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Protokoll

Regionfullmäktige 2016-04-04

Rf § 20

Nya ledamöter och ersättare i regionfullmäktige
RS 2015/6
- Länsstyrelsen 2016-03-24, dnr: 201-819-16
- Länsstyrelsen 2016-03-24,dnr: 201-876-16

Regionfullmäktiges beslut
•

Länsstyrelsens protokoll läggs med beaktande till handlingarna.

Länsstyrelsen har gjort en ny sammanräkning efter att Rune Fröling (M) och Mathilda
Kahlqvist (Fi) entledigats från sitt uppdrag som ledamot respektive ersättare i
regionfullmäktige.
Sammanräkningarna visar att
Ingemar Lundqvist (M) blir ny ledamot och att Jacob Dygéus (M) samt Alida Gadea (Fi) blir
nya ersättare i regionfullmäktige.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 21

Information om Science Park Gotland
Lisa Hemph verksamhetsledare för Science Park Gotland informerade om
verksamheten.
Uppsala universitet Campus Gotland och Region Gotland som är de två ägarna av
föreningen, har gett Science Park Gotland i uppdrag att stötta företag som vill skapa och
driva tillväxtföretag på Gotland. De arbetar också med att underlätta och hjälpa till med
innovationsprocesser.
Att skapa och driva tillväxtföretag bedrivs främst genom s.k. inkubatorverksamhet, en
plats där det erbjuds gynnsamma möjligheter för företag att växa. Där erbjuds entreprenörer att utveckla sina företag och att i grupp arbeta tillsammans med andra.
Innovationsprocesserna underlättas genom att skapa kreativa möten mellan akademi,
näringsliv, det offentliga och allmänheten.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 22

Revisorernas information

Revisorernas ordförande Carin Backlund informerad om revisorernas pågående arbete.
Upphandlingen av sakkunnig revision är nu klar och från den 1 januari 2017 och fyra år
framåt har pwc återigen fått förtroende som Region Gotlands revisionsfirma.
Tre rapporter har sedan föregående informationstillfälle färdigställts och är ute på
remiss:
−

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll

−

Granskning av arbetet med barn som riskerar att fara illa

−

Hantering av projektmedel hos kultur- och fritidsnämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 23
Information om socialnämndens individutskott

Lena Stenström (MP) gav en kort information om socialnämndens individutskott.
I utskottet ingår även Mats Hedström (M), Jonas Niklasson (C), Karin Wizén (V) och Lisa
Kalström (S).
Utgångspunkt i individutskottet är vad Socialtjänstlagen säger och de flesta förekommande ärendena är försedda med sekretess. Utskottet träffas var fjortonde dag och de
vanligaste besluten rör barn och unga, missbrukare och personer med funktionsstörning. Beslut som fattas kan exempelvis vara omedelbara omhändertagande av barn
och där gäller Lagen om vård av unga, LVU. Flytt av vårdnaden till särskild förordnad
vårdnadshavare och adoptioner är andra exempel.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 24

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

- Tekniska nämnden 2015-12-15 § 272
- Ledningskontoret 2016-01-12, rev 2016-02-02
- Regionstyrelsen 2016-03-07, § 29

Regionfullmäktiges beslut
•

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

Tekniska nämnden har överlämnat slutrapport för Resecentrum Gotland Projekt 1060010607 för godkännande i regionfullmäktige
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 innebar ett anslagsöverskott om 571 000 kronor.
Ledningskontoret har tillstyrkt att slutredovisningarna godkänns och att anslagsöverskott
regleras mot regionens Eget kapital.
Regionstyrelsen har, i enlighet med ledningskontoret, föreslagit att slutrapporten godkänns.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll
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Rf § 24 forts.
Anförande
Anförande hölls av Tommy Gardell (S).
Expedieras:

Tekniska nämnden
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 25

Ansökan om tilläggsanslag för investeringar i kryssningskaj
RS 2016/44

- Tekniska nämnden 2016-01-20 § 21
- Ledningskontoret 2016-01-28
- Regionstyrelsen 2016-03-07, § 35

