för barn och ungdomar folkbokförda på Gotland. Kortet gäller till
och med 30 juni året personen fyller 20 år. Kortet berättigar till avgiftsfria resor i
landsbygdstrafiken på Gotland året runt, dock inte för resor i Närtrafiken. Kortet är en
värdehandling, kortinnehavarens namn ska vara textat på baksidan av kortet.
Ungdomar under 20 år som har bussiga kortet och färdtjänsttillstånd med rätt till
ledsagare betalar ingen avgift för ledsagaren.
Terminskort 1 000 kronor för Ungdom/Pensionär, 700 Barn och Vuxen 2000
kronor.
Kortet gäller för obegränsat antal resor på busslinjer inom Visby tätortsområde under ett
kalenderhalvår, 1/1--30/6 respektive 1/7--31/12. Kortet är inte personligt.
Reskassa
Saknar tidsbegränsning och kan laddas med 200-1 000 kronor. Reskassa används vid
inköp av enkelbiljetter och ger 30 procent rabatt.
24-timmarskort
Kortet gäller för obegränsat antal resor inom 24 timmar.
Avgift förköp vuxen 150 kronor, pensionär/ungdom 120 kronor och barn 80 kronor.
Betalning i buss, vuxen 160 kronor, pensionär/ungdom 130 kronor och barn 90 kronor.
72-timmarskort
Kortet gäller för obegränsat antal resor inom 72 timmar.
Avgift förköp vuxen 300 kronor, pensionär/ungdom 240 kronor och barn 160 kronor.
Betalning i buss, vuxen 320 kronor, pensionär/ungdom 260 kronor och barn 180 kronor
Tur och retur Visby-Tofta samma dygn
Avgift för vuxen 80 kronor, pensionär och ungdom 60 kronor och barn 40 kronor.
Busskort
Avgift 20 kronor. Avgiften återbetalas inte. Handläggningsavgift vid nyskapande av
borttappat kort 80 kronor. Vid nyskapande av borttappat kort tas även avgiften för
busskort 20 kronor ut.
Avgifterna gäller även de som tappat bort sitt bussiga kort och får ett nytt kort
hemskickat.
Barnbiljett gäller från och med 1 juli det år man fyller 7 år tom den 30 juni det år man
fyller7 år 16 år. Barn under 7 år åker gratis i vuxens sällskap, dock högst 4 barn/vuxen.
Gäller endast vid resa med enkelbiljetter, klippkort, Visbykort och Terminskort.
Skolungdom 7-19 år Ungdomsrabatt gäller för samtliga ungdomar från den 1 juli det
år man fyller 7 år 16 år fram till den 30 juni det år man fyller 20 år. Godkänd
legitimationshandling skall uppvisas.
Pensionärsbiljett gäller för personer som har allmän ålderspension och är över 65 år
och för personer som har sjuk- eller aktivitetsersättning (tidigare sjukpension).
Resenärer fyllda 80 år reser avgiftsfritt i landsbygdstrafiken och stadstrafiken
Visby. Gäller inte närtrafiken.
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BILAGA 1.
Författningssamling för Region Gotland
Taxor för resor i all kollektivtrafik inkl. färdtjänst och sjukresor

Närtrafiken trafikerar hela Gotland. Resor kan göras från bostaden till närmaste tätort
Visby, Hemse, Klintehamn, Roma, Slite eller Fårösund. Närtrafiken är öppen för alla
och körs två dagar i veckan. Avgiften för resan är densamma som för busstrafikens
enkelbiljett för motsvarande sträcka. Resor med närtrafiken måste förbeställas senast kl.
16.00 dagen innan resdagen. Länskort, förortskort, klippkort och skolkort/bussiga kortet
gäller inte i plustrafiken. Ingen typ av periodkort gäller i närtrafiken.
Servicelinjen trafikerar Visby tätort och är till för alla men speciellt anpassad för äldre
och personer med funktionsnedsättning. Taxan är densamma som för övrig busstrafik i
Visbyområdet.
Övergång enkelbiljett
Övergång mellan en linje till en annan linje inom landsbygdstrafiken får göras inom 1,5
timme efter ankomsten till omstigningsorten och räknas då som en resa.
Övergång mellan en landsbygdslinje och en linje inom tätortstrafiken eller mellan linjer
i tätortstrafiken får göras inom 30 minuter.
Övergångar gäller inte för återresa.
Biljetten från den första delen av resan visar resenären upp vid omstigningen. Avgift för
fortsatt resa är priset för den totala reslängden minus erlagd avgift för första ressträckan.
Sammanlagt uppgår avgiften således till högst 75 kr/vuxen, 59 kr/pensionär,
59 kr/ungdom och 39 kr/barn.
Bytestid
Om bytestiden är mindre än fem minuter vid byten mellan busslinjer kan byte inte alltid
garanteras förutom för de linjer där byte särskilt angetts i tidtabellen.
Mot avgift får i mån av utrymme medföras:
- Cykel (inte tandem) (gäller enbart landsbygdstrafiken) avgift 20 kr
- Större hund, avgift 10 kr (gäller inte ledarhund som medföljer synskadad).
Ingen avgift för barnvagn.
Resenär med, rollator, rullstol eller barnvagn åker utan avgift.
Avgift för hyra av plats i cykelgarage 50 kronor/24 timmar och 300 kronor/månad
Avgift affischplats i väderskydd 700 kronor/m2/år
Färdtjänstberättigad
Färdtjänstberättigad erlägger avgift med undantag enligt bestämmelserna om Bussiga
kortet. Ledsagare/och eller en medresenär får utan kostnad medfölja färdtjänstberättigad
mot uppvisande av giltigt färdtjänsttillstånd.
Biljetter/kort återlöses inte
Förlorade och förstörda kort ersätts mot en avgift för nytt busskort samt
handläggningsavgift för nyskapande av nytt kort om resenären registrerat sina uppgifter
på www.gotland.se/kollektivtrafiken
Moms
Avgifterna inkluderar moms.
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BILAGA 1.
Författningssamling för Region Gotland
Taxor för resor i all kollektivtrafik inkl. färdtjänst och sjukresor

Avsnitt B
Egenavgifter vid färdtjänstresor
Senast ändrat genom indexuppräkning av tekniska nämnden 2012-11-28, § 277,
att gälla fr.o.m. 1 januari 2013.
Avstånd km
0-4
5-7
8-11
12-15
16-19
20-23
25-27
28-31
32-35
36-39
40-43
44-47
48-51
Över 51 km

Dagtid mellan
kl. 05 – 23
42 kr
47 kr
47 kr
52 kr
62 kr
68kr
73 kr
78 kr
83 kr
83 kr
88 kr
94 kr
99 kr
99 kr

Nattid mellan
kl. 23 – 05
52 kr
57 kr
57 kr
62 kr
73 kr
78 kr
83 kr
88 kr
94 kr
94 kr
99 kr
104 kr
109 kr
109 kr

Dagtid mellan
kl. 05 – 23
44 kr
49 kr
49 kr
55 kr
65 kr
71 kr
77 kr
82 kr
87 kr
87 kr
92 kr
99 kr
104 kr
104 kr

Nattid mellan
kl. 23 – 05
55 kr
60 kr
60 kr
65 kr
77 kr
82 kr
87 kr
92 kr
99 kr
99 kr
104 kr
109 kr
114 kr
114 kr

För de som har beviljats tillstånd för arbets- och utbildningsresor kan en tur och
returresa per dag göras mellan bostaden och arbetsplatsen respektive
utbildningslokalerna till en avgift som är lika som för periodkort (30-dagarskort) i
kollektivtrafiken.
Barn och ungdomar upp till 20 år som är folkbokförda på Gotland har obegränsat antal
avgiftsfria färdtjänstresor i landsbygdstrafiken under skolans läsår, dvs. från
höstterminens början till vårterminens slut.
För resor i annan kommun är egenavgiften för resan 20 % av fordonets
taxameterbelopp, dock högst 90 kr per enkelresa.
I Region Gotlands (kommunens) färdtjänstbestämmelser finns ytterligare regler om
färdtjänstverksamheten samt avgifter för de som får resa tillsammans med den
färdtjänstberättigade.
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BILAGA 1.
Författningssamling för Region Gotland
Taxor för resor i all kollektivtrafik inkl. färdtjänst och sjukresor

Avsnitt C
Ersättningar och egenavgifter vid sjukresor
Lagstiftningen för sjukresor är en rätt att få ersättning för reskostnader i vissa fall. Från
ersättningen räknas en egenavgift.
Typ av resa

Ersättning

Egenavgift

Busslinje och sjukreseturer

Kostnaden för
bussresa

Ingen egenavgift

Buss med anslutningstaxi

Kostnaden för
bussresa och
anslutningstaxi

Ingen egenavgift för buss, egenavgift
för taxi 15 kr

Bussresa på minst 12 km
exklusive anslutning med privat
bil

Kostnaden för
bussresa och fast
belopp med 50 kr
för privatbilresan

Ingen egenavgift

Privat bil

1,50 kr/km för resa
som överstiger
40 km

48 kr

Taxi/bårtaxi eller specialfordon

Reskostnaden

Egenavgift efter reslängdsintervall
0- 7 km = 100 kr
8-15 km = 105 kr
16-27 km = 125 kr
över 27km = 145 kr

Högkostnadsskydd: Högsta kostnad för egenavgifter under en 12 månadersperiod,
räknat från första resan, är 1 800 kronor. 1 900 kronor
I Region Gotlands (kommunens) sjukresebestämmelser finns ytterligare bestämmelser
om sjukreseverksamheten och resor som görs i samband med riks- och regionvård.
Egenavgift sjukresa utomlänsvård 304 kronor/enkel resa och ingår i samma
högkostnadsskydd som sjukresor på Gotland.

Indexuppräkning
Tekniska nämnden medges rätt att besluta om indexuppräkning av taxorna i enlighet
med konsumentprisindex (KPI).
Resegaranti : Kollektivtrafik, färdtjänst, sjukresa, närtrafik max 500 kronor.
Faktura avgift för egenavgiften i färdtjänst och sjukresa
50 kronor per faktura per månad.
En avgift per månad tas ut även om resenären åkt både färdtjänst och sjukresa.
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Förslag ny taxa

105 kr
110 kr
131 kr
152 kr

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2016-04-04

Handlingar till

Ärende 8

Trygg politikerpension
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2016-02-04, § 5
• Ledningskontoret 2015-11-23, rev 2106-01-11
• Ledningskontoret 2016-03-16 Information om etiska val
• Utfästelse om Trygg politikerpension. Version 1.0 2015, Pensionstjänst

Protokoll

Regionstyrelsen 2016-02-04
Regionstyrelsens arbetsutskott 2016-01-19

Rs § 5
Au § 6

Trygg politikerpension
RS 2015/657

- Ledningskontoret 2015-11-23

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Pensionslösning för förtroendevalda, som Försäkringsstrategi AB erbjuder för
samtliga förtroendevalda som omfattas av Bestämmelser om pension och
omställningsstöd för förtroendevalda (OPF-KL), godkänns.

•

Under förutsättning att ovanstående pensionslösning godkänns antas de
förändringar av OPF-KL som är en förutsättning för denna pensionslösning.

Regionstyrelsens beslut
•

Ärendet ska kompletteras med ytterligare information kring etiska val inför
regionfullmäktige. Om detta inte är möjligt av tidsskäl ska ärendet flyttas fram till
kommande sammanträde i fullmäktige.

Före valet 2014 skedde ingen pensionsavsättning på sammanträdesarvoden.
Regionfullmäktige antog 2014-04-28 i § 70 Bestämmelser om pension och omställningsstöd för förtroendevalda (OPF-KL). OPF-KL innehåller förutom regler för omställning
även regler för pensionsavsättning. Försäkringsstrategi AB har upphandlat en lösning
med försäkringsbolaget Brummer & Partners som ska sköta placeringen av pensionspengarna. Det är för närvarande den enda lösning som erbjuder andra möjligheter än
strikt tillämpning av OPF-KL.
Arbetsutskottet önskade ytterligare information kring upphandling, etiska val och
övergång från nuvarande rutin till den föreslagna, vilket redovisades vid dagens
sammanträde.
Regionstyrelsen beslutar att ytterligare information kring de etiska valen ska komplettera
ärendet inför regionfullmäktiges behandling.
Expedieras:

Ledningskontoret - HR-enheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2015/657

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Mats Magnusson

Datum 23 november 2015, rev. 2016-01-11

Regionstyrelsen

Trygg politikerpension
Förslag till beslut i regionfullmäktige

Pensionslösning för förtroendevalda, som Försäkringsstrategi AB erbjuder för
samtliga förtroendevalda som omfattas av Bestämmelser om pension och
omställningsstöd för förtroendevalda (OPF-KL), godkänns.
• Under förutsättning att ovanstående pensionslösning godkänns antas de
förändringar av OPF-KL som är en förutsättning för denna pensionslösning.
•

Bakgrund

Före valet 2014 skedde ingen pensionsavsättning på sammanträdesarvoden.
Regionfullmäktige antog 2014-04-28 Bestämmelser om pension och omställningsstöd
för förtroendevalda (OPF-KL). Reglerna gäller för de förtroendevalda som efter
valet 2014 utsågs till olika förtroendeuppdrag. OPF-KL innehåller förutom regler för
omställning även regler för pensionsavsättning. Enligt det nya regelverket görs
pensionsavsättning på alla sammanträdesarvoden med 4,5 % av
sammanträdesarvodet. I de fall sammanträdesarvodena under ett kalenderår
understiger 1,5 % av inkomstbasbeloppet (2015 871, 50 kr) sker ingen
pensionsavsättning. Istället utbetalas motsvarande belopp direkt till den
förtroendevalde.
OPF-KL gäller inte för förtroendevalda som omfattas av gamla regler, PBF-KL eller
PRF-KL, eller uppbär pension för dessa avtal.
Ett syfte med OPF-KL var att åstadkomma ett regelverk som liknade de
omställnings- och pensionsavtal som finns för flertalet arbetstagare på svensk
arbetsmarknad. Det finns dock mer begränsade möjligheter då en vanlig
tjänstepensionsförsäkringslösning inte kan tecknas till förmån för de förtroendevalda
i och med att inget anställningsförhållande föreligger.
Möjligheterna för en förtroendevald att påverka hur pensionsavsättningen ska
placeras, utbetalningsperiod, utse förmånstagare är därför mer begränsade än i en
tjänstepensionsförsäkring.
Pensionsavgiften på arvodena kommer också att tas som upp som en skuld i
regionens balansräkning.

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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Förslag till försäkringslösning

Pensionskonsulten Försäkringsstrategi AB har tagit fram ett erbjudande som
tillgodoser möjligheten för förtroendevalda att själva kunna välja placering och också
utse förmånstagare. Försäkringsstrategi AB har upphandlat en lösning med
försäkringsbolaget Brummer & Partners som ska sköta placeringen av
pensionspengarna. Det är för närvarande den enda lösning som erbjuder andra
möjligheter än strikt tillämpning av OPF-KL.
Utfästelse om Trygg politikerpension, se bilaga 1
Sveriges Kommuner och Landstings syn

Sveriges Kommuner och Landstings( SKL) syn på lösningen är att man inte ser några
hinder för lösningen men kan inte ge rekommendationer om enskilda leverantörer av
pensionslösningar.
Fördelar för den förtroendevalde

Fördelar för de förtroendevalda är att man kan styra över placeringen och risknivån,
man kan själv besluta om utbetalningstid av pensioner och man kan välja
förmånstagare.
Man kan göra ett aktivt val av fonder eller genom ”ickeval” att helt överlåta till
Brummer & Partners att sköta placeringen i en så kallad multy- strategyfond med låg
risk. ”Ickevalsfonden” placerar på ett sådant sätt att man undviker de största
svängningarna på börsen. D v s när börsen går ner går inte den fonden ner lika
mycket och när börsen stiger går den fonden inte upp lika mycket som börsen.
Etik

Vill man vara säker på att pensionsmedlen placeras med vissa etiska krav måste man
göra ett aktivt val av fond. Det kan inte garanteras i ”ickevalsfonden”.
Administrativa fördelar

Lösningen innebär också en förenklad administration för regionen.
Nuvarande lösning ställer krav på registerhållning, pensionsskuldberäkning och
administrativa rutiner såsom bl. a hanterande av utbetalningstider, ansökningar om
pensionsutbetalning, information till de förtroendevalda. Den administrativa
hanteringen kommer att öka efter varje mandatperiod när nya förtroendevalda
tillträder.
Eventuella nackdelar med lösningen.

Det finns idag endast ett försäkringsbolag som erbjuder en lösning, Brummer &
Partners. Vad händer om de efter avtalsperiodens slut finner att de inte är
intresserade av att fortsätta leverera denna försäkringsprodukt?
Försäkringsstrategi presenterar två alternativ. Antingen tecknar man avtal med en
annan försäkringsgivare. På sikt är det troligt att fler försäkringsbolag kan erbjuda en
godtagbar försäkringslösning. I så fall kan det befintliga kapitalet hos Brummer &
Partners ligga kvar och förvaltas på samma sätt som tidigare alternativt kostnadsfritt
flyttas till den nya försäkringsgivaren. Det andra alternativet är att upphöra med
försäkringen och lägga upp en rutin för att hantera det på samma sätt som är avsikten
i nuvarande OPF-KL.
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Pensionsavgift

Pensionsavgift betalas med nuvarande regelverk in 31 mars kalenderåret efter att
arvodena utbetalats. Med Försäkringsstrategis erbjudande betalas pensionsavgiften in
senast 31 maj kalenderåret efter att arvodena utbetalats.
Kostnad

Om avtal tecknas med Försäkringsstrategi AB är kostnaden 15000 kr per kalenderår
(2015) därefter sker uppräkning med arbetskostnadsindex (AKI). Avtalsperiod
kopplas till mandatperioden. Det är också den period som FörsäkringsstrategiAB har
upphandlat med Brummer & Partners.
Behov av ändringar i nuvarande OPF-KL.

För att kunna sluta avtal om denna pensionslösning krävs revidering av nuvarande
bestämmelser om OPF-KL, se bilaga 2. Minsta avsättning 3,5 % av
inkomstbasbeloppet (2015 2034 kr) Vid lägre årsarvode betalas motsvarande belopp
direkt till den förtroendevalde. Ändringen kommer av att försäkringsbolaget inte
godkänner ett mindre belopp.
Förslag till nya bestämmelser om OPF-KL, se bilaga 3.
Bedömning

Förslaget till pensionslösning är till fördel både för den enskilde förtroendevalde och
för regionen som organisation. Det ger den enskilde förtroendevalde en större
möjlighet att påverka både placering av pensionsmedel, utbetalningstid och att utse
förmånstagare till försäkringen. Regionens administration förenklas och blir billigare
genom att man slipper skuldföring, registerhållning, mm.
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör

Bilagor:

Bilaga 1 Utfästelse om Trygg politikerpension, Försäkringsstrategi AB
Bilaga 2 Revideringar av OPF-KL
Bilaga 3 Förslag till nya bestämmelser om OPF-KL
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Bilaga 2 RS 2015/657

Behov av revideringar i OPF-KL om erbjudandet från
Försäkringsstrategi AB ska antas
Pensionsbestämmelser
§ 5 Pensionsavgifter
Anmärkning, sista stycket
Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen, landsting/regionen
endast om den för kalenderåret är högre än 1,5 % av samma årsinkomstbasbelopp.
Då förtroendevald inte tillgodoräknas pensionsavgift betalar kommunen,
landstinget/regionen ut motsvarande belopp direkt till den förtroendevalde i form
av ersättning som inte är pensionsgrundande.
Ändras till
Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen,
landsting/regionen endast om den för kalenderåret är högre än 3,5 % av
samma års inkomstbasbelopp. Då förtroendevald inte tillgodoräknas
pensionsavgift betalar kommunen, landstinget/regionen ut motsvarande belopp
direkt till den förtroendevalde i form av ersättning som inte är pensionsgrundande.
§ 6 Pensionsbehållning
Pensionsavgiften avsätts senast den 31 mars följande år till en pensionsbehållning
hos respektive kommun, landsting eller region. Pensionsbehållningen innehåller
ett obligatoriskt efterlevandeskydd. Pensionsmyndigheten ska lämna information
till den förtroendevalde om den avgiftsbestämda pensionen, pgi och avsättning av
pensionsavgift.
Ändras till
Pensionsavgiften tryggas genom en försäkrad direktpension och avgiften för
ett kalenderår avsätts senast den 31 maj följande år till en försäkring i
enlighet med kommunens riktlinjer för Trygg Politikerpension®.
Försäkringsbolag anvisas av kommunen.
Pensionsförsäkring innehåller ett obligatoriskt efterlevandeskydd enligt § 11.
§ 8 Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension
Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs. pensionsbehållningen enligt §
6, sker månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få
allmän pension utbetalad, och i övrigt enligt överenskommelse mellan den
förtroendevalde och fullmäktige.
Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som
pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör få pension utbetalad
inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.
Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till
förtroendevald om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av
inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av förmånen börjar.
Ändras till
Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs. pensionsavgiften enligt §
6, sker månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få
allmän pension utbetalad.
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Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar
som pensionsmyndigheten fastställt.
§11 Efterlevandeskydd
Efterlevandeskydd för avgiftsbestämd ålderspension, enligt § 6, innebär att
pension betalas till efterlevande make/maka, registrerad partner, sambo eller barn
vid förtroendevalds dödsfall.
Vid dödsfall innan avgiftsbestämd ålderspensionen börjat utbetalas till
förtroendevald utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt § 6, till
förmånsberättigad efterlevande under fem år.
Vid dödsfall efter det att livsvarig avgiftsbestämd ålderspension har börjat
utbetalas till den förtroendevalde fortsätter utbetalningarna som ett
efterlevandeskydd till efterlevande under maximalt 20 år efter det att
ålderspensionen börjat utbetalas.
Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka, registrerad
partner och sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till efterlevande barn
eller adoptivbarn, dock som längst till och med månaden innan barnet fyller 20 år.
Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen
delas lika mellan förmånsberättigade barn.
Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om
värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året före
utbetalning av förmånen börjar.
Ändras till
Försäkringen omfattar ålderspension med återbetalningsskydd.
Förmånstagare skall i första hand vara den förtroendevaldes
maka/make/registrerade partner/sambo och i andra hand förtroendevaldes
barn.
Den förtroendevalde kan när som helst välja att ta bort
återbetalningsskyddet. Den förtroendevalde kan lägga till
återbetalningsskydd enligt försäkringsgivarens vid varje tidpunkt gällande
försäkringsvillkor.
Förtroendevald kan själv välja förmånstagare för återbetalningsskyddet.
Förordnande av förmånstagare samt ändring av förmånstagarförordnande
sker genom skriftligt meddelande till Försäkringsgivaren på blankett som
anvisats av Försäkringsgivaren.
Om förmånstagare enligt förmånstagarförordnande saknas utbetalas
tillgodohavandet i försäkringen som ett engångsbelopp till Uppdragsgivaren
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Bilaga 3 RS 2015/657 Förslag till reviderat OPF-KL

Bestämmelser om omställningsstöd och
pension för förtroendevalda (OPF-KL)
Bestämmelser om omställningsstöd för
förtroendevalda
§ 1 Tillämpningsområde
Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1
§ kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen eller
landstinget/regionen på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt
minst 40 procent av heltid.
Bestämmelserna tillämpas på förtroendevald som väljs för första gången i
samband med valet 2014 eller senare, eller som i tidigare uppdrag inte omfattats
av PBF, PRF eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för
förtroendevalda.
Regionstyrelsen är pensionsmyndighet i Region Gotland och har i uppdrag att
tolka och tillämpa dessa bestämmelser.