Regionfullmäktiges beslut
•

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

Tekniska nämnden har ansökt om tidigareläggande av medel avsatta år 2017 för
investering för kryssningskajen i Visby. För detta har de begärt tilläggsanslag med 75
miljoner kronor för projekt 10620, avseende investeringar i kryssningskaj i Visby.
I regionens investeringsplan 2016-2020 har tidigare fattats beslut om investeringar med
260 miljoner kronor för byggande av en ny kryssningskaj, fördelat över perioden 20152018. I den totala investeringsutgiften inkluderas kreditivränta med 10 miljoner kronor.
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 miljoner kronor.
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 miljoner
kronor, d.v.s. 75 miljoner kronor högre än tidigare uppskattning. Motsvarande
investeringsutgift, (75 miljoner kronor) 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 har tillstyrkt tekniska nämndens ansökan om tilläggsanslag om 75
miljoner kronor för investeringar i kryssningskaj, projekt 10620.
Regionstyrelsen har, i likhet med ledningskontoret tillstyrkt tilläggsanslaget för
kryssningskajen.
Expedieras: Tekniska nämnden, Ledningskontoret Ekonomi
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 26

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

- Tekniska nämnden 2016-01-20 § 12, med taxeförslag
- Ledningskontoret 2016-02-03
- Regionstyrelsen 2016-03-07, § 38

Regionfullmäktiges beslut
•

Tekniska nämndens förslag till ny taxa avseende kollektivtrafik inklusive färdtjänst
och sjukresor antas. Förändring av taxa gäller from 2 maj 2016.

Tekniska nämnden har lagt fram förlag till ny axa för kollektivtrafik inklusive färdtjänst
och sjukresor.
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 har tillstyrkt den föreslagna revideringen av taxa för kollektivtrafiken
inklusive färdtjänst och sjukresor enligt nämndens förslag. Förändringen av taxa föreslås
gälla fr.o.m. 2016-05-01.
På regionstyrelsen gav regiondirektören, från arbetsutskottet begärd, information om
komplettering i ärendet vad gäller taxa för personer som fyllt 80 år, taxa för affischering,
kontanthantering och resegaranti. Styrelsen har, i likhet med ledningskontoret tillstyrkt
taxeförslaget.
Anföranden
Anföranden hölls av Lennart Petersson (S), Tommy Gardell (S) och Anna Andersson (C).
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 26 forts.
Yrkanden
•

Eva Nypelius (C) yrkade avslag till förslaget på avgiftsfria resor för personer över 80 år.

•

Johan Thomasson (L) yrkade, med instämmande av Elin Bååth (Fi) och Simon
Härenstam (M), avslag på regionstyrelsens förslag.

Ordförande ställde i tur och ordning först proposition på regionstyrelsens förslag och
Johan Thomassons yrkande om avslag på regionstyrelsens förslag och fann att
regionstyrelsens förslag hade vunnit bifall. Sedan ställde ordföranden proposition på
Eva Nypelius ändringsyrkande om avgiftsfria resor för personer över 80 år och fann att
även detta hade avslagits.
Expedieras

Tekniska nämnden
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 27

Trygg politikerpension
RS 2015/657

- Ledningskontoret 2015-11-23, rev. 2016-01-11
- Pensionstjänst – Utfästelse om trygg politikerpension ver. 1.0 2015
- Regionstyrelsen 2016-02-04, § 5
- Ledningskontoret 2016-03-16 Information om etiska val

Regionfullmäktiges beslut
•

Pensionslösning för förtroendevalda, som Försäkringsstrategi AB erbjuder för
samtliga förtroendevalda som omfattas av Bestämmelser om pension och
omställningsstöd för förtroendevalda (OPF-KL) och Placeringspolicy gällande
förvaltning av pensionsmedel för Region Gotland, godkänns.

•

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

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.
Regionstyrelsen har beslutat att ytterligare information kring de etiska valen ska
komplettera ärendet inför regionfullmäktiges behandling. Denna information fanns med
i kallelsen till regionfullmäktige.
Anm: Se även svar på motion om placeringspolicy för pensionsmedel, § 30, i detta protokoll.

Anföranden
Anföranden hölls av Isabel Enström (MP), Lena Celion (M).
Yrkande
•

Björn Jansson (S) yrkade att det i första beslutspunkten, efter (OPFKL) och innan
godkänns skulle följande tillfogas: ” och Placeringspolicy gällande förvaltning av
pensionsmedel för Region Gotland”.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 27 forts.
Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag och Björn Janssons
tilläggsyrkande och fann att tilläggsyrkandet bifallits.
Expedieras:

Alla nämnder
Ledningskontoret - HR-enheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 28

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

- Motion 2015-10-12
- Ledningskontoret 2016-01-20
- Regionstyrelsen 2106-03-07, § 32

Regionfullmäktiges 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 2015-11-25, § 364).

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.
Regionstyrelsen har, i likhet med ledningskontoret, ansett motionen besvarad med
hänvisning till eget tidigare beslut.
Anföranden
Anföranden hölls av Elin Bååth (Fi), Meit Fohlin (S), Cecilia Nygren (MP), Saga Carlgren (V)
och Jonas Niklasson (C).
Expedieras

Ledningskontoret Folkhälsa och välfärd

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

1
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Rf § 29

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

- Motion 2015-03-30
- Byggnadsnämnden 2015-11-04, § 194
- Ledningskontoret 2015-11-25
- Regionstyrelsen 2016-02-04, § 16

Regionfullmäktiges beslut
•

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.
Regionstyrelsen har föreslagit att motionen ska 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 LIS-områden.
Anföranden
Anföranden hölls av Meit Fohlin (S), Karl-Allan Nordblom (MP) och Eva Gahnström (C).
Yrkande
•

Lars Thomsson (C) yrkade, med instämmande av Eva Gahnström (C) och Johan
Thomasson (L), bifall till motionen.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-04-04

Rf § 29 forts.
Proposition och omröstning
Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag och Lars Thomssons
yrkande och fann att regionstyrelsens förslag tillstyrkts. Omröstning begärdes. JA för
regionstyrelsens förslag och NEJ för Lars Thomssons yrkande. 37 ledamöter röstade ja. 34
ledamöter röstade nej. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstade.
Regionstyrelsens förslag hade således vunnit majoritet.
Expedieras

Tekniska nämnden
Ledningskontoret Näringsliv

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-04-04

Rf § 30

Motion. Placeringspolicy för Region Gotlands pensionsmedel
RS 2015/741

- Motion 2015-11-23
- Ledningskontoret 2016-02-02
- Regionstyrelsen 2016-03-07, § 40

Regionfullmäktiges beslut
•

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.
Regionstyrelsen har föreslagit att motionen bifalls.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-04-04

Rf § 30 forts.
Anföranden
Anföranden hölls av Eva Nypelius (C) och Isabel Enström (MP).
Expedieras

Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-04-04

Rf § 31

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

- Miljöpartiet 2015-10-12
- Ledningskontoret 2016-01-20
- Regionstyrelsen 2016-03-07, § 33

Regionfullmäktiges beslut
•

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.
Regionstyrelsen har, i likhet med ledningskontoret, bifallit motionen och i övrigt enligt
kontorets förslag.
Anföranden
Anföranden hölls av Stefaan De Maecker (MP), Lena Stenström (MP) och Leif Dahlby (S).
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-04-04

Rf § 31 forts.
Yrkande
Eva Nypelius (C) yrkade, med instämmande av Anna Hrdlicka (M), Lena
Celion (M), Ulf Klasson (L), på avslag till andra beslutspunkten och bifall till tredje
beslutspunkten.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och Eva Nypelius
ändringsyrkande och fann att regionstyrelsens förslag vunnit bifall.
•

Expedieras

Ledningskontoret Folkhälsa

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-04-04

Rf § 32

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

- Motion 2015-10-12
- Ledningskontoret 2016-01-20
- Regionstyrelsen 2016- 03-07, § 31

Regionfullmäktiges beslut
•

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.
Regionstyrelsen har föreslagit att motionen avslås.
Anförande
Anförande hölls av Björn Jansson (S).
Yrkande
•

Simon Härenstam (M) yrkade bifall till ledningskontorets förslag.