§ 2 Stöd för återgång till arbete
Ett omställningsstöd bör i första hand ses som ett tidbegränsat omställningsstöd
och kunna kombineras med aktiva omställningsinsatser för förtroendevald som så
önskar, i syfte att underlätta övergången till arbetslivet när en förtroendevald
lämnat sitt (sina) uppdrag.
Omställningsstöden ska stödja och hjälpa en förtroendevald i hans eller hennes
omställning till ett nytt arbete. Det förutsätts att den förtroendevalde själv aktivt
verkar för att få ett nytt arbete.

Omställningsstöd för förtroendevalda
§ 3 Aktiva omställningsinsatser
Rätt till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett eller flera
uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat sitt (sina)
uppdrag efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid och som inte fyllt 65 år
när han eller hon lämnar sitt uppdrag.
Respektive kommun och landsting/region har att utifrån den förtroendevaldes
förutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva omställningsinsatser samt vilken
kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som erbjuds kan exempelvis, som på
arbetsmarknaden i övrigt, bestå av rådgivningsinsatser och kompletterande
utbildning.
Det innebär att omställningsinsatsernas omfattning och innehåll skiljer sig åt
mellan olika individer.
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§ 4 Ekonomiskt omställningsstöd
Ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft ett eller flera
uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat sitt (sina)
uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid.
För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd på 3 månader.
Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år.
Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första åren
och med 60 procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet beräknas på
den förtroendevaldes årsarvode året före avgångstidpunkten.
Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen eller landstinget/regionen som
längst till och med kalendermånaden innan den förtroendevalde fyller 65 år.
För att uppbära ekonomiskt omställningsstöd krävs egen aktivitet från den
förtroendevalde i syfte att hitta annan försörjning.
Det ekonomiska omställningsstödet samordnas med annan förvärvsinkomst.
Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde på
nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid hos
kommunen eller landstinget/regionen, eller får uppdrag i Riksdagen eller
regeringen.
Anm Förtroendevalda som omfattas av PBF-KL kan träffa överenskommelse med regionen om att
erhålla omställningsstöd istället för visstidspension.

§ 5 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft ett
eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat
sitt uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid.
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald tidigast från
61 års ålder och endast i omedelbar anslutning till att ekonomiskt
omställningsstöd enligt § 4 upphört. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan
utges för ett år i taget och som längst till och med kalendermånaden innan den
förtroendevalde fyller 65 år.
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen eller
landstinget/regionen efter årsvis ansökan från den förtroendevalde. Förlängt
ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 procent av den förtroendevaldes
årsarvode året innan avgångstidpunkten.
För att uppbära förlängt ekonomiskt omställningsstöd krävs egen aktivitet från
den förtroendevalde i syfte att hitta annan försörjning. Förlängt ekonomiskt
omställningsstöd ska samordnas med förvärvsinkomster.
Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den
förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40
procent av heltid hos kommunen eller landstinget/regionen, eller får uppdrag i
Riksdagen eller regeringen.

§ 6 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna
Förtroendevald är skyldig att underkasta sig de ändringar av och de tillägg till
dessa bestämmelser som fullmäktige beslutar.
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§ 7 Samordning
Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra
förvärvsinkomster om inte annat anges.

8 Ansökan om omställningsstöd
Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de
anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde bör få
omställningsstöd utbetalad tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit
emot sådan ansökan.

§ 9 Uppgiftsskyldighet och återbetalning av omställningsstöd
En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten
begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd, ekonomiskt
omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd.
Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller
förlängt ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp
genom oriktiga uppgifter, underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller på
annat sätt eller har förtroendevald i annat fall bort inse att utbetalningen var
oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet återbetalas.
Pensionsmyndigheten kan – om särskilda skäl föreligger – besluta att helt eller
delvis avstå från efterkrav.
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Pensionsbestämmelser
§ 1 Tillämpningsområde m.m.
Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 §
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen eller
landstinget/regionen.
Pensionsbestämmelserna tillämpas på förtroendevald som väljs för första gången i
samband med valet 2014 eller senare, eller som i tidigare uppdrag inte omfattats
av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
Pensionsbestämmelserna tillämpas på förtroendevald, oavsett uppdragets
omfattning, om inte annat anges.
Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av
uppdrag har rätt till egenpension på grund av anställning, har rätt till
egenpensionsförmåner enligt PBF, PRF-KL eller annat uppdrag eller uppnått 67
års ålder. Med ”rätt till egenpension” inbegrips att den förtroendevalde skulle
kunnat få rätt till egenpension om ansökan härom ingivits.
Fullmäktige kan för särskilt fall besluta att pensionsbestämmelserna ska gälla och
fastställa de villkor i fråga om pensionsrättens omfattning m.m. som kan finnas
motiverade.
Regionstyrelsen är pensionsmyndighet i Region Gotland och har i uppdrag att
tolka och tillämpa dessa bestämmelser.

§ 2 Pensionsförmånernas omfattning
Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är:
a. avgiftsbestämd ålderspension
b. sjukpension
c. efterlevandeskydd
d. familjeskydd

§ 3 Avgiftsbestämd ålderspension
En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4 – 9 i
pensionsbestämmelserna.

§ 4 Pensionsgrundande inkomst
En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och
begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp.
Den pensionsgrundande inkomsten beräknas per kalenderår och utgörs av den
förtroendevaldes årsarvode, sammanträdesersättningar samt andra i det
pensionsgrundande uppdraget (uppdragen) utgivna kontanta ersättningar.
För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och som
under ledighet till följd av sjukdom, olycksfall, arbetskada eller ledighet enligt
föräldraledighetslagen (FörL), och på grund av sådan ledighet fått avdrag från sitt
arvode, ska den pensionsgrundande inkomsten räknas om (höjas) med vad som
avdragits.
I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till
förtroendevald enligt 4 kap 12 § kommunallagen för förlorad arbetsinkomst,
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semesterförmån eller tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör
traktamente eller kostnadsersättning.

§ 5 Pensionsavgifter
Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande
inkomst enligt § 4.
Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till och
med 7,5 inkomstbasbelopp.
Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten
som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den förtroendevalde har fyllt i 32
a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 procent på hela den
pensionsgrundande inkomsten.
För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, och som
får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) och
som en följd härav med stöd av 4 kap. 9 § kommunallagen befrias från sitt
uppdrag före mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under
tid då den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt
socialförsäkringsbalken (SFB).
Anmärkning
Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget
(uppdragen). Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande inkomsten året
före den förtroendevalde beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning. Pensionsavgiften
avsätts till den förtroendevaldes pensionsbehållning.
Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen,
landstinget/regionen endast om den för kalenderåret är högre än 3,5 procent av
samma års inkomstbasbelopp. Då förtroendevald inte tillgodoräknas
pensionsavgift betalar kommunen och landstinget/regionen ut motsvarande belopp
direkt till den förtroendevalde i form av ersättning som inte är pensionsgrundande.

§ 6 Tryggande av pensionsavgift
Pensionsavgiften tryggas genom en försäkrad direktpension och avgiften för ett
kalenderår avsätts senast den 31 maj följande år till en försäkring i enlighet med
kommunens riktlinjer för Trygg Politikerpension®. Försäkringsbolag anvisas av
kommunen.
Pensionsförsäkring innehåller ett obligatoriskt efterlevandeskydd enligt § 11.

§ 7 Information
Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans
eller hennes avgiftsbestämda pension, pensionsgrundande inkomst och avsättning
av pensionsavgift.

§ 8 Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension
Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs. pensionsavgiften enligt § 6,
sker månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få allmän
pension utbetalad.
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Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som
pensionsmyndigheten fastställt.

§ 9 Uppgiftsskyldighet
Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten begär
för att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning av pensionsavgift.
Lämnas inte sådana uppgifter kan pensionsmyndigheten besluta att avsättningen
ska minskas i skälig omfattning.
Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin
uppgiftsskyldighet eller på annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts,
kan detta belopp avräknas på kommande avsättningar av pensionsavgift.
Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet.

§ 10 Sjukpension
Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande
del av heltid och som får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt
socialförsäkringsbalken och som en följd härav med stöd av 4 kap. 9 §
kommunallagen befrias från sitt uppdrag före mandatperiodens utgång.
Sjukpensionen grundas och beräknas på den pensionsgrundande inkomsten enligt
§ 4 som den förtroendevalde hade året före den tidpunkt då sjuk- eller
aktivitetsersättning beviljades.
Sjukpensionen motsvarar den månadsersättning som utgår till anställda enligt
AGS-KL.
Sjukpension betalas ut under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller
aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning
upphör också rätten till sjukpension.
Fullmäktige kan för särskilt fall besluta att sjukpension ska fortsätta att betalas ut,
dock inte för längre tid än då sjuk- och aktivitetsersättning enligt
socialförsäkringsbalken kan lämnas.
Anmärkningar
1. Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget
(uppdragen).
2. Sjukpensionen ska värdesäkras enligt de bestämmelser som gäller för
utbetalning av månadsersättning enligt AGS-KL.

§ 11 Återbetalningsskydd
Försäkringen omfattar ålderspension med återbetalningsskydd. Förmånstagare
skall i första hand vara den förtroendevaldes maka/make/registrerade
partner/sambo och i andra hand förtroendevaldes barn.
Den förtroendevalde kan när som helst välja att ta bort återbetalningsskyddet. Den
förtroendevalde kan lägga till återbetalningsskydd enligt försäkringsgivarens vid
varje tidpunkt gällande försäkringsvillkor.
Förtroendevald kan själv välja förmånstagare för återbetalningsskyddet.
Förordnande av förmånstagare samt ändring av förmånstagarförordnande sker
genom skriftligt meddelande till Försäkringsgivaren på blankett som anvisats av
Försäkringsgivaren.
Om förmånstagare enligt förmånstagarförordnande saknas utbetalas
tillgodohavandet i försäkringen som ett engångsbelopp till Uppdragsgivaren.
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§ 12 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall
Familjeskydd betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande
del av heltid. (Bestämmelser om familjeskydd utarbetas senare efter det att
pågående avtalsförhandlingar om AKAP-KL avslutats.)

§ 13 Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån
Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen
framkallat förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 18,
19, 20 a och 100 a §§ lagen om försäkringsavtal.

§ 14 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna
Förtroendevald är skyldig att underkasta sig de ändringar av och de tillägg till
pensionsbestämmelserna som fullmäktige beslutar.

§ 15 Finansiering
För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun och landsting/region.

§ 16 Ansökan om och utbetalning av sjukpension,
efterlevandeskydd och familjeskydd
Utbetalning av sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd sker månadsvis.
Ansökan om sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd ska göras enligt de
anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller
förmånsberättigade bör få pension utbetalad tre månader efter det att
pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.

§ 17 Uppgiftsskyldighet m.m.
Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de
uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till sjukpension,
efterlevandeskydd och familjeskydd. Förtroendevald eller efterlevande som inte
fullgör de skyldigheter pensionsmyndigheten fastställt förverkar rätten till
förmåner och kan inte genom att senare fullgöra skyldigheten återfå rätten till
förverkat belopp mer än sex månader tillbaka. Pensionsmyndigheten kan dock
medge undantag.
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Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

Ärende RS 2015/657
16 mars 2016

Mats Magnusson

Information. Trygg politikerpension - komplettering
Förslag till beslut

•

Informationen godkänns.

Bakgrund

Regionfullmäktige antog 2014-04-28 i § 70 Bestämmelser om pension och
omställningsstöd för förtroendevalda (OPF-KL). OPF-KL innehåller förutom regler
för omställning även regler för pensionsavsättning. Försäkringsstrategi AB har
upphandlat en lösning med försäkringsbolaget Brummer & Partners som ska sköta
placeringen av pensionspengarna. Det är för närvarande den enda lösning som
erbjuder andra möjligheter än strikt tillämpning av OPF-KL. Denna lösning innebär
att den enskilde har möjligheter att själv välja fonder samt välja förmånstagare vilket
saknas i den nuvarande lösningen.
Regionstyrelsen beslutade 2016-02-04 i § 5 att ärende om trygg politikerpension
skulle kompletteras med ytterligare information kring etiska val inför fullmäktige.
Brummer & Partners poängterar i sin information svårigheten i att redovisa etiska val
eftersom definition av begreppet varierar mellan olika aktörer.
Brummers huvudsakliga leverantör av räntefonder, AMF, har ett gediget och erkänt
hållbarhetsarbete. Bland annat finns placeringsriktlinjer kring mänskliga rättigheter,
arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption utifrån principerna i FN:s Global
Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag, Ottawa-konventionen samt
PRI (Principles for Responsible Investment).
Brummers leverantör av indexfonder, State Stree Global Advisors (SSGA), arbetar
med en hållbarhetskommitté, ett Environmental Management System samt riktlinjer och
policys gällande hållbarhet. SSGA har av Newsweek rankats som ett av de tio mest
gröna bolagen bland 500 amerikanska börshandlande bolag. I kategorin finansiella
tjänster rankades SSGA som nummer ett.
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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

Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2015/657
Valbara fonder

Etisk fond
Swedbank Robur Access Sverige

Räntefonder AMF
AMF Räntefond kort
AMF Räntefond lång

Indexfonder SSGA
SSGA Consumer Discretionary Index
SSGA Consumer Staples Index
SSGA Energy Index
SSGA Financials Index
SSGA Health Care Index
SSGA Materials Index
SSGA Real Estate Index
SSGA Technology Index
SSGA Telecommunication INDEX
SSGA Utilities Index
State Street EMU Index Equity Fund
State Street Europe Index Equity Fund
State Street Global Emerging Markets Index Equity Fund
State Street Pacific Ex Japan Index Equity
State Street World Index Equity Fund
State Street Australia Index Equity Fund
State Street Canada Index Equity Fund
State Street Japan Index Equity Fund
State Street Switzerland Index Equity Fund
State Street United Kingdom Index Equity Fund
State Street United States Index Equity Fund

Ledningskontoret

Peter Lindvall
regiondirektör
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UTFÄSTELSE OM TRYGG POLITIKERPENSION

för tryggande av pension till förtroendevalda enligt (OPF-KL)

UTFÄSTELSE OM

TRYGG POLITIKERPENSION®

Denna utfästelse ersätter i tillämpliga delar OPF-KL. Det som inte regleras i denna
utfästelse, regleras i Uppdragsgivarens pensionsreglemente OPF-KL.

1 UTFÄSTELSE
Uppdragsgivaren har utfäst sig att löpande erlägga avgift till kapitalförsäkring med
pensioneringssyfte till förtroendevald enligt pensionsbestämmelser i antaget
pensionsreglemente för förtroendevalda.

2
2.1

TRYGGANDE AV UTFÄSTELSE
FÖRSÄKRING
För att säkerställa sin utfästelse enligt punkt 1 har Uppdragsgivaren tecknat en
kapitalförsäkring nedan kallad försäkringen, med den förtroendevalde som
försäkrad. Uppdragsgivaren är försäkringstagare och ägare till försäkringen, som i
alla avseenden och vid varje tillfälle utgör en kapitalförsäkring.

3

SAMORDNING/ ANTASTBARHET/INTJÄNANDE
Pension som utgår enligt denna utfästelse samordnas inte med övriga pensioner,
som förtroendevalda kan vara berättigade att uppbära.

3 .1

OANTASTBAR
Pension är intjänad och oantastbar i och med att Uppdragsgivaren inbetalat
pensionsavgift till försäkringen.
I enlighet med § 15 Pensionsbestämmelser OPF-KL, ansvarar Uppdragsgivaren för
att avgiften inbetalas.

3.2

lNTJÄNANDE
Pensionsavgift erläggs till försäkring för förtroendevald som vid tillträdet av
uppdraget är högst intill dess den förtroendevalde har fyllt i 32 a § LAS angiven
ålder, såvida den förtroendevalda inte tidigare omfattas av
pensionsbestämmelserna i OPF-KL vid uppdrag i Uppdragsgivaren.

4

PENSIONSAVGIFTER
Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 30 juni följande år till en
kapitalförsäkring. Pensionsavgiften beräknas enligt§ 5 Pensionsbestämmelser
OPF-KL.
Pensionsavgift inklusive avgift för särskild löneskatt understigande 3,5 procent av
intjänadeårets inkomstbasbelopp kan inte tryggas enligt denna utfästelse.
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4.1

EXTRA PREMIE MOTSVARANDE SÄRSKILD LÖNESKATT
För att täcka särskild löneskatt eller annan liknande skatt eller avgift som
utbetalning enligt detta avtal kan föranleda ska Uppdragsgivaren, utöver den
avgift som bestämts i punkten 4, som extra premie inbetala ett belopp
motsvarande särskild löneskatt, beräknat på de avsättningar som gjorts enligt
punkten 4.

5

FÖRSÄKRINGSGIVARE
Anvisas av Uppdragsgivaren

6

PLACERING
Pensionsavgiften inklusive särskild löneskatt placeras hos anvisad
försäkringsgivare. Därefter kan förändringar av placeringen göras, det är den
förtroendevalde som avgör och ansvarar för hur försäkringskapitalet ska placeras.
Gör den förtroendevalda inget aktivt val placeras pensionsavgiften i ett av
försäkringsgivaren förvalt placeringsalternativ.
Förtroendevald eller efterlevande till den förtroendevalde, kan i framtiden inte
ställa några krav på uppdragsgivaren oavsett vad vald placering gett för
ekonomiskt utfall.

7
7 .1

ÅLDERSPENSION
UTBETALNING
Värdet av försäkringen, som beror av de placeringar som har gjorts, betalas ut
som en periodisk tidsbegränsad utbetalning.
Älderspension utbetalas månadsvis i efterskott fr o m månaden då den
förtroendevalde uppnår 65 års ålder och t o m månad innan den förtroendevalde
uppnår 70 års ålder.
Förtroendevald kan välja en annan utbetalningsålder och en annan
utbetalningstid. Utbetalningen kan dock påbörjas tidigast från den tidpunkt den
förtroendevalde kan få allmän pension utbetalad och pågå under minst fem (5) år.

7. 2

UTBETALNINGENS STORLEK
Pensionens storlek utgörs av inbetalada premier, avkastning minus skatter och
avgifter. Pensionsbeloppet ska vid varje utbetalningstillfälle minskas med
motsvarande vid varje utbetalningstillfälle gällande särskild löneskatt eller annan
liknande skatt eller avgift som utbetalning enligt detta avtal kan föranleda.
Skulle Uppdragsgivaren vara skyldig att erlägga sådan skatt eller avgift som avses
i föregående stycke innan pensionen utbetalas ska Uppdragsgivaren ha rätt att
tillgodogöra sig ett belopp ur Försäkringen som motsvarar denna skatt eller avgift.
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8 ÅTERBETALNINGSSKYDD
Försäkringen omfattar 31derspension med 3terbetalningsskydd. Förm3nstagare
skall i första hand vara den förtroendevaldes maka/make/registrerade
partner/sambo och i andra hand förtroendevaldes barn.
Den förtroendevalde kan när som helst välja att ta bort 3terbetalningsskyddet.
Den förtroendevalde kan lägga till 3terbetalningsskydd enligt försäkringsgivarens
vid varje tidpunkt gällande försäkringsvillkor.
Förtroendevald kan själv välja förm3nstagare för 3terbetalningsskyddet.
Förordnande av förm3nstagare samt ändring av förm3nstagarförordnande sker
genom skriftligt meddelande till Försäkringsgivaren p3 blankett som anvisats av
Försä kringsgivaren,
Om förm3nstagare enligt förm3nstagarförordnande saknas utbetalas
tillgodohavandet i försäkringen som ett eng3ngsbelopp till Uppdragsgivaren.

9 SÄRSKILD LÖNESKATT M M
Uppdragsgivaren ansvarar för att särskild löneskatt eller annan liknande skatt eller
avgift, som utbetalning enligt detta avtal kan föranleda, redovisas och inbetalas till
skattemyndigheten.

10

FÖRUTSÄTTNINGAR
För försäkring tecknad enligt denna utfästelse gäller vad som anges i
försäkringsgivarens vid var tidpunkt gällande försäkringstekniska riktlinjer och
försä kringsvillkor.

11

TILLÄMPLIG LAG
P3 detta avtal och p3 rättsförh311anden som kan härledas ur detta avtal ska svensk
lag tillämpas.
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2016-04-04

Handlingar till

Ärende 9

Handlingsplan för utsatta EUmedborgare

Motion av Elin Bååth (Fi)
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2016-03-07, § 32
• Motion 2015-10-12
• Ledningskontoret 2016-01-20

Protokoll

Regionstyrelsen 2016-03-07
Regionstyrelsens arbetsutskott 2016-02-02

Rs § 32
Au § 31

Motion. Handlingsplan om utsatta EU-medborgare
RS 2015/622

- Feministiskt Initiativ 2015-10-09
- Ledningskontoret 2016-01-20

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen anses besvarad med hänvisning till regionstyrelsens beslut att uppdra till
ledningskontoret att återkomma till regionstyrelsen under våren 2016 med underlag
för en diskussion om långsiktig planering av ärendet om stöd till utsatta EUmedborgare (RS 2015-11-25, § 354).

Elin Bååth (F!) föreslår i en motion att en långsiktig handlingsplan om utsatta EUmedborgare upprättas, med syfte att ge stöd och riktlinjer till tjänstemän, samt att stärka
likabehandlingen och motverka risken för utsatthet hos EU-medborgare som befinner
sig på Gotland, särskilt vad gäller kvinnor och barn.
Ledningskontoret rekommenderar att regionen ansluter sig till SKL:s hållning när det
gäller insatser till utsatta EU-medborgare som tillfälligt vistas i landet utan uppehållsrätt.
Ledningskontoret bedömer att det i rådande verklighet finns ett utrymme för politiska
vägval i avvaktan på eventuella klargöranden från staten. Ett humanitärt stöd utöver det
som lagstiftningen ålägger kommuner och landsting bör vara en fråga för civilsamhället
och inte för offentliga myndigheter. Regionen har möjligheter att stödja och underlätta
för civilsamhället att bidra, ett stöd som i likhet med all annan verksamhet måste prövas
mot befintliga resurser utifrån perspektivet att svensk lagstiftning gäller och att den
gäller lika för alla.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Motion:
Till:

Handlingsplan om utsatta EU-medborgare
Regionfullmäktige

I Europa finns ca 10 miljoner romer. Mellan 70 och 90% av dem lever i vad Världsbanken
kallar allvarlig fattigdom. Diskrimineringen mot romer är idag särskilt påtaglig i Rumänien,
där romer hölls som slavar fram till 1864, och där stora delar av den romska befolkningen
nu lever helt utanför samhällets infrastruktur och sociala skyddsnät.
I och med EU:s fria rörlighet har en del av den misär och fattigdom som dessa människor lever i
blivit synlig på Sveriges gator. I konstruktionen av EU och den fria rörligheten togs mycket lite
hänsyn till frågor om sociala rättigheter, vilket skapat det rättsliga vakuum som råder idag. Detta
har lett fram till en diskussion om var ansvaret för dessa människor egentligen ligger.
Den frågan måste naturligtvis lösas på EU-nivå, men här och nu finns fortfarande de människor vuxna och barn - som lever som rättslösa, var de än befinner sig i Europa. Sverige har dessutom
anledning att tänka två gånger innan man skjuter ifrån sig ansvaret. Romernas historia är inte
exklusivt kopplad till Rumänien - tvärt om. Romer är ett statslöst folk, och den romska historien är
lika mycket svensk som rumänsk. Sverige bär på ett historiskt ansvar, inte minst från 30- och 40talen då Sverige förbjöd romer att resa in i Sverige, allt medan Förintelsen pågick, där minst en
halv miljon romer avrättades. Den situation rumänska romer befinner sig i i Sverige idag - med
tältläger, avhysningar och barn som nekas skolgång - är ett eko tillbaka till 50- och 60-talen, då
svenska romer tvingades bo i tält- och husvagnsläger, och avhystes av polis om de stannade
längre än 3 veckor i samma kommun. Och då precis som nu nekades barnen skolgång.
Men det finns idag inga juridiska hinder för att skapa en människovärdig tillvaro för rumänska
romer i Sverige och på Gotland. Det rådande rättsliga vakuumet innebär att det finns utrymme för
en mängd olika tolkningar. Så har Göteborgs stad exempelvis beslutat att alla barn har rätt till
skolgång på lika villkor, medan Umeå kommun nekar romska barn skolgång. Den nationella
samordnaren för utsatta EU-medborgare, Martin Valfridsson, meddelade på den rikstäckande
konferens som hölls om frågan 1-2/10 att han varken ser sig ha som uppgift eller möjlighet att ge
kommunerna direktiv kring hur lagarna ska tillämpas, utan att det kommunala självstyret mycket
riktigt råder. Region Gotland undertecknade dessutom 2014 den bindande CEMR-deklarationen,
som på flera punkter ställer krav som berör utsatta EU-medborgare, exempelvis när det gäller
arbete mot hemlöshet, människohandel samt flerfaldig diskriminering.
Vi kan alltså konstatera två saker: Situationen är här för att stanna för ett bra tag framöver, och det
är en fråga om politisk vilja hur vi hanterar den. För det här är en politisk fråga, och ansvaret för
hur det rättsliga vakuumet ska tolkas och hanteras varken kan eller bör läggas på
tjänstemannanivå. Tvärt om bör tjänstemän vid alla berörda enheter få stöd i form av tydliga
riktlinjer kring dessa frågor.

Jag yrkar därför på
- Att en långsiktig handlingsplan om utsatta EU-medborgare upprättas, med syfte att ge
stöd och riktlinjer till tjänstemän, samt att stärka likabehandlingen och motverka risken för
utsatthet hos EU-medborgare som befinner sig på Gotland, särskilt vad gäller kvinnor och
barn.
Elin Bååth, Feministiskt initiativ
2015-10-09

Ärendenr RS 2015/622

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Lisa Stark

Datum 20 januari 2016

Regionstyrelsen

Motion. Handlingsplan om utsatta EU-medborgare
Förslag till beslut

Motionen anses besvarad med hänvisning till regionstyrelsens beslut att uppdra till
ledningskontoret att återkomma till regionstyrelsen under våren 2016 med underlag
för en diskussion om långsiktig planering av ärendet om stöd till utsatta EUmedborgare (RS § 354, 2015-11-25).
Sammanfattning

Elin Bååth (F!) föreslår i en motion att en långsiktig handlingsplan om utsatta EUmedborgare upprättas, med syfte att ge stöd och riktlinjer till tjänstemän, samt att
stärka likabehandlingen och motverka risken för utsatthet hos EU-medborgare som
befinner sig på Gotland, särskilt vad gäller kvinnor och barn.
Ledningskontoret rekommenderar regionstyrelsen att invänta den nationelle
samordnarens rapport med förhoppningen att rättsläget förtydligas vad gäller
kommuners och landstings ansvar. I övrigt rekommenderar ledningskontoret att
regionen ansluter sig till SKL:s hållning när det gäller insatser till utsatta EUmedborgare som tillfälligt vistas i landet utan uppehållsrätt.
Ledningskontoret bedömer att det i rådande verklighet finns ett utrymme för
politiska vägval i avvaktan på eventuella klargöranden från staten. Ett humanitärt
stöd utöver det som lagstiftningen ålägger kommuner och landsting bör vara en fråga
för civilsamhället och inte för offentliga myndigheter. Regionen har möjligheter att
stödja och underlätta för civilsamhället att bidra, ett stöd som i likhet med all annan
verksamhet måste prövas mot befintliga resurser utifrån perspektivet att svensk
lagstiftning gäller och att den gäller lika för alla.
Bakgrund

Elin Bååth (F!) föreslår i en motion att en långsiktig handlingsplan om utsatta EUmedborgare upprättas, med syfte att ge stöd och riktlinjer till tjänstemän, samt att
stärka likabehandlingen och motverka risken för utsatthet hos EU-medborgare som
befinner sig på Gotland, särskilt vad gäller kvinnor och barn.
Regionstyrelsen har inför 2016 beviljat Röda Korset ekonomiskt stöd med 300 000
kronor till samordnarfunktion för humanitärt stöd till EU-medborgare som saknar
boende och försörjning på Gotland. Stödet förutsätter att Röda Korset åtar sig att
leda och samordna detta stöd, inklusive att ansvara för övernattningsplats. Röda
Korset Gotland beviljades även kompletterande ekonomiskt stöd med 59 000 kronor
som bidrag till hyra av fastighet för härbärge för EU-migranter på Gotland. Stödet
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avser insatser till och med 2016-12-31. Medel anvisas ur regionstyrelsens budget.
Ledningskontoret har vidare fått i uppdrag att förbereda diskussion i regionstyrelsen
under våren 2016 gällande långsiktig planering av ärendet. (RS § 354, 2015-11-25)
Regeringen har tillsatt en nationell samordnare som kommer att lämna en rapport
den 1 februari 2016. Rapporten väntas göra en genomlysning av rättsläget för
kommuner och landsting/regioner när det gäller insatser till gruppen. Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) har samlat ett antal frågor och svar som finns på
förbundets webbplats samt har lämnat synpunkter till den nationelle samordnaren. 1
Förbundet påtalar bland annat behovet av en översyn lagstiftningen som klargör om
en utsatt EU-medborgare ska betraktas som papperslös vid vistelse i ett mottagarland
utan uppehållsrätt och vilka konsekvenser detta får för exempelvis hälso- och
sjukvård och skolgång. Den enskilde EU-medborgaren som vill utnyttja den fria
rörligheten har enligt SKL ett personligt ansvar för att ordna med sin försörjning och
lagligt boende. Kommunernas yttersta ansvar för EU-medborgare som vistas
tillfälligt i landet utan uppehållsrätt begränsas enligt förbundet till att individuellt
pröva behovet av akut nödbistånd. SKL betonar att svensk lagstiftning måste gälla
lika för alla, exempelvis när det gäller bosättning på annans mark. Kommuner,
landsting och regioner kan inte lösa en komplex fråga som grundar sig i fattigdom,
utsatthet och diskriminering i ett annat EU-land. Det krävs ett stort statligt ansvar
och samverkan mellan regering, myndigheter och frivilligorganisationer. EU måste
givetvis vara en aktiv part, men det huvudsakliga ansvaret för att förbättra
levnadsvillkoren i hemländerna vilar på respektive lands regering. SKL drar slutsatsen
att tillfälliga härbärgeslösningar kan vara förenligt med akut nödbistånd.
Socialnämnden har utifrån socialtjänstlagen ett tydligt ansvar för att agera
uppsökande med ett barnperspektiv och att utreda om barn till utsatta EUmedborgare som tillfälligt vistas här riskerar att fara illa
Bedömning

Ledningskontoret rekommenderar regionstyrelsen att invänta den nationelle
samordnarens rapport med förhoppningen att rättsläget förtydligas vad gäller
kommuners och landstings ansvar. I övrigt rekommenderar ledningskontoret att
regionen ansluter sig till SKL:s hållning när det gäller insatser till utsatta EUmedborgare som tillfälligt vistas i landet utan uppehållsrätt.
Ledningskontoret bedömer att i rådande verklighet finns ett utrymme för politiska
vägval i avvaktan på eventuella klargöranden från staten. Ett humanitärt stöd utöver
det som lagstiftningen ålägger kommuner och landsting bör dock främst vara en
fråga för civilsamhället och inte för offentliga myndigheter. Regionen har möjligheter
att stödja och underlätta för civilsamhället att bidra, ett stöd som i likhet med all
annan verksamhet måste prövas mot befintliga resurser utifrån perspektivet att
svensk lagstiftning gäller och att den gäller lika för alla.
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör

Bilagor:

1

Bilaga 1 ”Motion. Handlingsplan om utsatta EU-medborgare”

http://skl.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/euratt/utsattaeumedborgare.2952.html
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Sammanträdesdag
2016-04-04

Handlingar till

Ärende 10

Utnyttja LIS-områden (landsbygdsutveckling i strandnära lägen), till
att skapa landsbygdsutveckling

Motion av Lars Thomsson (C)
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2016-02-04, § 16
• Motion 2015-03-30
• Ledningskontoret 2015-11-25
• Byggnadsnämnden 2015-11-04, § 194

Protokoll

Regionstyrelsen 2016-02-04
Regionstyrelsens arbetsutskott 2016-01-19

Rs § 16
Au § 17

Motion. Utnyttja LIS-områden till att skapa landsbygdsutveckling
RS 2015/227

- Motion
- Ledningskontoret 2015-11-25

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen anses besvarad med att ledningskontoret får i uppdrag att ta fram en
grundlig analys samt utreda förutsättningar och konsekvenser för prioritering av
fördjupade översiktsplaner (FÖP:ar) med ambitionen att i rimlig ordning
åstadkomma utveckling i serviceorter och samt förutsättning för utpekande av LISområden.

Lars Thomson (C) har inkommit med en motion till regionfullmäktige som handlar om att
regionen mer aktivt ska utnyttja LIS, Landskapsutveckling i strandnära lägen, till att
skapa landskapsutveckling. I motionen yrkar Lars Thomson på att regionen tar ett
helhetsgrepp för att peka ut många LIS-områden runt Gotland.
Byggnadsnämnden har behandlat motionen i beslut § 194/2015. Utifrån byggnadsnämndens resonemang om behov av att prioritera resurser ställer sig ledningskontoret
bakom byggnadsnämnden beslut 2015-11-04, § 194 om att avslå motionen.
Yrkande
•

Meit Fohlin (S) yrkar att ledningskontoret ska ges i uppdrag att ta fram en grundlig
analys samt utreda förutsättningar och konsekvenser för prioritering av fördjupade
översiktsplaner (FÖP:ar) med ambitionen att i rimlig ordning åstadkomma utveckling
i serviceorter och samt förutsättning för utpekande av LIS-områden.

Ordförande ställer proposition på Meit Fohlins yrkande och fann att det vunnit bifall.
Regionstyrelsen beslutade att motionen i och med detta uppdrag anses som besvarad.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Motion

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

Vänge 2015-03-30

Lars Thomsson

Ärendenr RS 2015/227

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Karin Farinder

Datum 25 november 2015

Regionstyrelsen

Motion. Utnyttja LIS-områden till att skapa landsbygdsutveckling
Förslag till beslut

Motionen avslås utifrån nedanstående resonemang inklusive byggnadsnämndens
yttrande.

Bakgrund

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

Byggnadsnämnden har behandlat motionen i beslut §194/2015. Nämndens
bedömning är enligt nedan.
”Av motionen framgår att Lars Thomson vill att utpekandet av LIS-områden ska gå
fortare och att Regionen ska vara djärvare i sitt utpekande. När strandskyddsreglerna
ändrades 2009-2010 var syftet att utveckla ett ändamålsenligt strandskydd som tar
hänsyn till behovet av utveckling, särskilt på landsbygden, utan att äventyra det
långsiktiga skyddet av strändernas natur- och friluftsvärden.
Genom de nya bestämmelserna fick kommunerna ansvaret för att i sina
översiktsplaner peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, s.k.
LIS-områden. En förutsättning för införandet av ett LIS-område är att de planerade
åtgärderna/byggandet inom området genererar landsbygdsutveckling. Samtidigt
måste det långsiktiga skyddet av stränderna bevaras, vilket innebär att allmänheten
har tillgång till stränderna och djur- och växtliv har goda livsvillkor.
Det är upp till varje enskild kommun att, i dialog med länsstyrelsen, ange vad som
klassas som landsbygdsutveckling i strandnära läge lokalt och regionalt. På detta sätt
kan strandskyddet ta hänsyn till lokala och regionala förhållanden. För att få dispens
från strandskyddet för byggnad eller åtgärder inom ett LIS-område får vid
prövningen också beaktas som särskilt skäl om ett strandnära läge för åtgärden eller
byggnaden bidrar till utvecklingen av landsbygden.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer även att arbetet med att peka ut lämpliga
LIS-områden hittills har gjorts med en generös inställning till de begränsade
möjligheter lagen har gett Region Gotland att peka ut sådana områden. Det är också
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning att det visst finns intresse för och att det
händer saker inom de hittills utpekade LIS-områdena. Vändburg hamn utgör
exempel på detta.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det redan nu pågår ett aktivt arbete som
syftar till att ta fram fler LIS-områden. Bedömningen är att vägen till framgång ligger
i att utpekandet av LIS-områden sker i enlighet med lagstiftningen, med konsekvens
och väl underbyggda argument.
Anledningen till att utpekandet av LIS-områden kan tyckas gå långsamt är kravet på
att LIS-områden ska pekas ut i samband med framtagandet av översiktsplanen. Den
lagändring som möjliggjorde utpekandet av LIS-områden kom till i ett skede när den
nu gällande översiktsplanen var på väg mot antagande. Det fanns dock vid den tiden
andra mer prioriterade skäl att inte senarelägga antagandet av översiktsplanen.
Utpekandet av LIS-områden hann dock påbörjas i översiktsplanen och har därefter
fortsatt i samband med framtagandet av den fördjupade översiktsplanen för
Storsudret och Burgsvik och den fördjupade översiktsplanen för Fårö och har
därefter fortsatt i arbetet med framtagandet av den fördjupade översiktsplanen för
Östergarnslandet och Katthammarsvik, som beräknas antas av regionfullmäktige
under 2016.
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Om utpekandet av LIS-områden för resterande delar av Gotland ska prioriteras, före
annan planerad översiktlig planering, finns anledning att överväga att ge
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram LIS-områden för dessa delar av
Gotland i form av ett tematiskt tillägg till översiktsplanen.
Efter Östergarnslandet finns i dagsläget ingen fastställd prioritering för den fortsatta
översiktliga planeringen inom Region Gotland. Den översiktliga planering som det
har pratats och diskuterats mest om, och därför ligger närmast till hands att
prioritera, är att ta fram fördjupade översiktsplaner för ett antal av tätorterna runtom
på Gotland. Framtagandet av ett tematiskt tillägg till översiktsplanen för utpekande
av fler LIS-områden har dock även i olika sammanhang framförts som angeläget.
Bedömningen är dock att med nuvarande resurser går det inte att genomföra båda
dessa planeringsinsatser samtidigt.”
Ledningskontoret bejakar motionens önskan om stärkt utveckling av den gotländska
landsbygden och stödjer tjänsteskrivelsen från samhällsbyggnadsförvaltningen.
Utifrån byggnadsnämndens resonemang om behov av att prioritera resurser ställer
sig dock ledningskontoret bakom byggnadsnämnden beslut (BN §194, 2015-11-04)
om att avslå motionen.

Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör

Bilagor:
Bilaga 1. Samhällsbyggnadsförvaltningens svar på remiss av Motion – Utnyttja LISområden till att skapa landsbygdsutveckling (BN 2015/6180)
Bilaga 2. Byggnadsnämndens beslut Motion - Utnyttja LIS-områden till att skapa
landsbygdsutveckling (BN §194/2015-11-04)
Exp till:

3 (3)

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2016-04-04

Handlingar till

Ärende 11

Placeringspolicy för Region Gotlands
pensionsmedel

Motion av Eva Nypelius m.fl. (C)
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2016-03-07, § 40
• Motion 2015-11-23
• Ledningskontoret 2016-02-02

Protokoll

Regionstyrelsen 2016-03-07
Regionstyrelsens arbetsutskott 2016-02-16

Rs § 40
Au § 46

Motion. Placeringspolicy för Region Gotlands pensionsmedel
RS 2015/741

- Motion 2015-11-23
- Ledningskontoret 2016-02-02

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen bifalls.

Eva Nypelius (C) med flera yrkar i sin motion att Region Gotland ska revidera placeringspolicyn för pensionsmedel utifrån begränsningar kring placeringar i företag som har spel
eller utvinning och försäljning av fossila bränslen som huvudsaklig verksamhet.
Regionfullmäktige antog 2012-06-18, § 66, Placeringspolicy gällande förvaltning av
pensionsmedel för Region Gotland (www.gotland.se/48609). I policyn finns ett avsnitt
som hanterar ansvarsfulla placeringar vid aktieförvaltning. I det står bland annat
”Regionen ska ta etisk hänsyn i sin placeringsverksamhet i syfte att bidra till en
långsiktigt hållbar samhällsutveckling”.
Under hösten 2015 gjorde Sveriges Radio en genomlysning av placeringar inom
kommuner och landsting. Där framgick det bland annat att en del fonder som regionen
placerat medel i innehåller företag som arbetar med fossila bränslen. Detta bryter i
dagsläget inte mot regionens policy där den skarpaste skrivningen säger att regionen inte
får placera i företag som systematiskt bryter mot lagar, förordningar eller konventioner
inom miljöområdet i de länder där de är verksamma. Det står också att miljöaspekter,
sociala och samhällsrelaterade frågor ska vägas mot finansiella risker och förväntad
avkastning.
I policyn finns förbud mot att placera i företag vars huvudsakliga verksamhet utgörs av
tillverkning eller försäljning av vapen eller annat krigsmateriel, produktion av pornografi,
tobaksprodukter eller alkoholhaltiga drycker.
Ledningskontoret föreslår att placeringspolicyns avsnitt om ansvarsfulla placeringar ses
över hösten 2016 utifrån möjligheten att göra större begränsningar i möjliga placeringar.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

MOTION
Till fullmäktige i Region Gotland

Placeringspolicy för Regionens pensionsmedel
I juni 2012 antog Regionfullmäktige den nu gällande placeringspolicyn för förvaltning av
Regionens pensionsmedel. I policyns avsnitt 2.10 finns riktlinjer för ansvarsfulla
investeringar. Där beskrivs hur regionen skall ta etiska hänsyn i placeringsverksamheten för
att bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.
Den senaste veckan har media rapporterat om kommuner och regioners placeringar där bl a
lämpligheten av placeringar i spelbolag och oljebolag diskuterats. I dagsläget är detta möjligt
med de skrivningar som finns i regionens policy varför vi anser att det nu kan vara lämpligt
att se över bl a skrivningarna om ansvarsfulla placeringar.
I nu gällande policy står bl a ”Regionen skall inte placera i värdepapper utgivna av företag
vars huvudsakliga verksamhet utgörs av tillverkning eller försäljning av vapen eller annat
krigsmaterial. Produktion av pornografi, tobaksprodukter eller alkoholhaltiga drycker”.
För att tydligare jobba mot långsiktigt hållbara företagsinvesteringar bör begränsningar även
göras för spel och företag som har som sin huvudsakliga verksamhet att utvinna och försälja
fossila bränslen. På så sätt är regionen med och påverkar företag i en långsiktigt hållbar
riktning för såväl människor som miljö i enlighet med Regionens miljömål.
Aktivt hållbarhetsarbete inom företag med miljöhänsyn, socialt ansvar och god etik kommer
framöver att mer och mer vara avgörande också för god lönsamhet i företag och därmed god
avkastning på placerade pensionsmedel.
Vi yrkar att Region Gotland:
•

Reviderar regionens placeringspolicy i enlighet med ovanstående.

Visby 2015-11-23
För Centerpartiets fullmäktigegrupp

Eva Nypelius, gruppledare

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2015/741
2 februari 2016

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Motion. Placeringspolicy för Region Gotlands pensionsmedel
Förslag till beslut

Motionen bifalls enligt nedanstående bedömning

Bakgrund

Eva Nypelius (C) med flera yrkar i sin motion att Region Gotland ska revidera
placeringspolicyn för pensionsmedel utifrån begränsningar kring placeringar i företag
som har spel eller utvinning och försäljning av fossila bränslen som huvudsaklig
verksamhet.
Bedömning

Regionfullmäktige antog 2012-06-18 §66 Placeringspolicy gällande förvaltning av
pensionsmedel för Region Gotland. I policyn finns ett avsnitt som hanterar
ansvarsfulla placeringar vid aktieförvaltning. I det står bland annat ”Regionen ska ta
etisk hänsyn i sin placeringsverksamhet i syfte att bidra till en långsiktigt hållbar
samhällsutveckling.”
Under hösten 2015 gjorde Sveriges Radio en genomlysning av placeringar inom
kommuner och landsting. Där framgick det bland annat att en del fonder som
regionen placerat medel i innehåller företag som arbetar med fossila bränslen. Detta
bryter i dagsläget inte mot regionens policy där den skarpaste skrivningen säger att
regionen inte får placera i företag som systematiskt bryter mot lagar, förordningar
eller konventioner inom miljöområdet i de länder där de är verksamma. Det står
också att miljöaspekter, sociala och samhällsrelaterade frågor ska vägas mot
finansiella risker och förväntad avkastning.
I policyn finns förbud mot att placera i företag vars huvudsakliga verksamhet utgörs
av tillverkning eller försäljning av vapen eller annat krigsmateriel, produktion av
pornografi, tobaksprodukter eller alkoholhaltiga drycker.
Ledningskontoret föreslår att placeringspolicyns avsnitt om ansvarsfulla placeringar
ses över hösten 2016 utifrån möjligheten att göra större begränsningar i möjliga
placeringar.
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Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2015/741
Beslutsunderlag

Motion 2015-11-23, Placeringspolicy för Regionens pensionsmedel.
Placeringspolicy gällande förvaltning av pensionsmedel för Region Gotland, 2012-0618
Tjänsteskrivelse RS 2015/741

Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör

2 (2)

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2016-04-04

Handlingar till

Ärende 12

Stöd kravet på ett rökfritt Sverige

Motion av Stefaan De Maecker m.fl. (MP)
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2016-03-07, § 33
• Motion 2015-10-12
• Ledningskontoret 2016-01-20

Protokoll

Regionstyrelsen 2016-03-07
Regionstyrelsens arbetsutskott 2016-02-02

Rs § 33
Au § 32

Motion. Stöd kravet på ett rökfritt Sverige 2025
RS 2015/615

- Miljöpartiet 2015-10-12
- Ledningskontoret 2016-01-20

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen bifalls.

•

Region Gotland stödjer kravet på ett nationellt politiskt beslut om ett rökfritt
Sverige 2025 genom opinionsbildningsprojektet Tobacco Endgame – Ett Rökfritt
Sverige 2025.

•

Regionstyrelsen får i uppdrag att inom ramen för arbetet med att ta fram strategier
för god jämlik hälsa för åren 2017-2021 rekommendera sådana insatser som stödjer
projektets vision om ett Rökfritt Sverige 2025.

Stefaan De Maecker (MP) föreslår att Region Gotland stödjer kravet på ett politiskt beslut
på nationell nivå om en plan som syftar till ett rökfritt Sverige år 2025, Tobacco
endgame-strategin. Vidare föreslås att regionens planering för fortsatta nödvändiga
insatser på regional nivå, i syfte att uppnå en vision om ett rökfritt Sverige, synkroniseras
med arbetet att specificera strategier för god och jämlik hälsa för åren 2017-2021.
Att ställa sig bakom endgame-strategin innebär arbete för en skärpning av den
tobaksförebyggande strategin, stöd för att ett årtal ska preciseras då rökningen ska vara
kraftigt begränsad samt opinionsbildning för ett politiskt beslut med denna inriktning.
Ledningskontorets bedömning är att regionstyrelsen bör föreslå regionfullmäktige att
bifalla motionen och att ge ledningskontoret i uppdrag att inom ramen för arbetet med
strategier för god och jämlik hälsa för åren 2017- 2021 rekommendera sådana insatser
som stödjer projektets vision om ett Rökfritt Sverige 2025.
Arbetsutskottet föreslår att beslut fattas enligt ledningskontorets förslag.
Yrkanden
Isabel Enström (MP) yrkar på att beslut fattas efter arbetsutskottets förslag.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2016-03-07
Regionstyrelsens arbetsutskott 2016-02-02

Rs § 33 forts.
Au § 32

Eva Nypelius (C) yrkar på avslag till första beslutspunkten och bifall till andra
beslutspunkten. Simon Härenstam (M) och Anna Hrdlicka (M) instämmer i yrkandet.
Ordförande ställer proposition på de två yrkandena och finner att Isabel Enströms
yrkande att följa arbetsutskottets förslag vunnit bifall.
Reservation
Eva Nypelius (C), Anna Andersson (C), Stefan Nypelius (C), Simon Härenstam (M), Anna
Hrdlicka (M), Stefan Wramner (M) och Johan Thomasson (L) reserverar sig mot beslutet.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

MOTION

201S-1O-12

miljöpartiet de gröna

Till
regionfullmiiktige

QJ

Stefaan De Maeeker m.fl.