Ordförande ställde proposition på regionstyrelsens förslag och Simon Härenstams
yrkande och fann att regionstyrelsens förslag vunnit bifall.
Expedieras

Ledningskontoret (Per-Eric Edlund)
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-04-04

Rf § 33

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

- Motion 2015-10-09
- Ledningskontoret 2016-02-09
- Regionstyrelsen 2016-03-07, § 42

Regionfullmäktiges beslut
•

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.
Ledningskontoret har bedömt att det 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
Regionstyrelsen har föreslagit att motionen anses besvarad i enlighet med tidigare beslut
om återtagande av överklagan.
Anföranden
Anföranden hölls av Johan Thomasson (L), Elin Bååth (Fi), Karl-Johan Boberg (C), Björn
Jansson (S), Robin Storm (M) och Stefaan De Maecker (MP).
Expedieras

Ledningskontoret ASB

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-04-04

Rf § 34

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

- Motion 2015-10-12
- Ledningskontoret 2016-02-09
- Regionstyrelsen 2016-03-07, § 41

Regionfullmäktiges beslut
•

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.
Ledningskontoret har bedömt att det 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.
Regionstyrelsen har föreslagit att motionen anses besvarad i enlighet med tidigare beslut
om återtagande av överklagan.
Anföranden
Anföranden hölls av Robin Storm (M) och Björn Jansson (S).
Expedieras

Ledningskontoret ASB

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-04-04

Rf § 35

Motion. Öka vakansgraden i Gotlandshem
RS 2015/135

- Motion 2015-03-02
- Regionfullmäktige 2015-11-23 § 86
- Ledningskontoret 2015-01-12
- Regionstyrelsen 2016-02-04, § 17

Regionfullmäktiges beslut
•

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.

Ledningskontoret anför att 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.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-04-04

Rf § 35 forts.
Regionstyrelsen har föreslagit att 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.
Anföranden
Anföranden hölls av Eva Nypelius (C) och Lars Bjurström (V).
Expedieras

AB Gotlandshem
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-04-04

Rf § 36

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

- Motion 2015-03-30
- (Regionfullmäktige 2015-11-23, § 86 )
- Ledningskontoret 2016-01-09
- Regionstyrelsen 2016-03-07, § 39

Regionfullmäktiges 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.

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.
Ledningskontoret har i sin tjänsteskrivelse anfört att regionfullmäktige i november 2015
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.
Regionstyrelsen har, med stöd av regionfullmäktiges tidgirare beslut och i enlighet med
ledningskontoret, föreslagit att motionen bifalls.
Anförande
Anförande hölls av Frans Brozén (L).
Expedieras

Ledningskontoret kansli
Författningssamlingen (för bevakning)

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-04-04

Rf § 37

Medborgarförslag. Sälja Visby Ringmur
RS 2013/257

- Medborgarförslag 2013-04-17
- Regionfullmäktige 2013-06-17
- Ledningskontoret 2016-03-21

Regionfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget avslås. Det finns inte skäl att undersöka förutsättningarna att sälja
Visby ringmur.
I ett medborgarförslag inlämnat av Erik Kärrbrink föreslås att det ska undersökas om
det teknisk och lagligt går att sälja Visby ringmur. Förslagsställaren anser det inte vara
Region Gotlands uppgift att äga ett sådant objekt som ringmuren.
Regionfullmäktige har vid tidigare sammanträde, till tekniska nämnden överlåtit
(delegerat) nedanstående medborgarförslag för beslut. Denna delegation är nu återkallad
då tekniska nämnden anser att detta ärende inte ingår i deras kompetensområde.
Ledningskontoret har, i sin beredning åt regionfullmäktige presidium, anfört att 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.
Ledningskontoret har bedömt att det mot bakgrund av ovanstående inte finns skäl att
undersöka förutsättningarna att sälja Visby ringmur.
Anförande
Anförande hölls av Anna Hrdlicka (M).
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-04-04