..
o··
STOD KRAVET PA ETT ROKFRITT SVERIGE
Varje år dör sex miljoner människor i tobaks re laterade sjukdomar runt om i värld en} en li gt FN-organet WH O. All t fl er
länder väljer därför att sätta ett slu tdatum för räkning. Båd e Nya Zeeland och Irl and har sagt att tobaksrökningen ska vara
"noll ell er nära noll" reda n år 202S. I Sverige dör cirka 12000 människor varje år av rökning och sam häll ets ko stnader
uppgår till omkring 30 miljarder. Änd å saknas en liknande strategi.
Sverige har infört fl era förebyggande åtgä rder mot räk ningen . Även i sy nnerhet på Gotland har vi arb etat m ålm edvetet
med olika insatser fö r att minska räkningen. Än finns det mycket kvar att göra, Drygt tio procent av svenskarna röker och
av dem beräknas hälften dö j förtid. Antalet rökare i årskull 2 p å gymnasiet har ti ll och med ökat linder se nare år och
många skolgårdar är fortfarande inte rökfria. Kostnaderna är stora, även här på Gotland, både i ett eko n om isk och
män skligt perspektiv. Rökningen kostar ön cirka 180 miljoner varje år, enligt Socialstyrelsens schablonmässiga
beräkning, och omkring 80 gotlänningar dör årligen i förtid som en följd av tobaksrökning.
Den oberoende tankesmedjan Tobaksfakta arb etar för att Sverige ska sätta upp ett sllltdatllm för rökning på samma sätt
som Nya Zeeland och Irland men även Finland och Skottland har gjort. Projektet ka ll as Toba cco Endgame och m ålet är
att Sverige ska vara så gott som rökfritt 2025.
På n ation ell nivå har ett 80-tal organisationer ställ t sig bakom tanken p å en endgame -strategi. De fl esta är verksamma
inom hälso- och sjukvården så som exempelvis Vårdförbund et, Sve ri ge Läkarförbund och Cance rfonden. Sveriges
landstin g/regione r och kommuner bär en stor ekonomisk börda av rökningens effekter men den politiska ledningen i
paraplyorganisationcn SKL har än nu inte uttryckt sitt stöd för endgame-strategin.
Ett antal landsting/ regioner (Jämtland, Kalmar och Örebro) har genom fullmäktigeb es lut stä llt sig bakom strategin, men
dct behövs fler so m gö r det. Om ytterligare ett antal landsting/regione r och kommun er tar liknande b eslut får SKL mer
kraft och underlag att ställa sig bakom strategin oc h därigenom få en möj li ghet att p åverka regeringen att sä tta ett
slutdatum för rökning.
Att "ställa sig bakom" endgame-strategi n innebä r att man bejakar följande tre punkter:
• vi förstår bakgrunden och behovet av att skärpa den tobaksfö rebyggande strategin
• vi städjer prin cipen att ett årtal ska preciseras då rökningen ska vara kraftigt begränsad
• vi stä dj er en bred opinionsbildning fö r ett politiskt beslut m ed den inriktn in ge n

Miljöpartiet de gröna föreslår regionfullmäktIge att besluta att:

•
•

Region Gotland st öder kravet på ett politiskt bes lut på nationell nivå om en plan som syftar till
ett rökfritt Sve rige år 2025, Tobacco endgame-strategi
Regionen s plane ring för forts atta nödvändiga insatser på regional nivå, i syfte att uppnå en
vision om ett rökfritt Sverige, synkronise ras med arbetet att specificera strategier för god och
jäm lik hälsa för åren 2017-2021
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MILJÖPARTIET DE GRÖNA PÅ GOTLAND

Ärendenr RS 2015/615

Ledningskontoret
Cora Juniwik

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 2016-01-20

Regionstyrelsen

Motion. Stöd kravet på ett rökfritt Sverige 2025
Förslag till beslut

-

Region Gotland stödjer kravet på ett nationellt politiskt beslut om ett rökfritt
Sverige 2025 genom opinionsbildningsprojektet Tobacco Endgame – Ett
Rökfritt Sverige 2025.
Ledningskontoret får i uppdrag att inom ramen för arbetet med att ta fram
strategier för god jämlik hälsa för åren 2017 – 2021 rekommendera sådana
insatser som stödjer projektets vision om ett Rökfritt Sverige 2025.

Bakgrund

Miljöpartiet de gröna föreslår att Region Gotland stödjer kravet på ett politiskt beslut
på nationell nivå om en plan som syftar till ett rökfritt Sverige år 2025, Tobacco
endgame-strategin. Vidare föreslås att Regionens planering för fortsatta nödvändiga
insatser på regional nivå, i syfte att uppnå en vision om ett rökfritt Sverige,
synkroniseras med arbetet att specificera strategier för god och jämlik hälsa för åren
2017-2021.
Att ställa sig bakom endgame-strategin innebär att man bejakar följande tre punkter:
- Vi förstår bakgrunden och behovet av att skärpa den tobaksförebyggande
strategin
- Vi stödjer principen att ett årtal ska preciseras då rökningen ska vara kraftigt
begränsad
- Vi stödjer en bred opinionsbildning för ett politiskt beslut med den
inriktningen
Projektets syfte
Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 är ett nationellt opinionsbildningsprojekt
som drivs av Tobaksfakta – oberoende tankesmedja. Projektet syftar till att få
regeringen inom mandatperioden (2014-2017) att ta ett principbeslut om ett slutmål
för rökningen i Sverige till år 2025. Fokus ligger i första hand på cigarettrökningen.
Den ska då ha minskat till mindre än fem procent i befolkningen, att jämföra med 11
procent som röker dagligen i dag.
WHO har genom sin Tobakskonvention (2003) uppmärksammat tobaksrökningens
negativa effekter på människors hälsa. WHO har försett medlemsländerna med en
bred strategi med åtgärder som erfarenhetsmässigt visat sig minska tobaksbruket och
därmed förbättra folkhälsan. Några länder har genom politiska beslut tagit initiativ till
en ytterligare skärpning av strategin. Till exempel Irland och Nya Zeeland satsar på
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Ärendenr

Region Gotland
Cora Juniwik

RS 2015/615

2025, medan Finland har satt upp 2040 som det år då tobaksrökning ska ha minskat
till ”noll eller nära noll”.
Regeringen har under 2015 beslutat om en utredning av några av de åtgärder som
ingår i Tobakskonventionens artiklar. Regeringen har också uttryckt ett intresse för
endgame-tanken – med utgångspunkt i regeringsförklaringens ambition att ”sluta
påverkbara hälsoklyftor inom en generation”.
Bedömning

Rökning är den enskilt största förebyggbara riskfaktorn för sjukdom och för tidig
död och sambandet mellan rökning och sjukdom är känt sedan länge. Varje år dör
drygt 12 000 människor i sjukdomar relaterade till rökning. De samhällsekonomiska
kostnaderna för sjukvård, sjukfrånvaro och produktionsbortfall och sjukdomar på
grund av rökning beräknas i Sverige årligen till 30 miljarder kronor. Tobaksbruket är i
dag dessutom i de flesta länder större bland socioekonomiskt svaga grupper vilket är
fallet även på Gotland.
Region Gotlands verksamheter bedriver i dag ett tobaksförebyggande arbete på flera
olika sätt. Till exempel:
• Rökfri operation innebär ambitionen att alla patienter ska vara rökfria inför
och strax efter operation.
• På vårdcentralerna, inom tandvården, ungdomsgårdarna, elevhälsan med flera
finns tobaksavvänjare som stöd för de som vill ha hjälp med att sluta röka.
Det kan dock se olika ut hur mycket arbetstid tobaksavvänjare får lägga på
rökslutarstöd. På BVC får alla förstagångsföräldrar ett hälsosamtal med fokus
på goda levnadsvanor.
• Region Gotland har en rökfri arbetstid enligt fastställd tobakspolicy
(KS 2008-04-24). Medarbetare ges möjlighet att använda friskvårdstimmen
för rökavvänjning.
• Skolorna arbetar bland annat med att få ungdomar att inte börja röka.
Att ställa sig bakom tanken på endgame-strategin innebär förutom att Region
Gotland uttalar sitt stöd för en nationell kraftsamling också fortsätter att
implementera arbetet med barnkonventionen i de delar där barns hälsa ska sättas i
främsta rummet genom en tobaksfri uppväxt och att barn inte ska utsättas för passiv
rökning. Även WHO:s tobakskonvention, som Sverige ratificerade 2005, stärker
genomförandet av pågående tobaksförebyggande arbete.
Strategier för god jämlik hälsa
Den sociala ojämlikheten i hälsa är mer eller mindre genomgående inom alla
levnadsvanor och detta gäller även tobaksrökning. Daglig rökning på Gotland är
vanligare bland personer med arbetaryrken än till exempel bland tjänstmän.
Ledningskontoret har fått i uppdrag att ta fram strategier för en god och jämlik
hälsa(Rs § 306). Det innebär att det ska skapas gemensamma förutsättningar för en
bättre hälsa för alla invånare. Särskild hänsyn ska tas till utsatta grupper. Då rökning
fortfarande är den enskilt största förebyggbara riskfaktorn för sjukdom och för tidig
död bör ett stärkt tobaksförebyggande arbete vara en av strategierna. Visionen om ett
Rökfritt Sverige 2025 är då bra att förhålla sig till och ligger väl i tiden.
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Ärendenr

Region Gotland
Cora Juniwik

RS 2015/615

Ledningskontorets bedömning är att regionstyrelsen bör föreslå regionfullmäktige att
bifalla motionen och därigenom stödja kravet på ett nationellt politiskt beslut om ett
rökfritt Sverige 2025 genom opinionsbildningsprojektet Tobacco Endgame – Ett
Rökfritt Sverige 2025. Vidare föreslår Ledningskontoret få i uppdrag att inom ramen
för arbetet med att ta fram strategier för god jämlik hälsa för åren 2017 – 2021
rekommendera sådana insatser som stödjer projektets vision om ett Rökfritt Sverige
2025.
Ledningskontoret

Peter Lindvall
regiondirektör
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2016-04-04

Handlingar till

Ärende 13

Avyttra de byggnader som Uppsala
universitet campus Gotland disponerar
idag till Akademiska hus AB

Motion av Anna Hrdlicka m.fl. (M)
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2016-03-07, § 31
• Motion 2015-10-12
• Ledningskontoret 2016-01-20

Protokoll

Regionstyrelsen 2016-03-07
Regionstyrelsens arbetsutskott 2016-02-02

Rs § 31
Au § 30

Motion. Avyttra de byggnader som Uppsala Universitet Campus
Gotland disponerar idag till Akademiska Hus AB
RS 2015/618

- Moderaterna 2015-10-12
- Ledningskontoret 2016-01-20

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen avslås.

Anna Hrdlicka (M) m.fl. föreslår i en motion att Region Gotland prövar möjligheten att
sälja fastigheter nu uthyrda till Uppsala universitet - Campus Gotland till Akademiska
hus AB. Motionärerna argumenterar för att en aktör med kunskap och kapital ska ges
möjligheten att ta över ägandet av fastigheten bland annat att för att säkra en långsiktigt
positiv utveckling av universitetet.
Region Gotland äger idag ett antal fastigheter i och omkring Visby innerstad vilka några
kan vara mer strategiska och andra mindre strategiska för regionen. Det finns anledning
att ta ett helhetsgrepp över ägandet av regionens fastigheter i innerstaden, bl.a. den
fastighet som inrymmer kulturskolans lokaler, Campus Gotland m.fl.
Ledningskontorets bedömning är att en utredning om regionens ägande av fastigheter i
Visby innerstad bör initieras och där motionärernas förslag till försäljning av fastigheter
inom campus Gotland utgör en del av denna utredning och skall besvaras i utredningen.
Arbetsutskottet föreslår att motionen avslås.
Yrkande
Simon Härenstam (M) yrkade bifall till ledningskontorets förslag.
Ordförande yrkade bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordförande ställde de två yrkandena mot varandra och fann att arbetsutskottets förslag
vunnit bifall.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Visby 2015-10-12

Motion:

Avyttra de byggnader som Uppsala Universitet Campus Gotland
disponerar idag till Akademiska Hus AB

Till:

Regionfullmäktige Gotland

Uppsala Universitet Campus Gotland är en stor tillgång för regionen. Nya möjligheter till
rekrytering, forskning och utveckling som gynnar Gotland öppnar sig i och med att
Högskolan blivit Universitet. Men, frågan är om Region Gotland i nuvarande ekonomiska
läge (eller över huvud taget) är rätt hyresvärd för ett universitet med planer på att
utvecklas vidare.
Akademiska Hus AB är det statliga bolag i Sverige som äger och förvaltar
campusområden i Alnarp, Bohuslän, Borås. Grythyttan, Gävle, Göteborg, Karlstad,
Kristianstad, Linköping, Luleå, Lund, Malmö, Norrköping, Skövde, Stockholm, Umeå,
Uppsala och Örebro.
Akademiska hus har en organisation som är uppbyggd för att förvalta och utveckla
undervisnings- och forskningsmiljöer. De är experter på att veta vad som behövs för att
stärka ett campusområde för att det ska bli attraktivt för både lärare och studenter. Där
sitter arkitekter, ekonomer och fastighetsutvecklare och man har en egen stab av
fastighetsskötare. Alla arbetar för att campusområdena ska vara intressanta och
inspirerande. För att utveckla platsen och staden runt omkring.
Om vi ska vara krassa. Region Gotland saknar både resurser och kompetens att hjälpa
Uppsala Universitet Campus Gotland att växa och utvecklas. Region Gotland har inte de
ekonomiska muskler som krävs för att utveckla fastigheterna på ett sätt som stärker
campus.
För att säkra en långsiktigt positiv utveckling av universitetet bör en aktör med kunskap
och kapital ges möjligheten att ta över. Den aktör som vi pekar på är ett statligt
specialistbolag och vi anser att de bör tillfrågas om intresse.

Därför yrkar vi;

- att det utreds huruvida Akademiska Hus AB är intresserade av att förvärva de
byggnader i vilka Universitetet i dag har sin verksamhet.
Moderaterna Gotland

Anna Hrdlicka

Simon Härenstam

Sven Bosarfve

Roger Wärn

Lena Celion

Patrik Thored

Mats Hedström

Rune Fröling

Meishuan Wong

Håkan Onsjö

Margareta Benneck

Robin Storm
Per-Anders Croon

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2015/618
20 januari 2016

Per-Eric Edlund

Regionstyrelsen

Motion. Avyttra de byggnader som Uppsala Universitet
Campus Gotland disponerar idag till Akademiska Hus AB
Förslag till beslut

Ledningskontoret ges i uppdrag att utreda regionens fastighetsbestånd i Visby i
syfte att utröna vilka fastigheter som regionen skall behålla eller avyttra.
• Ledningskontoret ges i uppdrag att beakta motionen från Anna Hrdlicka m.fl. i
utredningen.
•

Sammanfattning

Anna Hrdlicka m.fl. vill pröva möjligheten att försälja fastigheter inom campus
Gotland. Ledningskontorets bedömning är att ett helhetsgrepp bör tas av regionens
samtliga fastigheter i innerstaden och att en utredning i detta syfte initieras.
Ärendebeskrivning

I motion författad av Anna Hrdlicka m.fl. vill moderaterna på Gotland undersöka
möjligheten att avyttra fastigheter inom campus Gotland till akademiska hus.
Motionärerna anger som skäl bland annat att för att säkra en långsiktigt positiv
utveckling av universitetet bör en aktör med kunskap och kapital ges möjligheten att
ta över ägandet av fastigheterna.
Bedömning

Region Gotland äger idag ett antal fastigheter i och omkring Visby innerstad vilka
några kan vara mer strategiska och andra mindre strategiska för regionen. Det finns
anledning att ta ett helhetsgrepp över ägandet av regionens fastigheter i innerstaden,
bl.a. den fastighet som inrymmer kulturskolans lokaler, campus Gotland m.fl.
Ledningskontorets bedömning är att en utredning om regionens ägande av
fastigheter i Visby innerstad bör initieras och där motionärernas förslag till
försäljning av fastigheter inom campus Gotland utgör en del av denna utredning och
skall besvaras i utredningen.
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Region Gotland
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Beslutsunderlag

Motion från Anna Hrdlicka m.fl. 2015-10-12
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2016-04-04

Handlingar till

Ärende 14

Återkalla överklagandet avseende
miljötillståndet för Tofta skjutfält

Motion av Johan Thomasson m.fl. (L)
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2016-03-07, § 42
• Motion 2015-10-12
• Ledningskontoret 2016-02-09

Protokoll

Regionstyrelsen 2016-03-07
Regionstyrelsens arbetsutskott 2016-02-16

Rs § 42
Au § 48

Motion. Återkalla överklagandet avseende miljötillståndet för Tofta
skjutfält
RS 2015/619

- Motion 2015-10-09
- Ledningskontoret 2016-02-09

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen anses besvarad med hänvisning till regionstyrelsens beslut 2016-02-04,
§ 19 att återta överklagan gällande miljötillstånd för Tofta skjutfält.

Johan Thomasson, Amy Öberg, Ulf Klasson och Lena Grund, samtliga (L), föreslår i en motion
att Region Gotland omedelbart återtar överklagan gällande miljötillstånd för Tofta
skjutfält. Regionstyrelsen har i ärende Återtagande av överklagan gällande miljötillstånd för
Tofta skjutfält 2016-02-04, § 19 beslutat återta överklagan. Därmed är beslut enligt
motionens yrkande fattat.
Med beaktande av regeringens bedömningar av det förändrade säkerhetsläget i vår
omvärld är det ytterst angeläget för Region Gotland att inte fördröja eller hindra den nu
pågående militära etablerings- och utvecklingsprocessen som äger rum på Tofta skjutfält. Region Gotland kommer dock även i en ny tillståndsprövning fortsätta att driva de
intressen och de ståndpunkter som Region Gotland hittills har drivit i det nu överklagade tillståndsärendet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Motion Regionfullmäktige 12/10

Folkpartiet på Gotland kräver att regionstyrelsen återkallar överklagandet
avseende miljötillståndet för Tofta skjutfält.
Även om det kan finnas andra överklaganden är det viktigt att politiken på
Gotland nu står upp för de försvarssatsningar som görs på ön. Det
stridsvagnskompani som Folkpartiet framtvingade i försvarsbeslutet 2009 får
snart sällskap av ett mekaniserat kompani. Folkpartiet på riksnivå går nu vidare
med förslag om att även kustartilleri och tung kustrobot grupperas på ön.
I ljuset av detta måste Gotland göra det man kan för att tillstånden på Tofta nu
kommer på plats
Det svenska försvarets återkomst på Gotland är det enskilt viktigaste steget för
ökad nationell säkerhet. Det stabiliserar även säkerhetsläget runt övriga
Östersjön.
Folkpartiet yrkar att regionstyrelsen återkallar överklagandet avseendet
miljötillstånd för Tofta skjutfält.
Visby 2015-10-09

Johan Thomasson

Amy Öberg

Ulf Klasson

Lena Grund

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2015/619
9 februari 2016

Bo Magnusson

Regionstyrelsen

Motion. Återkalla överklagandet avseende miljötillståndet för
Tofta skjutfält
Förslag till beslut

•

Motionen anses besvarad med hänvisning till Regionstyrelsens beslut § 19/2016
att återta överklagan gällande miljötillstånd för Tofta skjutfält.

Bakgrund

Motionären yrkar att Region Gotland omedelbart återtar överklagan gällande
miljötillstånd för Tofta skjutfält. Regionstyrelsen har i ärende ”Återtagande av
överklagan gällande miljötillstånd för Tofta skjutfält” §19 2016-02-04 beslutat återta
överklagan. Därmed är beslut enligt motionens yrkande fattat.
Ärendebeskrivning

Folkpartiet på Gotland yrkar i en motion att regionstyrelsen återkallar överklagandet
avseende miljötillståndet för Tofta skjutfält.
Regionstyrelsen har 2016-02-05 § 19 beslutat i ärende ”Återtagande av överklagan
gällande miljötillstånd för Tofta skjutfält”. Av regionstyrelsen ärendeberedning
framgår: ”Miljöprövningsdelegationen (MPD) ger 2010-06-24 Försvarsmakten
miljötillstånd för Tofta skjutfält enligt ansökan och föreskriver villkor som i stort
sammanfaller med de som Försvarsmakten angett i ansökan”.
Region Gotland överklagar 2010-07-23 tillståndet till Mark- och miljödomstolen.
Regionen yrkar i första hand att MPD:s beslut upphävs i dess helhet då
Försvarsmakten inte klarar av att planera sin verksamhet utan att undvika
bullerstörningar utanför militärområdet. I andra hand yrkar Regionen att tillståndet
ändras så att uppförandet av en ny skjutbana endast medges enligt Försvarsmaktens
sekundära lösning samt att det med stöd av 11 kap. 15 § plan- och bygglagen
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Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2015/619

fastställs att gällande detaljplaner som berörs av tillståndet inte behöver upphävas
eller ändras på grund av buller från verksamheten.
Mark- och miljödomstolen beslutar 2012-06-15 att lämna ärendet till regeringen för
avgörande enligt 21 kap. 7 § 2 st miljöbalken med anledning av regionens yrkande att
det med stöd av 11 kap. 15 § plan- och bygglagen ska fastställas av regeringen att
gällande detaljplaner som berörs av tillståndet inte behöver upphävas eller ändras på
grund av buller från verksamheten. I det yttrande som mark- och miljödomstolen,
enligt miljöbalkens regler i 21 kap. 7 § 2 st, avger till regeringen anser domstolen att
regionens yrkande över skjutfältsverksamheten ska avslås.
Regeringen har ännu inte fattat något beslut varför ärendet om miljötillståndet för
Tofta Skjutfält ännu inte är avgjord.
I kontakter med Region Gotland har Försvarsmakten framfört starka önskemål att
Region Gotland ska dra tillbaka sin överklagan i ärendet. Dessutom ger den tidsplan
som följer regeringsbeslutet om försvarets etablering på Gotland ytterligare skäl för
Region Gotland att återta överklagan.
Ledningskontorets bedömning är att Region Gotland kan dra tillbaka sitt
överklagande med följande motivering:
Med beaktande av regeringens bedömningar av det förändrade säkerhetsläget i vår
omvärld är det ytterst angeläget för Region Gotland att inte fördröja eller hindra den
nu pågående militära etablerings- och utvecklingsprocessen som äger rum på Tofta
skjutfält. Region Gotland kommer dock även i en ny tillståndsprövning fortsätta att
driva de intressen och de ståndpunkter som Region Gotland hittills har drivit i det nu
överklagade tillståndsärendet
Bedömning

Ledningskontoret anser att motionen är besvarad i och med att Regionstyrelsen
beslutat redan enligt motionens yrkande
Beslutsunderlag

Motion inkommen 2015-10-12
Tjänsteskrivelse från Ledningskontoret

Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Motionärer
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2016-04-04

Handlingar till

Ärende 15

Dra tillbaka överklagan av
miljöprövningen av Tofta skjutfält

Motion av Robin Storm (M)
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2016-03-07, § 41
• Motion 2015-10-12
• Ledningskontoret 2016-02-09

Protokoll

Regionstyrelsen 2016-03-07
Regionstyrelsens arbetsutskott 2016-02-16

Rs § 41
Au § 47

Motion. Dra tillbaka överklagan av miljöprövningen av Tofta
skjutfält
RS 2015/617

- Motion 2015-10-12
- Ledningskontoret 2016-02-09

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen anses besvarad med hänvisning till regionstyrelsens beslut 2016-02-04,
§ 19 att återta överklagan gällande miljötillstånd för Tofta skjutfält.

Robin Storm (M) föreslår i en motion att Region Gotland omedelbart återtar överklagan
gällande miljötillstånd för Tofta skjutfält. Regionstyrelsen har i ärende Återtagande av
överklagan gällande miljötillstånd för Tofta skjutfält beslutat i § 19 2016-02-04 att återta
överklagan. Därmed är beslut enligt motionens innebörd fattat.
Med beaktande av regeringens bedömningar av det förändrade säkerhetsläget i vår
omvärld är det ytterst angeläget för Region Gotland att inte fördröja eller hindra den nu
pågående militära etablerings- och utvecklingsprocessen som äger rum på Tofta
skjutfält. Region Gotland kommer dock även i en ny tillståndsprövning fortsätta att
driva de intressen och de ståndpunkter som Region Gotland hittills har drivit i det nu
överklagade tillståndsärendet.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Visby 2015-10-12
MOTION:

Dra tillbaka överklagan om Tofta skjutfält

TILL:

Regionfullmäktige Gotland

Med anledning av det förändrade omvärldsläget har Försvarsmakten blivit ålagd
att basera ett mekaniskt skyttekompani och ett stridsvagnskompani på Gotland
under 2017 och 2018. Etableringen hotas att stjälpas av Region Gotland.
Just nu ligger en överklagan hos regeringen från Region Gotland angående
miljöprövningen av Tofta skjutfält. Denna process stoppar även regionens egna
planer angående Visborgsområdet eftersom där ännu ligger en skjutbana som ska
avvecklas efter avgörande. Överklagan gäller ett tillstånd som lämnades in för
ungefär tio år sedan och utgår utifrån dåtidens behov när hemvärnet hade en
dygnsövning och varje soldat förband sig att delta 20-40 timmar om året. Detta
ska jämföras med dagens 4-8 dygn (96-188 timmar) om året. Lägg där till
nyetableringen av ett heltidsanställt och ett deltidsanställt kompani och man
förstår att denna utdragna process behöver avslutas så fort som möjligt så att en
begäran om en ny miljöprövning som täcker dagens behov kan lämnas in.
Med anledning av ovanstående yrkar jag:
- att Region Gotland drar tillbaka sin överklagan med omedelbar verkan
- att motionen behandlas skyndsamt

Robin Storm (M)

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2015/617
9 februari 2016

Bo Magnusson

Regionstyrelsen

Motion. Dra tillbaka överklagan av miljöprövningen av Tofta
skjutfält
Förslag till beslut

•

Motionen anses besvarad med hänvisning till Regionstyrelsens beslut
§ 19/2016 att återta överklagan gällande miljötillstånd för Tofta skjutfält.

Bakgrund

Motionären Robin Storm (M) yrkar att Region Gotland omedelbart återtar
överklagan gällande miljötillstånd för Tofta skjutfält. Regionstyrelsen har i ärende
”Återtagande av överklagan gällande miljötillstånd för Tofta skjutfält” §19
2016-02-04 beslutat återta överklagan. Därmed är beslut enligt motionens innebörd
fattat.
Ärendebeskrivning

Robin Storm (m) yrkar i en motion
att Region Gotland med omedelbar verkan drar tillbaka sin överklagan från
Region Gotland hos regeringen angående miljöprövningen av Tofta skjutfält
− att motionen behandlas skyndsamt
−

Regionstyrelsen har 2016-02-05 § 19 beslutat i ärende ”Återtagande av överklagan
gällande miljötillstånd för Tofta skjutfält”. Av regionstyrelsen ärendeberedning
framgår:
”Miljöprövningsdelegationen (MPD) ger 2010-06-24 Försvarsmakten miljötillstånd
för Tofta skjutfält enligt ansökan och föreskriver villkor som i stort sammanfaller
med de som Försvarsmakten angett i ansökan”.
Region Gotland överklagar 2010-07-23 tillståndet till Mark- och miljödomstolen.
Regionen yrkar i första hand att MPD:s beslut upphävs i dess helhet då
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Försvarsmakten inte klarar av att planera sin verksamhet utan att undvika
bullerstörningar utanför militärområdet. I andra hand yrkar Regionen att tillståndet
ändras så att uppförandet av en ny skjutbana endast medges enligt Försvarsmaktens
sekundära lösning samt att det med stöd av 11 kap. 15 § plan- och bygglagen
fastställs att gällande detaljplaner som berörs av tillståndet inte behöver upphävas
eller ändras på grund av buller från verksamheten.
Mark- och miljödomstolen beslutar 2012-06-15 att lämna ärendet till regeringen för
avgörande enligt 21 kap. 7 § 2 st miljöbalken med anledning av regionens yrkande att
det med stöd av 11 kap. 15 § plan- och bygglagen ska fastställas av regeringen att
gällande detaljplaner som berörs av tillståndet inte behöver upphävas eller ändras på
grund av buller från verksamheten. I det yttrande som mark- och miljödomstolen,
enligt miljöbalkens regler i 21 kap. 7 § 2 st, avger till regeringen anser domstolen att
regionens yrkande över skjutfältsverksamheten ska avslås.
Regeringen har ännu inte fattat något beslut varför ärendet om miljötillståndet för
Tofta Skjutfält ännu inte är avgjord.
I kontakter med Region Gotland har Försvarsmakten framfört starka önskemål att
Region Gotland ska dra tillbaka sin överklagan i ärendet. Dessutom ger den tidsplan
som följer regeringsbeslutet om försvarets etablering på Gotland ytterligare skäl för
Region Gotland att återta överklagan.
Ledningskontorets bedömning är att Region Gotland kan dra tillbaka sitt
överklagande med följande motivering:
Med beaktande av regeringens bedömningar av det förändrade säkerhetsläget i vår
omvärld är det ytterst angeläget för Region Gotland att inte fördröja eller hindra den
nu pågående militära etablerings- och utvecklingsprocessen som äger rum på Tofta
skjutfält. Region Gotland kommer dock även i en ny tillståndsprövning fortsätta att
driva de intressen och de ståndpunkter som Region Gotland hittills har drivit i det nu
överklagade tillståndsärendet
Bedömning

Ledningskontoret anser att motionen är besvarad i och med att Regionstyrelsen
redan beslutat enligt motionens yrkande.
Beslutsunderlag

Motion inkommen 2015-10-12
Tjänsteskrivelse från Ledningskontoret
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Delges motionären Robin Storm
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Sammanträdesdag
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Handlingar till
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Öka vakansgraden m.m. i Gotlandshem.

Motion av Eva Nypelius m.fl. (C)
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2016-02-04, § 17
• Motion 2015-03-02
• Ledningskontoret 2016-01-12

Protokoll

Regionstyrelsen 2016-02-04
Regionstyrelsens arbetsutskott 2016-01-19

Rs § 17
Au § 18

Motion. Öka vakansgraden i Gotlandshem
RS 2015/135

- Motion 2015-03-02
- Regionfullmäktige 2015-11-23 § 86
- Ledningskontoret 2015-01-12

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen anses besvarad i andra och tredje punkten så tillvida att ägardirektiven för
Gotlandshem, antagna i fullmäktige 2015-11-23, § 86, innehåller de delar som
motionen föreslår.

Eva Nypelius (C) yrkar i en motion att regionen i nya ägardirektiv till Gotlandshem AB
tar med följande:
−

Målet för vakansgraden höjs inom Gotlandshem.

−

Gotlandshems bostadsbyggnadsmål höjs från dagens 40 lägenheter per år till 80
lägenheter per år

−

Krav ska ställas på att byggande även skall ske på landsbygden.

Nya ägardirektiv för Gotlandshem AB har beslutats i regionfullmäktige 2015-11-23,
§ 86. Ägardirektiven innehåller följande delar som väl ligger i linje med motionens
yrkande.
Bolaget skall inom ramen för en kostnadsmedveten och effektiv förvaltning sträva
efter att hålla bostadslägenheter med rimliga hyresnivåer förenat med ett bostadssocialt ansvarstagande och i ett väl underhållet skick. Bolaget ska arbeta med
medicinska och sociala förturer i samråd med Region Gotland. Bolaget ska i
samarbete med ägaren arbeta med prioriteringar av etableringar då behov uppstår.
Bolaget ska arbeta för en nyproduktion som har ett långsiktigt perspektiv och är i
takt med de behov som finns, dock minst 400 lägenheter till år 2020. Minst en
nybyggnation utanför Visby ska påbörjas under perioden.
Vakansgrad, som nämns i motionens första punkt, hanteras av styrelsen för
Gotlandshem AB.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

MOTION
Till fullmäktige i Region Gotland

Öka vakansgraden i Gotlandshem
Centerpartiet anser att bostadsbyggandet är en av de mest avgörande utvecklingsfaktorerna
för Gotland. En fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för en konkurrenskraftig
ekonomi. Bristen på bostäder är en direkt tillväxthämmande faktor som begränsar önskad
befolkningstillväxt på ön.
Gotlandshem har en viktig roll för bostadsförsörjningen i regionen. Region Gotland har
genom sitt ägande möjlighet att påverka detta. Dagens låga vakansmål motverkar
nybyggnation och risktagande och bör höjas från dagens 0,5 % till 1,0 %.
Vi yrkar att Region Gotland ändrar sina ägardirektiv till Gotlandshem AB så att:
•

målet för vakansgraden höjs inom Gotlandshem

•

Gotlandshems bostadsbyggnadsmål höjs från dagens 40 lägenheter per år till 80
lägenheter per år

•

Krav ska ställas på att byggande även skall ske på landsbygden

Lokrume 15-03-02
För Centerpartiets fullmäktigegrupp

Eva Nypelius,
gruppledare Centerpartiets fullmäktigegrupp

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2015/135
12 januari 2016

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Motion. Öka vakansgraden i Gotlandshem
Förslag till beslut

•

Motionen bifalls såtillvida att ägardirektiven för Gotlandshem innehåller de delar
som motionen föreslår

Bakgrund

Eva Nypelius (C) yrkar att regionen i nya ägardirektiv till Gotlandshem AB tar med
följande:
• målet för vakansgraden höjs inom Gotlandshem
• Gotlandshems bostadsbyggnadsmål höjs från dagens 40 lägenheter per år till 80
lägenheter per år
• Krav ska ställas på att byggande även skall ske på landsbygden
Bedömning

Nya ägardirektiv för Gotlandshem AB har beslutats i regionfullmäktige i november,
RF § 286, 2015-11-23. Ägardirektiven innehåller följande delar som väl ligger i linje
med motionens yrkande:
Bolaget skall inom ramen för en kostnadsmedveten och effektiv förvaltning sträva
efter att hålla bostadslägenheter med rimliga hyresnivåer förenat med ett
bostadssocialt ansvarstagande och i ett väl underhållet skick. Bolaget ska arbeta med
medicinska och sociala förturer i samråd med Region Gotland. Bolaget ska i
samarbete med ägaren arbeta med prioriteringar av etableringar då behov uppstår.
Bolaget ska arbeta för en nyproduktion som har ett långsiktigt perspektiv och är i
takt med de behov som finns, dock minst 400 lägenheter till år 2020. Minst en
nybyggnation utanför Visby ska påbörjas under perioden.
Beslutsunderlag

RS 2015/135 Motion Öka vakansgraden i Gotlandshem, RF § 135, 2015-03-02
RS 2015/489 Ägardirektiv och bolagsordning, AB Gotlandshem
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Införa särskilt yttrande för ej tjänstgörande ersättare i nämnder och
styrelser

Motion av Mats-Ola Rödén m.fl. (L)
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2016-03-07, § 39
• Motion 2015-03-30
• Ledningskontoret 2016-02-09

Protokoll

Regionstyrelsen 2016-03-07
Regionstyrelsens arbetsutskott 2016-02-16

Rs § 39
Au § 45

Motion. Införa särskilt yttrande för inte tjänstgörande ersättare i
nämnder och styrelser
RS 2015/228

- Motion 2015-03-30
- Ledningskontoret 2016-01-09

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen bifalls och regel gällande särskilt yttrande samt rätt att få anteckning i
protokoll för icke tjänstgörande ersättare i nämnd eller styrelse införs successivt i
nämndernas reglementen.

I en motion föreslår Mats-Ola Rödén, Johan Thomasson, Amy Öberg, Ulf Klasson, Lena Grund
och Frans Brozén, samtliga (L), att en ersättare i nämnd som inte tjänstgör ska ha rätt att
delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till protokollet.
Regionfullmäktige har i beslut 2015-11-23, § 284, antagit ny lydelse av regionstyrelsens
reglemente där dess paragraf 20 innehåller just den formuleringen som motionären
föreslår. Den aktuella bestämmelsen i detta reglemente är tänkt att vara förebild för
övriga nämnders reglemente vilka alla ska genomgå en översyn och revidering.
Motionärens förslag bör därför bifallas.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

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

Visby 2015-03-30
Folkpartiet Liberalerna Gotland

Mats-Ola Rödén

Johan Thomasson

Amy Öberg

Ulf Klasson

Lena Grund

Frans Brozen

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2015/228
9 februari 2016

Jan Olsson

Regionstyrelsen

Motion. Införa särskilt yttrande för inte tjänstgörande
ersättare i nämnder och styrelser
Förslag till beslut

•

Motionen bifalls och regel gällande särskilt yttrande samt rätt att få anteckning i
protokoll för icke tjänstgörande ersättare i nämnd eller styrelse införs successivt i
nämndernas reglementen.

Sammanfattning

I en partimotion föreslår Mats-Ola Rödén m.fl (L) att en ersättare i nämnd som inte
tjänstgör ska ha rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till
protokollet.
Regionfullmäktige har i beslut 2015-11-23, § 284, antagit ny lydelse av
regionstyrelsens reglemente där dess paragraf 20 innehåller just den formuleringen
som motionären föreslår. Den aktuella bestämmelsen i detta reglemente är tänkt av
vara förebild för övriga nämnders reglemente vilka alla ska genomgå en översyn och
revidering. Motionärens förslag bör därför bifallas.
Beslutsunderlag

Motion 2015-03-30
Tjänsteskrivelse 2016-02-09
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Motionären
LK Kanslienheten
Författningssamlingen
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Medborgarförslag; sälja Visby ringmur
Regionfullmäktige har vid idigare sammanträde, till tekniska nämnden
överlåtit (delegerat) nedanstående medborgarförslag för beslut. Denna
delegation är återkallad då TN anser att detta ärende inte ingår i deras
kompetensområde.

Innehåll
• N.N:s medborgarförslag om att sälja Visby ringmur RS
2013/257

• Ledningskontoret 2016-03-21
• Medborgarförslag (inkom 2013-04-17)

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2013/257
21 mars 2016

Per Lindskog

Regionfullmäktige

Medborgarförslag. Sälja Visby Ringmur
Förslag till beslut i regionfullmäktige

Det finns inte skäl att undersöka förutsättningarna att sälja Visby ringmur

Ärendebeskrivning

Visby ringmur är definierad som ett riksintresse och är vidare ett fornminne och en
del av världsarvet Visby. Visby ringmur är egen fastighet som består av nio delar,
huvuddelen ägs av Region Gotland….men vissa av delarna (torn) är egna fastigheter
och ägs av Riksantikvarieämbetet. Som synes är ägar- och fastighetsstrukturen
komplex, så en försäljning skulle tekniskt bli komplicerad. Även om Ringmuren idag
huvudsakligen ägs av Region Gotland så ligger hela förvaltningsansvaret på
Riksantikvarieämbetet. Den framtida förvaltningen av Ringmuren har diskuterats
under senare tid, bl a mot bakgrund av raset 2013. Det grundläggande problemet har
varit att tillräckliga statliga medel inte avsatts för löpande underhåll. Från Region
Gotlands sida har markerats att Ringmurens långsiktiga bevarande måste ses som ett
statligt åtagande.
Mot bakgrund av ovanstående är bedömningen att det inte finns skäl att undersöka
förutsättningarna att sälja Visby ringmur.
Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2013-04-17
Skickas till
Förslagsställaren
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Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt

Redistraturen
a

beslutar om att undersöka, om det tekninskt och
lagligt går att sälja Visby Ringmur till högstbjudande
och bast lämpade med tanke pä murens historiska
värde.
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.

Anledningen är att jag inte tycker att det är
regionens uppgift att äga sådant objekt som
ringmuren och att regionen behöver förstärka
ekonomin. Det kanske finns intresse hos t ex Bill
Gates eller någon rik oljemijardär att i statussyfte
äga muren. Alla mijardärer är väl inte intresserade
av att äga fotbollslag. Även företag kanske är
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
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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.
Namnteckning

Damm
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2013-04-15
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E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011 -03-01

Sidan 1 av 2

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2016-04-04

Handlingar till

Ärende 20

Medborgarförslag; nyinkomna
Innehåll
• Niklas Westergrens medborgarförslag om kulturpeng till barn och ungdomar för
kulturevenemang. (Inkom 2016-02-11) RS 2016/98
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till kultur- och fritidsnämnden.
• Anita Ljustells medborgarförslag om tillåten enkelriktad biltrafik och parkering
på Adelsgatan under tiden september till sista maj. (Inkom 2016-02-12)
RS 2016/103

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
• Anita Ljustells medborgarförslag om släke (tång) från stränder att användas till
gödning. (Inkom 2016-02-12) RS 2016/104
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
• Bo Hanssons medborgarförslag om byggande av lägenheter i Stenkyrka socken.
(Inkom 2016-02-18) RS 2016/110
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till byggnadsnämnden.
• Marianne Erikssons medborgarförslag om apotek till vårdcentralen vid Korpen
i Visby. (Inkom 2016-02-18) RS 2016/115
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Markus Johanssons medborgarförslag om att Region Gotland slopar lagen om
valfrihet. (Inkom 2016-02-19) RS 2016/117
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till socialnämnden
• Martina Åkesson Wollbos medborgarförslag om utökade öppettider på
Solbergabadet. (Inkom 2016-02-24) RS 2016/138
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till kultur- och fritidsnämnden
•

Agneta Sedelius medborgarförslag om fler papperskorgar på Södra hällarna.
(Inkom 2016-02-29) RS 2016/145
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden

• Bo Johanssons medborgarförslag om att lägga ett provisoriskt golv i Romabadet.
(Inkom 2016-02-29) RS 2016/148
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden
• Hannes Müllers medborgarförslag om matpolicyn och religiöst märkt mat till
skolbarn m.m. (Inkom 2016-03-17) RS 2016/183
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen
• Peter Åbergs medborgarförslag om bolagisering av folktandvården. RS 2016/205
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till hälso- och sjukvårdsnämnden
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Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.
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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.
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Information om behandling av
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.
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2016 -02- 12
REGION GOTLAND

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

Öppna upp Adelsgatan för biltrafik enkelriktat
under tiden september-sista maj. Samt ge möjlighet
att parkera i samma riktning.
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.

Många affärsidkare på Adelsgatan lever ett tufft liv
pga få besökare. Jag själv och många andra drar
oss för att besöka Adelsgatans affärer för att det är
långt att gå om t.ex butiken ligger en bit in på gatan.
Förr i tiden var det genomfart och även möjligt att
parkera efter ena sidan det gör att gatan öppnar upp
och får ett betydligt lyft.
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
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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

2016-02-11
amnförfydligand^

Anita Liustell
Adress
Monsunvägen 3 a
Postadress
62266 Gotlands Tofta
E-postadress
anita.liustell@bredband.net
Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Forts. Motivering av medborgarförslag
Skolorna har svårt att använda all levande kultur i undervisningen när ekonomin är
svag. Trots att flera kulturproducenter som ex. Länsteatern gör allt för att få ned
priserna behövs det ett tydligare stöd från regionen för att det ska bli hållbart på sikt.
Dagens elever är så beroende av den digitala tekniken att de behöver stimuleras till att
uppleva konst i det faktiska rummet ex. teater, dans, musik, poesi, utställningar m.m.
Regionen behöver arbeta fram en tydligare kulturpolicy som stödjer samverkan mellan
kulturproducenterna och skolorna. Detta inte bara i ett hälsoperspektiv utan även i ett
demokratiskt och humanistiskt perspektiv. Vi behöver fostra eleverna till att bli aktiva
medvetna kulturkonsumenter. Vem kommer att vara villig att betala för kulturen i
framtiden om man inte förstått dess möjligheter? Gotland har alla förutsättningar för att
bli en förebild för övriga Sverige, som en region som satsar på kultur trots sin dåliga
ekonomi. En kulturpolitik som "sticker ut" kommer att höja Gotlands attraktionsnivå.
Kostnaderna av en kulturpeng eller ett frikort kan vägas upp av de kulturintresserade
familjer som flyttar hit. Som jag ser det är det relativa ointresset för kulturpolitiken ett
demokratiskt problem som kan bli ödesdigert i framtiden. Det är egentligen bara Sd som
prioriterar frågan. Gotland måste våga ta täten.
Niklas Westergren / lärare
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REGION GOTLAND

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

Upptagning av släke från gotlands stränder att
användas till gödning och ger arbetstilItalien.

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.

Turisterna som besöker Gotland vill gärna bada och
vi erbjuder oftast en gröt av illaluktande tång som
våra turister ska vada igenom. Vi som bor nära
kusten upplever även att det är en sanitär olägenhet.
Det finns många arbetslösa som skulle kunna arbeta
med detta under vår och sommar och skulle bli ett
stort lyft för Gotland och så vi inte behöver skämmas
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
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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- *
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Namnförtydligande "

Anita Ljustell
Monsunvägen 3 a

Adress

Postadress

62266 Gotlands Tofta
anita.liustell@bredband.net

E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2
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621 81 VISBY

Än7

2016 -02- 18
REGION GOTLAND

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

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.

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

Namn
Namafortydligande

Adress
Postadress..
E-postadress
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Region Gotland - blankett för medborgarförslag 201 1-03-01

Sidan 1 av 2

Änr

2016 -02- 18

Kompendium
Medborgarförslag
Stenkyrka
2016

(Lägenheter)

REGION GOTLAND

Hej.
Jag har under en tid funderat kring socknen Stenkyrkas möjligheter till vidareutveckling, och
har kommit fram till detta förslag grundat på äldre och yngre sockenbor, samt de resurser
som vi har tillgängliga i socknen.
l Stenkyrka har vi idag en relativt nybyggd och etablerad affär(tempo), med tillhörande
bensin och dieseltapp. Vi har goda bussförbindelser både norr-och söder ut. Vi har även fiber
nedgrävd i hela socknen, som fungerar fantastiskt bra. Vi har kommunalt vatten och avlopp.
Vi har en fantastisk skola som kommunen valt att satsa på med omfattande renovering. Vi
har många starka föreningar för både äldre och yngre.
#Tanken som slagit mig är att vi behöver fler boende i socknen för att vidareutveckla och
underhålla de fantastiska resurser vi nu har i vår närhet. Detta skulle vi kunna göra genom en
nybyggnation av lägenheter.
Uppkomsten av iden är den att det finns många äldre som sitter i allt för stora villor/gårdar
som kräver mycket arbete och pengar. Många av dessa äldre är väl unnade ett gott leverne
efter hårt slit och idogt arbetsliv. De är väl kända i socknen och är en stor del till att vi är där
vi är idag. En del av dessa äldre har till och med egna barn som vill flytta hem, men vart
skulle de ta vägen då.
# Tänk att få kunna lämna dessa villor/gårdar för ett mindre boende med ett delat underhåll
av byggnader, vilket ger lite mer pensionspengar över. Tänk att få hem sina egna barn till
socknen igen.
Det finns en del unga i socknen som nog skulle vilja ha ett eget första boende, med egen
ingång.
# Tänk känslan att ha ett eget första boende, med familjen några minuter bort.
En enklare undersökning har gjorts bland äldre och yngre, och det har bemötts med en
positivitet och glädje.
Med en nybyggnation av insats- eller hyreslägenheter i socknen, så skulle en naturlig
föryngring ske samt att de resurser som finns utnyttjas till fullo.
Sänder med en bilaga på förslag på platser för byggnationen. Det är förslagsvis
radhusboenden typ "Tingstäde" som jag funderat på.
Mvh Bo Hansson, sen barnsben född sockenbo i Stenkyrka

Kontaktuppgifter:

Bo Hansson
Stenkyrka Kvie 462
624 42 Tingstäde

Födelsedata: 19730328-3233
Mobil; 070-357 35 76
Mail; stenkyrkabo@gmail.com
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621 81 VISBY

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

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
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Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det
Ofullständiga uppgifter kan leda ti

gå att utreda om du ä
årslag inte kan/be

bokfbrd på Gotland.
dlas som ett medborgarförslag.

Datum

Adress

\Vex
Postadress
E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2
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Anr

2016 -02- 1 9
REGION GOTLAND

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

Att Region Gotland slopar Lagen Om Valfrihet.

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.

Då det blivit sämre för regionens hemtjänstpersonal
bör man gå tillbaka till hur det var innan regionen
genomförde LOV:en. Både kväll samt nattpersonal
får mindre vila. Timmen mellan 21 och 22 så
konkurerar ej hemtjänst natt med de privata
aktörerna
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

1*1
||

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

2016-02-22

///t/%

/
J<}/^~^___—

Namnförtydligande

Markus Johansson
Kannqiutareqränd 5b

Adress

Postadress

621 57 VISBY
E-postadress

bumbidinho@qmail.com
Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

p,

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland
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2016 -02- 2 4
REGION GOTLAND

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfyllmäktis^e skall besluta om. Texta tydligt.
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Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrvmmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta,. Texta tydli,gt.

i Romabadet har stängts och trycket ökat pä
solbergabadet. Vi som morgonbadar får nästan inte
plats. Personalen från Roma har flyttats till Solberga.
v

rf

•

Oka öppettiderna till fi-9 varje vardag - TACK1 ')

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 interaetpublicering
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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.
i
februari 2C Namnteckning
iP

Åkeson Wollbo

"Väskinde prästgård
P

fö275 Visby

5

ffi9ffina.akeson.wollbo@svenskakyrkan.se
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2016-07-29
REGION GOTLAND

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

P /e r

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.
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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
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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.
Namnteckning

Datum

Namnfönydligande
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Adress
Postadress
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E-postadress
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Region Gotland - blankett för medborgarförslag 201 1-03-01

Sidan 1 av 2
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Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Lägga ett provisoriskt golv i romabadet

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.

Attlagga
etTbiliigt sätt att farerrfårottshält till för
fotboll- Omklädningsrum o dusch finns redan.samt
dyker det upp pengar ett senare år till renovering så
är det bara att plocka bort golvet

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
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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 torslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

2016-02-29
Namnförtydligande

Bo Johansson
Granskogs dalhem 966/hulte gård Endre
Postadress
62256 Dalhem
E-postadress
bossebonde@teiia.com
Adress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2
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Ånr

2016 -(K- 17
REGION GOTLAND

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

Hölfer
Adress

Postadress

E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Region

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Änr

2016 -03- 2 1
REGION GOTLAND

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

Bolagisering av Folktandvården
Se bifogad bilaga

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.

Se bifogad bilaga

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
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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

2016-03-17

Napfnteckaing

fl

\
Peter Åberg
Gnisvärdsvägen 13
622 65 Gotlands Tofta
kakkir@gmail.com
Namnförtydligande

Adress

Postadress

E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Till

Gnisvärd 2016 03 17

Regionfullmäktige i
Region Gotland
62181 VISBY

Sparförslag för Region Gotland

Bolagisera Folktandvården till "Folktandvården AB"
Inledning
Idag har ett flertal Landsting/Regioner bolagiserat sin Folktandvård med framgång ( Stockholm 2000). Det finns idag ingen anledning att Region Gotland ska driva Folktandvården i nuvarande form.
Däremot finns all anledning se en bolagisering som både ett sparförslag för Regionen liksom fördelar
för Folktandvården och dess personal. Regionen har även fortsättningsvis kontrollen över
Folktandvården AB med detta förslag.
Vad jag föreslår är att Folktandvården blir ett av Regionen helägt aktiebolag. Varför då detta?
Bakgrund

l
Folktandvården bildades 1938 efter ett riksdagsbeslut för att tand om barn o så småningom de
mindre bemedlade i samhället, l dag är detta inte aktuellt då det som bekant finns en
tandvårdsförsäkring och fri barntandvård ( Landstingssubventionerad). Tandvården kan utföras av
både Folktandvård och andra aktörer.
Folktandvården Gotland ingår idag i Hälso o Sjukvården. Folktandvården ska enligt ovan finansieras
nästan helt av patienter och Försäkringskassa (Staten). En mycket liten del av Folktandvårdens
specialisttandvård ska ses som sjukvård, nämligen en del av den käkkirurgiska verksamheten. (
Trauman, ortognat kirurgi etc) och därmed finansieras som sjukvård av Regionen. Detta är väl
reglerat av statliga beslut och gäller sedan många år.
Övriga patientgrupper! Led i sjukdomsbehandling, nödvändig tandvård med ev någon mer grupp)
där patienten betalar besöksavgift som i sjukvård ska Regionen finansiera , behandlingen ska
prövas i Regionens Beställarenhet och därefter utföras av privat vårdgivare eller Folktandvård .
Likaså är barntandvården redan idag reglerad med "tandpeng" per barn som utbetalas av Regionen
oavsett vården utförs av privat vårdgivare eller Folktandvård.

Dvs ekonomiskt/finansiellt är det bara en liten del av den käkkirurgiska verksamheten som ska
tillhöra sjukvården och därmed finansieras som sådan. Hela övriga Folktandvården ska finansieras via
tandvårdsförsäkring, patientavgifter och i vissa specifika fall via Beställarenheten på lika villkor som
den privata vården.
Därmed finns ingen anledning att Folktandvården drivs direkt av Region Gotland inom Hälso o
Sjukvårdförvaltningen.

Med hänvisning till punkt l ska all verksamhet inom "Folktandvården AB" finansieras av dess
intäkter. Personalärenden inkl anställningar, annonseringar , löner, inhyrda konsulter o dess
kostnader, kurser, personalvård, sammanträden, lokaler enl marknadsanpassad hyra, investeringar i
utrustningar, pensioner mm.

Ett rimligt avkastningskrav ställs på Folktandvården AB, tex 7%. Del av vinst utöver detta kan
fördelas till Folktandvården AB:s personal vid årets slut. Vinsten går till ägarna, dvs Region Gotland.

Region Gotlands politiker har full insikt l Folktandvården AB via Regionens 100 % ägande. De valda i
Folktandvården AB:s styrelse får förståelse för kostnaderna/intäkter och kommer marknadsanpassa
patienttaxan så den täcker alla kostnader för "Bolaget". Taxan kommer dock som nu tas av
Regionfullmäktige.

5
Region Gotlands Beställarenhet för tandvård ska finnas kvar inom Regionen.

Fördelar
Regionen får en inkomstkälla
Bättre och enklare kontroll av Regionens pengar när Folktandvården AB får en egen ekonomi. Bara
mindre del av Käkkirurgin ska finansieras direkt av Regionen. Folktandvården AB övriga intäkter ska
fås från patienter, försäkringskassa och Beställarenheten, dvs likställas med andra vårdgivare.
Folktandvården AB:s taxa kommer att anpassas till en nivå som krävs för att finansiera verksamheten
och ge en viss avkastning.
Personalen inom FTV AB får morötter i form av ta del av vinst utöver 7 %, löner kan
marknadsanpassas enklare. Kurser/utbilding för alla anställda. Större möjligheter påverka sin vardag.
Administrationen som sköts av Regionen minskar. Folktandvården AB ska sköta sin egen
administration alternativt hyra in tjänster för detta.
Mer konkurrensneutralt mot nuvarande annan tandvård.

Regionen har kontroll över Folktandvården AB
Möjligheter att fondera vinster till kommande år?
Få en likviditet i Folktandvården AB alt vinst gå in till sjukvården?

Nackdelar

Inledningsvis krävs en genomlysning av vad som helt ska finansieras av Regionen. ( Del av
käkkirurgin) Kanske man helt enkelt för över en liten del av käkkirurgin til! ÖNH block, dvs trauman
och vissa andra ingrepp som ska ses som sjukvård och där man redan idag har vinst av samarbete.
Då det endast kan röra sig om mindre del av käkkirurg tjänst går det lösa på flera sätt.
Slutord
Jag skulle gärna vara med och delge av mina idéer och erfarenheter i en ev kommande
diskussionsgrupp eller liknande då detta känns både genomförbart och spännande Förslaget ska ses
som en positiv input för att förändra till det bättre både för personal och för Regionens ansträngda
ekonomi.
Jag har skrivit relativt detaljerat men naturligtvis finns flera frågeställningar som måste diskuteras.

Vid datorn

Peter Åberg
G n is värds vägen 13
622 65 Gotlands Tofta

Bilaga till medborgarförslag
l går när mitt barn, som går på mellanstadiet på Klintehamnsskolan, kom hem berättade
det att det fått pyttipanna till skolmat. När en annan elev vid dennes bord hade frågat
vilket kött pyttipannan innehöll svarade läraren att den innehöll Halal-slaktat nötkött.
Möjligtvis var detta en nödlögn från lärarens sida för att barnet skulle äta av maten.
Som förälder vill jag som så många andra veta vad som serveras och tycker ett par
tillägg skall göras i Region Gotlands matpolicy. l och med att många nyanlända nu äter
på skolor och boenden finns det frågor som vi inte tidigare har behövt ta ställning till
vilket jag tycker behöver göras..
Jag tycker skolan skall vara religiöst obunden och även den mat som serveras. Därför
tycker jag inte man skall servera mat med religiös märkning och kontroll till den som
inte önskar detta.
Region Gotland bör överhuvudtaget inte köpa in kött där slaktmetoderna inte är
tillåtna i Sverige på grund av lagstiftning som är till för att förhindra djurplågeri, t.ex.
Halal-slaktat nöt eller lammkött.

Förslaget
Jag föreslår att Region Gotland i sin matpolicy infogar att man ej serverar religiöst märkt
mat till boende eller skolbarn där uttryckliga önskemål om sådant ej skett och
överhuvudtaget ej inköper kött som slaktats på ett i Sverige icke lagligt sätt.

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2016-04-04

Handlingar till

Ärende 21

Medborgarförslag; anmälan av beslutade
Regionfullmäktige har vid idigare sammanträde, till olika nämnder
överlåtit (delegerat) nedanstående medborgarförslag för beslut. Dessa
återkommer nu för kännedom och anmälan till regionfullmäktige.

Innehåll
• Daniel Hillströms medborgarförslag om trafikproblem i Specksrum, Visby
innerstad RS 2012/292
• Tekniska nämnden 2016-01-20, § 15
• Medborgarförslag (inkom 2012-06-05)
• Maria Elgans m.fl. medborgarförslag (7 st. likalydande) om gällande stadga för
torghandel RS 2013/405
• Tekniska nämnden 2016-01-20, § 14
• Medborgarförslag (Inkom 2013-06-11)
• Hans A Svenssons medborgarförslag om att utveckla en produktions- och
distributionsanläggning för biogas anpassad till marin verksamhet RS 2015/480
• Tekniska nämnden 2016-01-20, § 16
• Medborgarförslag (inkom 2015-08-04)

Protokoll

Tekniska nämnden 2016-01-20

TN §

15

Medborgarförslag. Trafikproblem i Specksrum
TN 2012/2146

Tekniska nämndens beslut
•

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget.

Daniel Hillström föreslår i ett medborgarförslag att en chikansväng skapas för att minska
farten och skapa uppmärksamhet i Specksrum, att sätta upp en spegel mitt emot
Valvgränds mynning samt att sätta stopp för tyngre trafik ner för Specksrum.
Bedömning
Tekniska nämnden har tidigare avslagit liknande förslag på farthinder och stopp för tung
trafik vid Specksrum. Trafiken på Valvgränd är mycket begränsad varför det inte är
motiverat att sätta upp en spegel på platsen.
___
Protokollsutdrag
RS, förslagställaren

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2016-01-20

TN §

14

Medborgarförslag om Torghandelsstadga
TN 2013/2183

Tekniska nämndens beslut
•

Medborgarförslagen avslås.

Marie Elgan och ytterliga 6 personer till har inkommit med medborgarförslag där de önskar
att den gamla, av regionfullmäktige beslutande torghandelsstadgan, ska fortsätta att gälla.
Bedömning
Efter att medborgarförslaget inkommit till Region Gotland har en ny torghandelsstadga
beslutats av regionfullmäktige 2015-10-12.
___
Protokollsutdrag:
RS, förslagsställarna

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
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Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.
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Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan foreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.
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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
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Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbpkförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

NamntejElgiing
Namntörtydligande

Adress
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Postadress

E-postadress
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Region Gotland
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REGION GOTLAND

2013 -0(r 1 t
Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.
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Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut sorn du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.
v'A7<"c<L

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
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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
Namntbrtyuligande

O far
Adress
Postadress
E-postadress

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

REGION GOTLAND

2013 -06- 1 <

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.
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Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcicer inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

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

jxj
i 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.
Datum

Namht
i förtydligande

Adress
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MEDBORGARFÖRSLAG
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Region Gotland
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Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.
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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.
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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
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Förslagsställare m.ni.
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.
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Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.
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Motivering
Skriv här varför du anser att regionfti)(mäktige 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.
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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

Ix

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 intejcaw-behandlas som ett medborgarförslag.
Datum
Namnförtydligande
Adress
Postadress
E-postadress
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Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.
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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.
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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
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Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokfbrd påGotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt fdralagJute kanheharnftgS som ettlriedbör
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Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.
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Motivering
Skriv här varför du anser att regionrulimäktige bör fatta det beslut sorri du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

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
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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.

Bilaga 1
Bakgrund
Inom regionen, "enheten för mark och stadsmiljö" "Samhällsbyggnadsförvaltningen", i samarbete med "Visby centrum"
pågår ett, av regionfullmäktige ej beslutat, projekt avseende torghandeln.
Ingen av torghandlarna har kontaktats innan nya bestämmelser har
införts.
Projektgruppen har köpt in torghandelsbord som är för små och ej heller
funktionella.
Reglerna har ändrats i övrigt så att det missgynnar torghandlarna.
Vilka personer som ingår i denna, uppenbarligen självutnämda och utan
Regionfullmäktiges beslut, projektgrupp har vi inte fått någon information
om trots att handlingar beställdes i början av maj (2013).
Den enda person från projektgruppen som varit i kontakt med oss
angående de nya bestämmelserna yet inte vem som är projektledare.
Vj har, genom telefon 2013-05-30, framfört vår vilja till möte med
ansvariga men ännu inte fått någon respons.

Bilaga 2
Diskriminering av yrkeskår
Projektgruppens agerande tangerar eller överskrider gränsen för
diskriminering av yrkeskår då ingen ay torghandlarna, men andra
berörda, fått lämna synpunkter innan alla dessa, i våra ögon, felaktiga
och missgynnande beslut har tagits.
Diskrimineringen gäller inte endast dQ nuvarande händelserna utan har
pågått under ombyggnaden av torget med olika rabatter för torghandlare,
cg 15% lägre taxa, och restaurangers uteserveringar, 50% lägre taxa,
trots att torghandeln var mer påverkad.
Vidare stängdes torghandeln 14e augusti 2011, trots att det var angivet
09-20 vid ansökan, och öppnades först efter invigningen 2012 utan att
någon återbetalning eller lägre taxa tillämpades. Någon ursäkt eller
annat erkännande för torghandlarnas, samarbete gavs inte.
Uttalanden i lokal press och radio har ytterligare förstärkt
diskrimineringen.

Bilaga 3
Synpunkter om oskickligt beteende av och inom projektgruppen.
•r
Det vekar ofattbart klantigt att inte vidtala de mest berörda innan avgörande
beslut. Eftersom man inte brytt sig, "besvärat sig med", att tillfråga
torghandlarna har alla dessa felaktiga och dåliga beslut tagits.
Man har brutit löfte till torghandlare att dessa kontaktas innan beslut och
beställningar görs.
Man har heller inte, uppenbarligen, besvärat sig med att kontrollera vilka
gängse normer som gäller torghandel i hela landet.
Man har godtyckligt beställt för små och ej funktionella torgbord (se bilaga 4).
Man har, uppenbarligen, inte tagit in synpunkter från de som redan nyttjar
likadana torgbord (bland annat Visby r^andelstorg).
Man har godtyckligt bestämt placering av dessa (se bilaga 4).
Man har godtyckligt bestämt tider för torghandel (se bilaga 4).
Man har godtyckligt bestämt regler som hindrar regnskydd och solskydd (se
bilaga 4).
Man har uttalat sig i lokala medier, på ett onyanserat sätt, utan att
torghandlarnas synpunkter har nämnts (troligen för att man inte brytt sig om att
inhämta dem) eller anqett oriktiga åsikter från torghandlare som citerats.
Man har också i lokal press gett sken av att tiderna är ett krav från
regionfullmäktige vilket inte stämmer (möjlighet till evenemang finns redan i
ordningsstadgan).
Man uppger i lokala pressen att man yetat detta i fyra år men underrättar de
berörda med tre veckors varsel.
Man har delgivit de nya reglerna tre veckor innan de träder i kraft.
Man har ändrat i "Torghandelsstadgan" efter torghandlarnas påskrift.
Man har, godtyckligt, ändrat i Regionfullmäktiges beslut om lokal
ordningsstadga.
Detta agerande är inte förenligt med syensk demokratisk anda och tradition.

Bilaga 4
Påverkan på enskilda torghandlare
Borden:
De nya marknadsstånden, som vi enligt uppgift måste använda, är 2m
långa istället för 3m. Det avtal vi skrev under vid ansökan av torgplats
visade tydligt ett bord som är 3m.
Storleken på försäljnings -utrymrriet är av väsentlig betydelse när man
planerar verksamheten, oftast ett el|er två år i förväg, med tillverkning
och inköp av varor samt skylt och display material.
Vi torghandlare har sammanlagt varit på tusentals marknader runt om
i Sverige och alltid har torg platsstorleken varit 3m, två platser 6m osv. Så
har det även varit på Gotland under modern tid. Det är konstigt och
svårarbetat att det nu bara på Gotland skall vara annorlunda.
Det står fortfarande inte i det erhållna "torghandelsbeviset" att borden
är ändrade till 2m vilket gör att de som kommer första gången,
naturligtvis, har med sig varor mm. för 3m.
Man planerar och budgeterar också antal försäljnings- dagar/timmar.
Då borden inte skyddar vid regn (lite till måttligt regnande), vilket vi anser
vara ett minimalt krav, faller även denna planering.
Förutom att skydda oss själva är även vissa varor känsliga för solljus
och borden är i detta avseende olämpliga (små tak).
De bord som skall användas har alla samma utformning vilket gör att
de inte passar alla varor. Detta gäller tex. kläder, själar, spraypaintart
mm. Dessa försäljare/varor anser vi viktiga för mångfalden i utbudet och
för att torghandeln skall vara en attraktiv plats för besökarna. Nu anser vi
risken vara stor att dessa inte deltar och urholkningen av antalet
handlare och variation av varor i praktiken redan har börjat.
Regler för regnskydd och solskydd
Projektgruppen har bestämt att regnskydd inte får användas vilket gör
att varorna måste plockas ned och torghandeln upphöra vid regn.
Då solskydd inte får användas k^n, för vissa varor, endast en mindre
del, eller ingen del, av försäljningsytan användas. Dessa varor måste
flyttas i takt med solens rörelse.

Placering av borden:
Det är bestämt att torgborden s|<all stå uppradade med jämna avstånd
(se bilaga 5).
Detta innebär, naturligtvis, att kunder och andra kommer att passera
mellan borden vilket ställer till problem för de som har två eller fler
torgbord då placering av kassa mm. inte kan göras på en "säker" plats.
Det försvårar även överblicken av varor och kunder. Kunderna har
svårigheter att veta vilken handlare som sköter försäljningen.
Torghandelns tider:
Vi finner ingen hållbar anledning ti|l att stänga torghandeln k!18 och
kl 16.
l ordningsstadgan står tydligt att tqrghandeln kan ställas in eller tider
ändras de dagar det är övriga evenemang på torget.
Soliga dagar när torget är "tomt" till sen eftermiddag skall torghandeln
stänga när kunderna kommer. Ofta under högsäsong är den största
försäljningen kl 17-20. Vissa handlare säljer huvuddelen efter de nu
bestämda tiderna.
Vi ser heller ingen anledning till olika tider under vardag och helg.
Ett, tillåtet, öppethållande till kl 22, enligt Regionfullmäktiges beslut,
gör att biltrafik till och från torghandeln sprids i tid.

Bilaga 5
Etiska synpunkter

Projektgruppen har utsett sig själva som etiska experter i frågan om
bordens färg, form och placering.
Vi ifrågasätter projektgruppens arkitektoniska och byggnads antikvariska kunskaper då vi inte anser att likformigheten på bord och
placering passar i Visby innerstads stadsbild utan mest påminner om
antiken eller forna Egypten och ej representerar Visby innerstad.
Vi anser att projektgruppen har va|t |Dra färger.
Borden är snygga och det är en Ferrari ocksg, men går den inte att
använda är den opraktisk, liksom borden.

Bilaga 6
Troliga konsekvenser för Region Gotland
De torghandlare som kommer utifrån väntar sig självklart 3m platser.
Det troliga är att flera av dom inte kommer tillbaka de kommande åren då
all deras utrustning är anpassad till de i Sverige gängse normerna.
Kostnader för boende mm. kommer inte att tackas av försäljningen
(även tidigare år handlar det för många om att skjuta till pengar för
vistelsen här).
Gotländska torghandlare som nu får förhöjda kostnader och/eller lägre
försäljning kommer, självklart, att omvärdera sift engagemang på torget.
För flera av dem handlar det även om att omvärdera huruvida de skall
behålla butiker på Gotland och överhuvudtaget stanna på ön (de
gotländska torghandlarna representerar tillsammans ca 10 butiker).
Färre torghandlare ger färre kunder och risken är stor att torghandeln
urholkas och, kanske, helt försvinner.
Torghandeln är ett uppskattat inslag för kryssningsgäster som i
förlängningen, kanske, stannar kortare tid eller inte kommer alls.
Förutom dålig PR blir innerstaden ännu mindre levande.

Bilaga 7
Kostnader
l information som torghandlarna fått står, bland annat, följande "Ingen
förändring av torghandelstaxan kommer att ske under 2013".
Det är förvisso sant men kostnaden har mer än fördubblats med 1/3
mindre försäljningsyta och 1/3 mindre försäljningstid.
De handlare som påtalat att de inte klarar sig på 2m försäljningsyta har
fått rådet/tipset att hyra två platser vilket gör att kostnaden blir mer än
fyra gånger högre.
Informationen måste anses som missvisande och är det verkligen
Region Gotland's uppsåt och vilja att mer än fördubbla kostnaden för en
redan hårt kämpande yrkeskår!?

Bilaga S
Råd till Regionfullmäktige och Regionförvaltningen
Omedelbara åtgärder:
Låt den gamla, av regionfullmäktige beslutade, torgstadgan gälla.
Upplös den nuvarande projektgruppen.
Tijlsätt ny projektgrupp där torghandlare ingår.
Ge den nya projektgruppen mandat att helt bestämma/föreslå torgstadga
till 2014 och utveckling av torghandeln under 2Q13.
Ge den nya projektgruppen alla nuvarande resurser (bord mm.) och en
rimlig budget inför 2014.
Åtgärder från 2014.
Bibehåll en grupp med liknande sarrirnansättning som den nya
projektgruppen som bibehåller mandat att utforma torgstadga och
utvecklar torghandeln vidare för regionens bästa.
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Bilaga 1
Bakgrund
Inom regionen, "enheten för mark och stadsmiljö" "Samhällsbyggnadsförvaltningen", i samarbete med "Visby centrum"
pågår ett, av regionfullmäktige ej beslutat, projekt avseende torghandeln.
Ingen av torghandlarna har kontaktats innan nya bestämmelser har
införts.
Projektgruppen har köpt in torghandelsbord som är för små och ej heller
funktionella.
Reglerna har ändrats i övrigt så att det missgynnar torghandlarna.
Vilka personer som ingår i denna, uppenbarligen självutnämda och utan
Regionfullmäktiges beslut, projektgrupp har vi inte fått någon information
om trots att handlingar beställdes i början av maj (2013).
Den enda person från projektgruppen som varit i kontakt med oss
angående de nya bestämmelserna vet inte vem som är projektledare.
Vi har, genom telefon 2013-05-30, framfört vår vilja till möte med
ansvariga men ännu inte fått någon respons.

Bilaga 2
Diskriminering av yrkeskår
Projektgruppens agerande tangerar eller överskrider gränsen för
diskriminering av yrkeskår då ingen av torghandlarna, men andra
berörda, fått lämna synpunkter innan alla dessa, i våra ögon, felaktiga
och missgynnande beslut har tagits.
Diskrimineringen gäller inte endast de nuvarande händelserna utan har
pågått under ombyggnaden av torget med olika rabatter för torghandlare,
ca 15% lägre taxa, och restaurangers uteserveringar, 50% lägre taxa,
trpts att torghandeln var mer påverkad.
Vidare stängdes torghandeln 14e augusti 2011, trots att det var angivet
09-20 vid ansökan, och öppnades först efter invigningen 2012 utan att
någon återbetalning eller lägre taxa tillämpades. Någon ursäkt eller
annat erkännande för torghandlarnas samarbete gavs inte.
Uttalanden i lokal press och radio har ytterligare förstärkt
diskrimineringen.

Bilaga 3
Synpunkter om oskickligt beteende av och inom projektgruppen.
r
Det vekar ofattbart klantigt att inte vidtala de mest berörda innan avgörande
beslut. Eftersom man inte brytt sig, "besvärat sig med", att tillfråga
torghandlarna har alla dessa felaktiga och dåliga beslut tagits.
Man har brutit löfte till torghandlare att dessa kontaktas innan beslut och
beställningar görs.
Man har heller inte, uppenbarligen, besvärat sig med att kontrollera vilka
gängse normer som gäller torghandel i hela landet.
Man har godtyckligt beställt för små och ej funktionella torgbord (se bilaga 4).
Man har, uppenbarligen, inte tagit in synpunkter från de som redan nyttjar
likadana torgbord (bland annat Visby handelstorg).
Man har godtyckligt bestämt placering av dessa (se bilaga 4).
Man har godtyckligt bestämt tider för torghandel (se bilaga 4).
Man har godtyckligt bestämt regler som hindrar regnskydd och solskydd (se
bilaga 4).
Man har uttalat sig i lokala medier, på ett onyanserat sätt, utan att
torghandlarnas synpunkter har nämnts (troligen för att man inte brytt sig om att
inhämta dem) eller anqett oriktiga åsikter från torghandlare som citerats.
Man har också i lokal press gett sken av att tiderna är ett krav från
regionfullmäktige vilket inte stämmer (möjlighet till evenemang finns redan i
ordningsstadgan).
Man uppger i lokala pressen att man yetat detta i fyra år men underrättar de
berörda med tre veckors varsel.
Man har delgivit de nya reglerna tre veckor innan de träder i kraft.
Man har ändrat i "Torghandelsstadgan" efter torghandlarnas påskrift.
Man har, godtyckligt, ändrat i Regionfullmäktiges beslut om lokal
ordningsstadga.
Detta agerande är inte förenligt med svensk demokratisk anda och tradition.

Bilaga 4
Påverkan på enskilda torghandlare
Borden:
De nya marknadsstånden, som vi enligt uppgift måste använda, är 2m
långa istället för 3m. Det avtal vi skrev under vid ansökan av torgplats
visade tydligt ett bord som är 3m.
Storleken på försäljnings -utrymmet är av väsentlig betydelse när man
planerar verksamheten, oftast ett eller två år i förväg, med tillverkning
oqh inköp av varor samt skylt och display material.
Vi torghandlare har sammanlagt varit på tusentals marknader runt om
i ^verige och alltid har torgplatsstorleken varit 3m, två platser 6m osv. Så
har det även varit på Gotland under modern tid. Det är konstigt och
svårarbetat att det nu bara på Gotland skall vara annorlunda.
Det står fortfarande inte i det erhållna "torghandelsbeviset" att borden
är ändrade till 2m vilket gör att de spm kommer första gången,
naturligtvis, har med sig varor mm. för 3m.
Man planerar och budgeterar också antal försäljnings- dagar/timmar.
D£ borden inte skyddar vid regn (lite till måttligt regnande), vilket vi anser
va/a ett minimalt krav, faller även denna planering.
Förutom att skydda oss själva är även vissa varor känsliga för solljus
och borden är i detta avseende olämpliga (små tak).
De bord som skall användas har alla samma utformning vilket gör att
de inte passar alla varor. Detta gäller tex. kläder, själar, spraypaintart
mrn. Dessa försäljare/varor anser vi viktiga för mångfalden i utbudet och
för att torghandeln skall vara en attraktiv plats för besökarna. Nu anser vi
risken vara stor att dessa inte deltar och urholkningen av antalet
handlare och variation av varor i pr$ktiken redan har börjat.
Regler för regnskydd och solskydd
Projektgruppen har bestämt att regnskydd inte får användas vilket gör
atf varorna måste plockas ned och torghandeln upphöra vid regn.
Då solskydd inte får användas kan, för vissa varor, endast en mindre
del, eller ingen del, av försäljningsytan användas. Dessa varor måste
flyttas i takt med solens rörelse.

Placering av borden:
Det är bestämt att torgborden ska" stå uppradade med jämna avstånd
(se bilaga 5).
Detta innebär, naturligtvis, att kunder och andra kommer att passera
mellan borden vilket ställer till problem för de som har två eller fler
torgbord då placering av kassa mm. inte kan göras på en "säker" plats.
Det försvårar även överblicken av varor och kunder. Kunderna har
svårigheter att veta vilken handlare som sköter försäljningen.
Torghandelns tider:
Vi finner ingen hållbar anledning till att stänga torghandeln k!18 och
k!16.
l ordningsstadgan står tydligt att torghandeln kan ställas in eller tider
ändras de dagar det är övriga evenemang på torget.
Soliga dagar när torget är "tomt" till sen eftermiddag skall torghandeln
stänga när kunderna kommer. Ofta under högsäsong är den största
försäljningen kl 17-20. Vissa handlare säljer huvuddelen efter de nu
bestämda tiderna.
Vi ser heller ingen anledning till olika tider under vardag och helg.
Ett, tillåtet, öppethållande till kl 2£, enligt Regionfullmäktiges beslut,
gör att biltrafik till och från torghandeln sprids i tid.

Bilaga 5
Etiska synpunkter
Projektgruppen har utsett sig själva som etiska experter i frågan om
bordens färg, form och placering.
Vi ifrågasätter projektgruppens arkitektoniska och byggnads antikvariska kunskaper då vi inte anser att likformigheten på bord och
placering passar i Visby innerstads stadsbild utan mest påminner om
antiken eller forna Egypten och ej representerar Visby innerstad.
Vi anser att projektgruppen har väjt t>ra färger.
Borden är snygga och det är en Ferrari också, men går den inte att
använda är den opraktisk, liksom borden.

Bilaga 6
Troliga konsekvenser för Region Gotland
De torghandlare som kommer utifrån väntar sig självklart 3m platser.
Det troliga är att flera av dom inte kommer tillbaka de kommande åren då
all deras utrustning är anpassad till de i Sverige gängse normerna.
Kostnader för boende mm. kommer inte att täckas av försäljningen
(även tidigare år handlar det för många om att skjuta till pengar för
vistelsen här).
Gotländska torghandlare som nu får förhöjda kostnader och/eller lägre
försäljning kommer, självklart, att ornvärdera sift engagemang på torget.
För flera av dem handlar det även om att omvärdera huruvida de skall
behålla butiker på Gotland och överhuvudtaget stanna på ön (de
gotländska torghandlarna representerar tillsammans ca 10 butiker).
Färre torghandlare ger färre kunder och risken är stor att torghandeln
urholkas och, kanske, helt försvinner.
Torghandeln är ett uppskattat inslag för kryssningsgäster som i
förlängningen, kanske, stannar kortare tid eller inte kommer alls.
Förutom dålig PR blir innerstaden ännu mindre levande.

Bilaga 7
Kostnader
l information som torghandlarna fått står, bland annat, följande "Ingen
förändring av torghandelstaxan kommer att ske under 2013".
är förvisso sant men kostnaden har mer än fördubblats med 1/3
mindre försäljningsyta och 1/3 mindre försäljningstid.
De handlare som påtalat att de inte klarar sig på 2m försäljningsyta har
fått rådet/tipset att hyra två platser vilket gör att kostnaden blir mer än
fyra gånger högre.
Informationen måste anses som missvisande och är det verkligen
Region Gotland 's uppsåt och vilja att mer än fördubbla kostnaden för en
redan hårt kämpande yrkeskår!?

Bilaga 8
Råd till Regionfullmäktige och Regionförvaltningen
Omedelbara åtgärder:
Låt den gamla, av regionfullmäktige beslutade, torgstadgan gälla.
Upplös den nuvarande projektgruppen.
T||lsätt ny projektgrupp där torghandlare ingår.
Ge den nya projektgruppen mandat att helt bestämma/föreslå torgstadga
till 2014 och utveckling av torghandeln under 2Q13.
Ge den nya projektgruppen alla nuvarande resurser (bord mm.) och en
rimlig budget inför 2014.
Åtgärder från 2014.
Bibehåll en grupp med liknande sammansättning som den nya
projektgruppen som bibehåller mandat att utforma torgstadga och
utvecklar torghandeln vidare för regjopens bästa.

Bilaga 9
Torghandlare som lämnar in och har dessa synpunkter
alla, av oss kända, torghandlare som kunnat kontaktas)

Namn
Marie Elgån
Christer
Cullberg
Maja Klintberg
Chris Nyqvist
Linda Nyqvist
Mauro Posito
Yaacoub Eliya
1

Arp Eliya
Munir Ahmed
Lois Gonzales
Cleo Balotin
Ceasar Griffo
Marianne
Lövgren
Paul Forslund
Ofer Ohyon
Tina Alfredsson
Alexander
Taube
Xin Guap
Jgan Garrjdo
Eva Melin

Adress
Södra Murgatan 8,
621 57, Visby
Hangarv 12
621 41, Visby
Hogrän, Buters 204
621 96, Visby
Fyrskeppsv 76
Stockholm
Fyrskeppsv 87
Stockholm
Allég 166
621 xx, Visby
Irisdalsg 53
621 42, Visby
Irisdalsg 53
621 42, Visby
Bogeg 29
621 xx, Visby
Norrgårdsv 107
18436, Åkersberga
Norrgårdsv 107
18436, Åkersberga
Frejens 31
149 33, Nynäshamn
Esplanaden 70
13670, Vendelsö
Södra Murgatan 8,
621 57, Visby
Hästg 20
621 56, Visby
Hästg 20
621 56, Visby
Sibyllag 29
18442, Stockholm
Fyrspannsv 93
16564, Hässelby
Bogeg 45
621 42, Visby
Västra villag 34
81330, Hofors

Inger Gärdeklev
Vitas
Voumelakis

Visby
Hornsg 62
11632, Stockholm

Telefon

E-post

0707236866

marieelgan@live.se

0736902427

christercullberg@gm
ail.com
Majas_sockor@hotm
ail.com
christinanyqvist@hot
mail.com

0706278497
0730520042

0763060913

mausposito@yahoo.
se

0739486308

humzamunir@hotmai
l.com

0737745332
0706677067
0737578503

paulharald@live.se

0738726233

zoomofer@yahoo. co
m
tinaalfredsson@gmai
l.com

0705945107

6505170651

Protokoll

Tekniska nämnden 2016-01-20

TN §

16

Medborgarförslag. Utveckla en produktions- och
distributionsanläggning för biogas, anpassad till marin
verksamhet
TN 2015/2258

Tekniska nämndens beslut
•

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget.

Hans A Svensson har inlämnat ett medborgarförslag med begäran om att regionen skall
omprioritera investeringsmedel för byggnation av den nya kryssningskajen till att utveckla
en produktions- och distributionsanläggning för biogas, anpassad för marinverksamhet.
Hans anger i sitt medborgarförslag att detta skulle medföra lägre drivmedel- och
transportkostnader samt förbättrad miljö i Östersjön.
Bedömning
Eftersom biogas (LBG, Liquefied Biogas) och naturgas (LNG, Liquefied Natural Gas)
båda består av metan och i princip är samma sak, kommer vi nedan använda begreppet
LNG, då detta vanligtvis används som begrepp när metan nyttjas som marint
drivmedel/bunker.
LNG som drivmedel har dokumenterade positiva effekter vad det avser utsläpp vid källan.
Förslagsställaren anger i sitt medborgarförslag att LNG-bränslet inte medför några utsläpp,
vilket är felaktigt. LNG drivmedel reducerar svavelutsläppet till 0 % och minskar
koldioxidutsläppet med cirka 25%, jämfört med en oljeprodukt, dock kvarstår en stor del
av exempelvis Nox-gaserna.
Teknikförvaltningen ser positivt på en utveckling som ger möjlighet att bunkra LNG i
Visby hamn. Linjetrafiken till och från Gotland kommer inom en snar framtid trafikeras av
färjor som kan drivas av LNG. Då Visby hamn utgör navet för trafiken till både
Nynäshamn och Oskarshamn borde ett behov av att kunna bunkra LNG i Visby hamn
uppstå. Det faller dock inte inom regionens ansvar att utveckla och bedriva denna typ av
verksamhet. Skall en etablering ske, så måste det förverkligas av kommersiella aktörer.
Regionen kommer givetvis att bistå och i möjligaste mån ge förutsättningar för en sådan
etablering.
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2016-01-20

Forts § 16
Med hänsyn till ovanstående föreslås att medborgarförslaget avslås
___
Protokollsutdrag
RS, förslagsställaren

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Änr

Region

MEDBORGARFÖRSL
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Gotland

2015 -08- O 4
REGION GOTLAND

Förslaget
Stoivhte kontotet vad du amw att
Lägg pengarna för fayssningskajen på att utveckla en produktions-/distributionsanlagftning för biogas anpassad till marin verksamhet Det kommer att
Sänka drivmedels-/transportkostnad och dessutom förbättra miljön i Östersjön
Motivering

Skriv httr varför du anser att regk»Mlin«köge bör fe^
Utrrametfbrtsttterdapåettentt

Se bifogad Motivation
Motivation/Dokumentation finns på Internet under adress:
www.0761146m^ochlanken"LNG~iftrietrafiken>> (vittext)

dier skrivin

www.0761146886.se/xportofVbycopy.htnil

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 Intemetpublicering
Jag samtycker inte till Intemetpublicering
Förslagsställare man
Du kan inte vara anonym utan det miste ftain^ att ub^da om du å^Mkbokfoird på Gotland.
D«tum 150731
Adress

N mnteclaiin8

*

tfat*

/- jW^t/

Hans A Svensson

å iWiKimu

Stjärngatan 16 C
E-postedress

621 40 Visby
smldyr@telia.eom

Medborgarförslag Hans A Svensson - 150731

Motivering
LNG-drift (Liquid Natural Gas) i den internationella sjöfarten.
För Gotlands del innebär det att man klarar svaveldirektivets krav på sjöfarten
på Östersjön och del av Nordsjön. Inga utsläpp medför att man klarar dagens
och framtida miljökrav på fartygsbränslet. (Bilaga 4).
Gotlandsbolagets färja för LNG-drift kommer 2017 . (Bilaga 5)
LNG har egenskap att avgaserna reduceras till vattenånga vilket
gör att man är rustad inför kommande framtida miljökrav. LNG är billigare producerat på lokalt avfall - än fossilt drivmedel med lokal lagringsmöjlighet,
utan beroende av världsmarknaden drivmedel. (Bilaga 68).
30% billigare drivmedel medför att det uppkommer marginal för en prissänkning på
transporter på "Riksvägen till Fastlandet". Transportkostnaderna är hinder för fortsatt
utveckling och av Ön. (Bilaga 5).
Då drivmedel utgör 40-50% av driftkostnaderna för ett fartyg bör man kunna förvänta sig en
prissänkning på transportkostnaderna. (Bilaga 38).
"All Inclusive" - alla pengar stannar ombord. Man undviker således att behöva "... spendera
en förmögenhet på restaurangbesök... " då man går iland. (Bilaga 14B, 28).
Fickpengar - att spendera inom fartygets aktivitetsutbud - (påföres notan). Senaste greppet att
behålla portmonnän ombord. (Bilaga 31 - 33).
SWECO -konsulter för Svenska Näringsliv och Region Gotland rörande svavelproblematiken
sammanfattar sig svävande i sin uttolkning om sjöfartens framtid i Östersjön. (Bilaga 44-45).
Rederierna sätter kurs mot farvatten utanför IMO-området - Island och Medelhavet kan vara
aktuella - prismässigt inte så stor skillnad. Gotlandsbåten har kapacitet för 900
besökande/resa och som spenderar 1004:- per person och dygn. (Bilagor 8,13,33 och 71).

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2016-04-04

Handlingar till

Ärende 22-33

Interpellationssvar
Innehåll
• Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardells (S) svar på Lisa
Blochmanns (C) interpellation om vägbelysning på landsbygden.
RS 2015/813 (Bordlagd från föregående sammanträde)

• Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardells (S) svar på Lena
Celions (M) interpellation gatubelysning i tätort.
RS 2105/ 814 (Bordlagd från föregående sammanträde)

• Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardells (S) svar på Anna
Hrdlickas (M) interpellation om underhåll av Region Gotlands fastigheter,
Romabadet m.fl. RS 2015/815 (Bordlagd från föregående sammanträde)
• Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardells (S) svar på Anna Hrdlickas
(M) interpellation om arenahallen i Visby och omkringliggande infrastruktur
RS 2016/124

• Regionstyrelsens ordförande Björn Janssons (S) svar på Anna Hrdlickas (M)
interpellation om obesvarat medborgarförslag RS 2016/129
• Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Stefaan De Maeckers (MP) svar
på Mats Hedströms (M) interpellation om i väntan på ambulans, IVPA och
sommarambulanser RS 2016/128
• Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardells (S) svar på Anna
Hrdlickas (M) interpellation om fastighet vid kvarnen Kärringen i Visby
RS 2016/130

• Regionstyrelsens ordförande Björn Janssons (S) svar på Lars Thomssons (C)
interpellation om konsekvenser av utökning av Natura 2000 områden
RS 2016/133

• Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Stefaan De Maeckers (MP) svar
på Simon Härenstams (M) interpellation om medarbetarförslag i sjukvården
RS 2016/127

• Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardells (S) svar på Anna
Hrdlickas (M) interpellation om inhyrda lokaler RS 2016/131

• Regionstyrelsens ordförande Björn Janssons (S) svar på Ola Lindvalls (C)
interpellation om boende och utveckling på landsbygden RS 2016/132
• Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Stefaan De Maeckers (MP) svar
på Simon Härenstams (M) interpellation om underskott i sjukvården
RS 2016/126

Interpellationssvar
2016-04-04
Interpellation: Vägbelysning på landsbygden
Till Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell
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
Mitt svar:
Det är korrekt som Lisa Blochman skriver att 5 miljoner är avsatt årligen 2016-2018 för
underhåll och uppbyggnad av belysning.
Först vill jag vara tydlig med att Tekniska Nämnden har beslutat att inte investera i belysning
på enskilda vägar. Tekniska Nämnden beslutade enhälligt 2014-11-19 § 240 följande gällande
belysning på enskilda vägar. Demontera, eller där det är möjligt, överlåta gatubelysning vid
enskilda vägar till markägare eller samfälligheter. Information och dialog skall ske med
boende och föreningar vid det aktuella området innan demontering sker.
Beträffande Regionens egna vägar finns budgeterade medel och utbyte mot LED belysning
pågår enligt plan. Byte har gjorts i Klintehamn och Fårösund. Under 2016 fortsätter utbyten i
Visby Innerstad, Stånga, Lärbro och Burgsvik.
Min tolkning blir då att de avsatta investeringsmedlen är riktade till investeringar på det
statiga vägnätet.
Lite historia
1995-06-28 § 160 beslutade Tekniska Nämnden att upphöra med investeringar på det
statliga vägnätet
2002-08-19 § 98 beslutade Kommunfullmäktige att bifalla en motion från
Socialdemokraterna som innebar att tekniska nämnden får i uppdrag att vidta sådana
åtgärder att belysningspunkterna på landsbygden i allt väsentligt kan behållas i nuvarande
omfattning.
2002-10-31 § 234 avslår Kommunstyrelsen begäran från Tekniska Nämnden om bidrag från
för investering i belysning på det statliga vägnätet.
Motiveringen var att dåvarande Vägverket håller på med en översyn av kriterier och ansvar
för det statliga vägnätet.

Under åren 2002 – 2014 har förvaltning årligen efterfrågat svar på den översynen utan att få
svar.
2014-01-24 tillskrev Tekniska Nämnden Trafikverket med en begäran om ett möte för att
diskutera ansvaret för belysningen på det statliga vägnätet.
I samband med den skrivelsen ställs en fråga till SKLs jurister om deras bedömning av
lagligheten i att en kommun/region investerar i belysning på vägar där staten är väghållare.
Trots påstötningar har inget svar lämnats från SKL.
2015-01-26 svarar Infrastrukturministern på en fråga från Christer Engelhardt att det finns
inget som hindrar att Region Gotland investerar i belysning på statliga vägnätet förutsatt att
Trafikverkets krav på belysning uppfylls.
2015-01-27 svarade Trafikverket att en inventering pågår av belysningen på statliga vägnätet
och svar kommer att lämnas till sommaren 2015.
Under våren 2015 begärde Landshövdingen och Regionstyrelsens ordförande en överläggning med
Trafikverket för att diskutera frågan om ansvar för belysningen på statliga vägnätet.

Efter detta har Trafikverket lämnat besked att en arbetsgrupp har tillsatts tillsammans med
SKL som ser över den statliga belysningen i hela landet. Arbetsgruppen avser att lämna svar i
september 2016. Kopplat till arbetsgruppen finns en referensgrupp där en representant från
Teknikförvaltningen ingår.
2015-03-24 svarar Riksdagens utredningsenhet att Trafikverket har en uttalad policy att det är
väghållaren, det vill säga Trafikverket, som även ska ansvara för belysningen på det statliga vägnätet.
2015-11-25 § 383 beslutar Regionstyrelsen efter en motion från Centerpartiet att det görs en

grundlig utredning av vilka åtaganden, när det gäller vägbelysning, som är tillåtna enligt
Kommunallagen.

Region Gotland har vid regionöverläggningar med Trafikverket (november 2015) och i
regionens remissvar till regeringen på Trafikverkets förslag inför nästa
infrastrukturplaneringsperiod 2018 – 2025 tagit upp frågan om ansvar för belysning på det
statliga vägnätet.
Med anledning av de beslut som fattats genom åren och den osäkerhet som ännu finns om
ansvaret för belysningen på det statliga vägnätet så anser jag att Region Gotland skall
avvakta svaret från den arbetsgrupp Trafikverket och SKL har tillsatt. Det är olämpligt att
fastställa riktlinjer för dessa investeringsmedel innan ansvaret är fullt utrett.
Skall medlen användas till investering i belysning på det statliga vägnätet så bör det gå att
föra över medel till år 2017.
Visby 2016-03-23
Tommy Gardell
Ordförande i Tekniska Nämnden

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

Interpellationssvar
2016-04-04

Interpellation: Underhåll av gatubelysning i tätort
Till: 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)
Mitt Svar:
Jag är medveten om att det förekommer brister och har vid flera tillfällen påtalat detta för
ansvariga på förvaltningen.
Eftersom Geab har bytt 260 armaturer i Fårösund och 400 st i Visby innerstad har de kommit
efter med enstaka ljuskällebyten efter felanmälan. Det är samma personal som gör underhåll
och som byter armaturer för oss. Eftersom Geab varit medvetna om de har kommit efter
med underhållet, har de i samråd med oss tagit in en underentreprenör för att hjälpa till
med armaturbytet i innerstaden, och även till ombyggnaden av belysningen vid Visby
Strandpromenad.
Det är svårt att få tag i personal som har elbehörighet och utbildning i "arbete på väg.” Det
finns heller inte så många självgående skyliftar att tillgå. Förvaltningen har återkommande
byggmöten med Geab om drift och underhåll av belysningen och vid mötet före jul
bestämdes gemensamt, att Geab:s personal skall jobba helger tills man kommit ifatt med
underhållet.
Eftersom vi 2015 har bytt ca 700 belysningsarmaturer till LED-belysning kommer
underhållsbehovet att minska eftersom brinntiden för dessa LED-armaturer är 80 000
timmar. Eftersom belysningen är tänd ca 4 000 timmar per år innebär det att de kommer att
brinna i 20 år. Detta innebär stora miljövinster eftersom vi inte behöver köra så mycket med
underhållsfordon i tex innerstan. Eftersom installerad effekt även minskar med 60 % ger det
också stora miljövinster.
Vad gäller avtalet med Geab är det ett avtal på löpande räkning där timpriserna är avtalade.
Den tid som Geab har på sig att åtgärda olika fel finns angivet i en bilaga till avtalet.

Åtgärdstiden är olika på var och vilken vägtyp det gäller och kan variera från en dag
(trafikljus) eller enstaka på landsbygd 60 dagar.
Det finns inga viten eller dylikt i avtalet. Om Geab ser att man inte kan hålla vissa delar, skall
detta anmälas till beställaren vilket också är gjort i det här fallet.
Om inte så sker kan avtalet sägas upp. Förvaltningen har en ömsesidig dialog om problem
som uppstår och försöker lösa dessa tillsammans på ett kreativt sätt. Viten löser sällan några
problem.
Visby 2016-03-23

Tommy Gardell
Ordförande i Tekniska Nämnden

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)

Interpellationssvar
2016-04-04

Interpellation: Underhåll av regionens fastigheter
Till: Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S)

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)
Görs regelbundna besiktningar av regionens fastigheter?
Obligatorisk ventilationskontroll görs enligt plan. Det gäller även hissar och lyftdon, tryckkärl,
köldmedia, elrevisionsbesiktning, brandlarm & sprinkler, cisterner, gas, lekplatsutrustning,
skyddsrumsbesiktning m.m.
Däremot görs inte regelbunden besiktning av byggnadskonstruktioner, utan vid misstanke
om skador på konstruktionen görs inspektion, besiktning eller utredning.
Tillsyn och skötsel genomförs regelbundet enligt skötselplan. Fastighetsservicepersonal
anmäler då skador eller påverkan på byggnad till Förvaltningsenheten för bedömning av
eventuella konsekvenser.
Har det funnits underhållsplan för Romabadet fram till 2015?
Planering av underhåll har gjorts baserat på status för respektive byggnad inför varje år.
Varje år har det gjorts en statusbedömning av Romabadet utifrån inkomna synpunkter från
hyresgäster, tillsyn av fastighetsservice samt besök på plats etc.
Har underhållsplanen följts?
Underhåll har genomförts enligt den planering av underhållsprojekt som gjorts varje år.
Större underhållsinsatser i Rombadet har genomförts 2006, 2007, 2010, 2013 och 2015.
Hur kan det komma sig att fått gå så långt att badet uppvisar sådana skador att det måste
stängas akut?
Stängningen beror inte på eftersatt underhåll. Åtgärder på byggnadskonstruktioner som
betongstomme tas inte upp i underhållsplaner. Fel som upptäcks vid tillsyn hanteras utifrån
bedömning från fall till fall.

Vid tidigare kontroller har vissa brister i betongkonstruktionen påtalats, vilka har åtgärdats.
Samtidigt har konstruktionen bevakats med avseende på dessa brister.
Hösten 2015 gjorde fastighetsförvaltningsavdelningen en fördjupad utredning av
Romabadets tekniska status med anledning av tidigare konstaterade brister i
betongkonstruktionen samt kommande behov av att byta ut andra tekniska system. Detta
gäller bland annat reningsanläggningen och VA-system.
Tillsammans med KFF valde TKF att stänga Romabadet med omedelbar verkan då det i
rapporten ”Tillståndsbedömning av Romabadet” gjord av CBI Betonginstitutet fanns signaler
att akuta åtgärder krävdes för att kunna garantera säkerhet för badgäster och personal.
Angående inledningen ”Fastighetsförvaltningen ska upprätta underhållsplaner för samtliga
regionens fastigheter”
Till och med 2015 har planeringen baserats på årliga tillståndsbedömningar. Från och med
2016 tillämpas en underhållsplan baserad på intervaller. Båda arbetssätten tillgodoser kravet
att fastigheterna ska underhållas på ett betryggande sätt.
Under februari månad har Betonginstitutet kommit med sin slutliga riskbedömning där det
framgår att betongkonstruktionen är så pass försvagad att det inte går att utesluta att
bassängen trots åtgärder kan ge vika. Fastighetsavdelningen har även gjort bedömningen att
reningsverket inte klarar dagens krav på rening.

Visby 2016-03-23

Tommy Gardell
Ordförande i Tekniska Nämnden

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)

Visby 2016-02-22

Interpellation:

Arenahallen och infrastruktur

Till:

Tekniska nämndens ordförande

Arenahallen - Ica Maxi Arena - är invigd och alla är nöjda. Nästan. Bilvägarna till
arenahallen är inte klara, cykelbana finns och den är upplyst men det saknas skyltar.
Parkeringsplatserna räcker inte till. Listan kan göras längre.
I media svarar Tommy Gardell på kritiken genom att hänvisa till cykel och buss när
medborgare frågar efter parkeringsplatser.
Problemet är bara att cykelvägen till hallen inte är skyltad. Inte heller infarten från
bilvägen är skyltad. Bussarna slutar gå klockan 1713 vardagar och trafikerar inte området
under helger - ingen buss kör någonsin till arenahallen.

Mina frågor är;

- när kommer infrastrukturen för bilar vara klar?
- när kommer antalet parkeringsplatser utökas?
- när kommer det att skyltas till sporthallen från bil- och gc-vägar?
- när (om någonsin) kommer det att gå att ta bussen till sporthallen?
- finns det medel avsatta för att avsluta arbetena?

Anna Hrdlicka

Visby 2016-02-22

Interpellation:

Icke besvarat medborgarförslag från 2013 04 17

Till:

om att sälja Visby ringmur
Regionstyrelsens ordförande, Björn Jansson

År 2013, i april den 17e lämnades ett medborgarförslag till Region Gotland.
Medborgarförslaget handlade om att Visby Ringmur skulle säljas.
Region Gotland äger muren så frågan är ställd till rätt instans. Gång på gång kommer det
upp på listan över ännu inte behandlade medborgarförslag i regionfullmäktige. Däremot
finns förslaget enligt uppgift inte med på Tekniska Nämndens lista över obesvarade
medborgarförslag.
Medborgarförslag ska enligt kommunallagen kap 5 paragraf 27a behandlas inom ett år.

Därför frågar jag;

varför är medborgarförslaget från 2013 04 17 ännu inte behandlat?

Anna Hrdlicka (M)

Interpellationssvar
2016-04-04

IVPA och sommarambulanser
Ledamoten Mats Hedström (M) har i en interpellation till mig ställt en fråga angående
IVPA och sommarambulanser
Om/när det görs förändringar, hur säkrar du upp att de delar av ön som inte finns i
omedelbar närhet av orter med dygnetruntambulans (Visby och Hemse) också
garanteras en god tillgänglighet?

Mitt svar:
Tillgängligheten till ambulanssjukvård följs kontinuerligt genom återkommande samråd
med Falck ambulans AB, uttag ur statistiksystem och genom avvikelserapporter. Vid
planering av verksamheten liksom inför förändringar i dirigeringsriktlinjerna görs en
bedömning vilka lösningar som ger bäst vård för insatta resurser.
I nuläget finns under dagtid 8-18 fyra besättningar varav en besättning kan välja helikopter
eller ambulans. Kväll och natt finns tre besättningar vilket innebär att
”helikopterbesättningen” utgör den tredje ambulansen, inte den fjärde som finns angivet i
den förklarade texten till interpellationen.
I det förslag som behandlades av Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN) den 23 mars visar
underlaget att ökningen av antalet IVPA-ärenden (I Väntan På Ambulans –
räddningstjänsten) till betydande del grundas på att en generellt ökande andel ärenden
klassas som prio1. Sjukvårdens bedömning är att detta förhållande inte avspeglar en faktiskt
ökande sjuklighet utan en ökande kravnivå, svårigheter hos SOS Alarm med bemanning
och beslutsstödsystem. Man bedömer också att insatser av räddningstjänsten på de
indikationer som föreslås tas bort inte är avgörande på ett sätt som motsvarar kostnaden.
Beträffande sommarambulansen är HSN för närvarande bunden av kontrakt med Falck
Ambulans AB och planering pågår för hur resursen bäst ska användas, bland annat för att
hålla nere insatstiderna i öns ytterkanter. Nämnden har redovisat att denna resurs finns och
också är möjlig att ta bort efter utgånget avtal utifrån kravet från Regionstyrelsen att
redovisa på potentiella utbudsminskningar. Om vi ska kunna säkra en god tillgänglighet
över hela ön även sommartid då antalet uppdrag ökar väsentligt så tror jag inte att
borttagandet av sommarambulansen är en framkomlig väg.

Stefaan De Maecker
Ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden

Slite 2016-02-22

Interpellation:
Till:

IVPA och sommarambulanser
Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande

Enligt statistik för tillgänglighet vid akutsjukvård som vi tidigare fått ta del av i
Regionfullmäktige, kan man se att det skiljer sig en hel del över ön. På södra ön och
inte minst på den norra är det betydligt fler utryckningar som inte utförs inom
stipulerad tid.
Tidigare har det ansetts att helikoptern är den 4:e ambulansen nattetid, liksom
möjlighet till IVPA (i väntan på ambulans – röda bilarna), vilket har varit en del i att
hålla tider vid utryckning. Sommarambulansen har avlastat en hårt pressad
ambulanstjänst under tider när många fler människor vistas på ön.
Därför undrar jag
Om/när det görs förändringar, hur säkrar du upp att de delar av ön som inte finns i
omedelbar närhet av orter med dygnetruntambulans (Visby och Hemse) också
garanteras en god tillgänglighet?

Mats Hedström (m)

Visby 2016-02-22

Interpellation:

Kärringen

Till:

Tommy Gardell

Regionen äger en fastighet som ligger vid kvarnen ”Kärringen”. Det är ett par
mindre stugor som under lång tid hyrdes ut till en idrottsklubb men som nu finns
i annat kontrakt.
Under alla år med idrottsklubben stadgades i kontraktet att underhållet var
hyresgästens ansvar mot en låg hyra.
Nu rapporteras att det regnat in i åtminstone ett av husen.
Fastighetsförvaltningsavdelningen har besiktigat skadorna.

Mina frågor är följande:
- Hur stora är skadorna?
- Vem är det som kommer att betala för eventuella åtgärder av skadorna?

Anna Hrdlicka (m)

Interpellation till regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S)

Konsekvenser av en eventuell utökning av Natura 2000 områden
I slutet av augusti 2015 så tog regeringen ett beslut att infoga ytterligare 25
områden på Gotland i EU: s nätverk Natura 20000. Därmed utökades Gotlands
Natura 2000 yta väldigt kraftigt, med ca 8000 hektar. I samband med det
beslutet meddelade vice statsministern Åsa Romson regeringens bedömning att
nu var det inte aktuellt att göra flera stora avsättningar på Gotland till Natura
2000 eftersom målen för de skyddsvärda naturtyperna var nådda. För några
veckor sedan bekräftade näringsminister Mikael Damberg att denna bedömning
kvarstår från regeringen, när han svarade på en fråga i riksdagen.
Trots dessa klara besked från regeringen så har nu Länsstyrelsen i Gotlands län
lagt fram ett skarpt förslag till att infoga ytterligare 2165 hektar till Natura 2000
nätverket. Förslaget är nu ute på remiss. De nya områdena berör väldigt många
enskilda markägare. Förslaget kommer att få omfattande konsekvenser för
skogsbruket, vindkraftsetableringar och cementindustrin.
För att kunna ta ställning till förslagets fulla effekter är det nu viktigt att det tas
fram en konsekvensanalys för effekterna för det gotländska samhället och
Sverige som helhet. Cementa i Slite är den helt dominerande fabriken för svensk
cementtillverkning, den står för 60 % av Sveriges produktion.
Viktigt är också att det i detta skede tas fram bevarandeplaner för de enskilda
markägarna. Det är först då de verkliga effekterna och inskränkningarna i
ägarrätten för markägarna blir tydliga. Bevarandeplanerna måste fram innan ett
beslut om nya avsättningar till Natura 2000 görs.
För Cementa är effekterna mycket påtagliga visar preliminära bedömningar. På
File hajdar föreslås 583 hektar ”skyddas”, det innebär bland annat att ca 40
procent av Cementas markområde tas i anspråk. De exakta effekterna av detta
för Cementas framtida verksamhet är mycket svåra att i nuläget överblicka. Men
helt klart är att det liggande förslaget kommer att få mycket radikala och ganska
snabba effekter på Cementas verksamhet. De ytor som föreslås låsas till Natura
2000 blockerar direkt brytningsyta, det hindrar att kvarvarande yta används till
kompensationsåtgärder samt att Natura 2000 området kräver en buffertzon som
kommer att ta stora ytor i anspråk.
De exakta effekterna av förslaget kommer att klargöras först vid nästa
tillståndsprövning för brottets utökning. Men redan nu står det helt klart att
förslaget väldigt dramatiskt kommer att påverkas Cementas framtidsplanering i
Slite. Därmed riskeras också den långsiktiga cementtillverkningen i Sverige,
effekterna av detta är oöverblickbara.

Därför ställer jag nedanstående frågor:
- Hur många jobb berörs av förslaget?
- Hur kommer regionstyrelsens ordförande agera för att få länsstyrelsen att väga
in samhällsekonomiska konsekvenser i det slutgiltiga förslaget till Natura 2000
områden?
- Kommer regionstyrelsens ordförande agera för att regionen bidrar till att en
konsekvensanalys som belyser effekterna för det gotländska samhället i stort tas
fram?
Vänge 2016-02-22

Lars Thomsson (C)

Interpellationssvar
2016-04-04

Medarbetarförslag i sjukvården
Ledamoten Simon Härenstam (M) har i en interpellation till mig ställt fyra frågor angående
medarbetarförslag i sjukvården. Detta utifrån att det sedan i höstas är möjligt för
medarbetarna på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen att lämna in förbättringsförslag på
förvaltningens interna hemsida.

Mina svar:
1. Hur har det mottagits av medarbetarna?

Uppfattningen är att medarbetarna ser positivt på möjligheten att på ett strukturerat sätt
lämna förslag på åtgärder. Det har dock inte genomförts en systematisk
medarbetarundersökning för att styrka denna uppfattning.
2. Hur många förslag har kommit in?

Förslagen som finns på Hälso- och sjukvårdens åtgärdslista har inkommit från såväl
medarbetare i organisationen som chefer och ledare. Totalt har tills dags dato 155 punkter
kommit upp på en åtgärdslista. 33 punkter är avförda från listan. Till största del beror det
på att de ingår i en annan punkt på listan alternativt för att det är åtgärder som tillhör
ordinarie verksamhet eller åtgärder som hälso- och sjukvården inte styr över. Antalet
inlämnade förslag har minskat allt eftersom tiden går. Ständig påminnelse om att fortsätta
inkomma med förslag är nödvändigt.
3. Hur många har verkställts?

31 åtgärder redovisas som beslutade/genomförda. Ett antal punkter är till viss del
genomförda men inte i sin helhet varför de kvarstår som identifierad åtgärd som måste
verkställas.
4. Hur många är under bearbetning?

I nuläget är 75 stycken under bearbetning och 16 stycken punkter där inget arbete pågår
just nu. Att inget arbete pågår betyder inte att punkten inte ska genomföras men i nuläget
inte har den högsta prioriteten. Ibland förutsätter en åtgärd att en annan åtgärd är
genomfört först.

Stefaan De Maecker
Ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden

Visby 2016-02-19

Interpellation:
Till:

Medarbetarförslag sjukvården
Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande
Stefaan de Maecker

Sedan hösten är det möjligt för medarbetarna på Hälso- och
Sjukvårdsförvaltningen att lämna in förbättringsförslag på förvaltningens
interna hemsida.
• Hur har det mottagit av medarbetarna?
• Hur många förslag har kommit in?
• Hur många har verkställts?
• Hur många är under bearbetning?

Simon Härenstam (M)

Visby 2016-02-22

Interpellation:

Inhyrda lokaler

Till:

Tommy Gardell

Inhyrda lokaler
Region Gotland hyr (för GVFs räkning) idag en lokal i gamla Flexhuset. Detta trots
att det uppges finnas lämpliga lokaler i regionens eget bestånd.
Mina frågor är:
- Varför utnyttjar vi inte vårt eget bestånd?
- Vilken är extrakostnaden per månad för dessa inhyrda lokaler?

Anna Hrdlicka (m)

Interpellation till regionstyrelsens ordförande ang landsbygdsutveckling.
För närvarande sker utbyggnad av relativt många lägenheter samtidigt som
planläggning av småhustomter sker i stor omfattning i Visby. Det är positivt att
Visby växer. Vad som däremot inte överensstämmer med regionens långsiktiga
mål är att landsbygden tappar såväl arbetstillfällen som antal boende.
Det finns anledning att närmare analysera vilka faktorer som i första hand
påverkar den negativa befolkningsutvecklingen på landsbygden. Exempel på
hinder för att bygga och bo på landsbygden kan bl a vara:
• Det saknas tomtmark med förutsättningar för anläggande av vatten och
avlopp
• Regionen avstår från att marknadsföra det egna markinnehavet som kan
vara lämpligt att exploatera för bebyggelse
• Motstående intressen som strandskydd, naturreservat och andra områden
med särskilda skyddsföreskrifter
• Ointresse från Gotlandshem och andra företag som bygger hyresbostäder
och bostadsrätter
• Avsaknad av infrastruktur/service på landsbygden
• Politiken fattar beslut som gradvis innebär koncentration av boende och
utkomstmöjligheter i Visby
• Fördelarna med landsbygdsboende marknadsförs inte i tillräcklig
omfattning
Mina frågor är:
1. Är regionen observant på behovet av åtgärder för att underlätta boende
och arbetstillfällen på landsbygden?
2. Vilka särskilda åtgärder vidtas eller planeras för landbygdens tillväxt?
3. Anser regionstyrelsens ordförande att regionen vidtar tillräckligt med
åtgärder för att uppnå målet inomregional balans, d v s landsbygden
utvecklas i takt med Visby?
Dalhem 2016-02-22
Ola Lindvall

Interpellationssvar
2016-04-04

Information om underskottet i sjukvården
Ledamoten Simon Härenstam (M) har i en interpellation till mig ställt två frågor angående
information om underskottet i sjukvården 2015. Detta utifrån att prognosen som lämnades
i november angav -97 MSEK och det slutgiltiga bokslutet visade sig landa på -123 MSEK.

Mina svar:
1. När fick nämndordförande vetskap om att resultatet försämrats så kraftigt?

Under novembernämnden angavs en prognos om -97 MSEK. Information lämnades om
att utfallet antagligen skulle bli svagare än så, men att grunderna för att räkna ut en ändrad
prognos var för osäkra för att kunna lägga en ny sådan. En försämring med 2 MSEK mot
prognosen i delårsrapporten kopplades till extra inbetalning till LÖF. Denna information
fick hela nämnden vid nämndsammanträdet i november.
Vid hälso- och sjukvårdens nämndsammanträde i december var det helt klart att resultatet
skulle bli sämre än prognos då resultatet efter november var -96,5 MSEK. November hade
ett mycket högt utfall och nämnden informerades då om att prognosen inte skulle hålla
utan att resultatet skulle bli sämre än -100 MSEK. I december lämnas dock ingen ny
prognos.
Att resultatet skulle bli så kraftigt försämrat till -123 MSEK kunde inte ha förutsetts bättre
förrän bokslutsarbetet var slutfört. Förklaringen till såväl hela underskottet som
prognosavvikelsen har lämnats.
Bokslutssiffran blev klar under omvärldsdagen den 22 januari. På kvällen samma dag fick
jag information om resultatet. Förvaltningen påbörjade genast analysarbetet och
sammanställningen och jag uppdaterades under lördagen den 23 januari.
2. Vore det inte lämpligt att åtminstone presidiet informerats i förväg?

Det mest lämpliga förfaringssättet hade varit att nämndledamöterna kunde ha informerats
om resultatet med möjlighet för ledamöterna i arbetsutskottet till en efterföljande
diskussion snabbt därpå innan det började diskuteras i media.
Under helgen 23-24 januari togs det fram material som kunde belysa bakgrunden till det
redovisade underskottet samt skillnaden mellan senaste angivna prognos och utfall.

Arbetsutskottet var sedan tidigare inplanerat till onsdagen den 27 januari. Kompletterande
utskick till arbetsutskottet skickades ut på måndagen den 25 januari, däribland det
ekonomiska utfallet för 2015.
När det på söndagskvällen visade sig att informationen om underskottet redan fanns spridd
i en bredare krets som inte var kopplad till nämnden beslutade jag att även informera media
så snart som möjligt. På så sätt kunde vi ändå på ett mer ordnat sätt hantera intresset från
media som vårt bokslut kunde antas röna. Information till pressen skickades på måndagen
någon timme senare än till nämnden.

Stefaan De Maecker
Ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden

Visby 2016-02-19

Interpellation:
Till:

Underskottet i sjukvården
Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande
Stefaan de Maecker

Hälso- och Sjukvårdsnämnden gjorde 2015 ett oacceptabelt stort
underskott på 123 miljoner. Att resultatet försämrats så kraftigt sedan
den senaste prognosen, -97 mkr i november, kom som en total
överraskning för oppositionen och blev känt först när förvaltningen
skickade ut mejlet till hela nämnden samt ett pressmeddelande.

Mina frågor till Dig:
- när fick nämndordförande vetskap om att resultatet försämrats så
kraftigt?
- vore det inte lämpligt att åtminstone presidiet informerats i förväg?

Simon Härenstam (M)