Rf § 37 forts.
Protokollsanteckning från Anna Hrdlicka (M)
”Från hela mitt hjärta tack för att, detta medborgarförslag äntligen behandlats! Det var
på tiden!”
Expedieras

Förslagsställaren
Ledningskontoret kansli

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-04-04

Rf § 38
Avsägelser och fyllnadsval
Regionfullmäktiges beslut
•

Ny ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2016-04-04 – 2018-12-31
(efter Lars Siggelin, V)
(V)
Annamaria Bauer Signalgatan 10, 621 47 Visby
att inträda vid förhinder för Saga Carlgren

•

Utseende av ny ledamot i byggnadsnämnden bordläggs till nästa sammanträde.

•

Utseende av ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden bordläggs till nästa
sammanträde.

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

Lars Siggelin (V) har avsagt sig uppdraget som ersättare i gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
Camilla Björkander (MP) har avsagt sig uppdraget som ledamot i byggnadsnämnden.
Elisabeth Norrby (MP) har avsagt sig uppdraget som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-04-04

Rf § 39

Medborgarförslag; nya
Regionfullmäktiges beslut
•

I enlighet med presidiets förslag.

Följande medborgarförslag har inkommit:

Ärendenummer/
Ankomstdatum

Niklas Westergrens medborgarförslag om kulturpeng till barn och
ungdomar för kulturevenemang.

RS 2016/98
2016-02-11

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.

RS 2016/103
2016-02-12

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Anita Ljustells medborgarförslag om släke (tång) från stränder
att användas till gödning.

RS 2016/104
2016-02-12

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Bo Hanssons medborgarförslag om byggande av lägenheter i
Stenkyrka socken.

RS 2016/110
2016-02-18

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till byggnadsnämnden.
Marianne Erikssons medborgarförslag om apotek till
vårdcentralen vid Korpen i Visby.

RS 2016/115
2016-02-18

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till hälso- och
sjukvårdsnämnden.
Markus Johanssons medborgarförslag om att Region Gotland
slopar lagen om valfrihet.

RS 2016/117
2016-02-19

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till socialnämnden.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande

:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-04-04

Rf § 39 forts.
Martina Åkesson Wollbos medborgarförslag om utökade
öppettider på Solbergabadet.

RS 2016/138
2016-02-24

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till kultur- och
fritidsnämnden.
Agneta Sedelius medborgarförslag om fler papperskorgar på
Södra hällarna.

RS 2016/145
2016-02-29

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Bo Johanssons medborgarförslag om att lägga ett provisoriskt
golv i Romabadet.

RS 2016/148
2016-02-29

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Hannes Müllers medborgarförslag om matpolicyn och religiöst
märkt mat till skolbarn m.m.

RS 2016/183
2016-03-17

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
Peter Åbergs medborgarförslag om bolagisering av
folktandvården.

RS 2016/205
2016-03-21

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till hälso- och
sjukvårdsnämnden.
Irene Magnussons medborgarförslag om att ompröva beslutet att stänga
Romabadet.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till kultur- och
fritidsnämnden.
Expedieras:

Berörda nämnder, Förslagsställarna

Justerande:

Utdragsbestyrkande

:

RS 2016/218
2016-03-29

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-04-04

Rf § 40

Medborgarförslag; anmälan av beslutade
Regionfullmäktiges beslut
•

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

Daniel Hillströms medborgarförslag om trafikproblem i Specksrum, Visby innerstad
RS 2012/292

• Tekniska nämnden 2016-01-20, § 15
Maria Elgans m.fl. medborgarförslag (7 st. likalydande) om gällande stadga för torghandel
RS 2013/405

• Tekniska nämnden 2016-01-20, § 14
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

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-04-04

Rf § 41

Interpellation. Vägbelysning på landsbygden
RS 2015/813

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

Rf § 42

Interpellation. Gatubelysning i tätort
RS 2015/814

Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S) besvarade interpellation ställd av
Lena Celion (M) om gatubelysning i tätort. Lena Celion tackade för svaret och
kommenterade ytterligare frågan. Deltog i diskussionen gjorde även Anna Hrdlicka (M).
Interpellation 2015-12-14

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 43

Interpellation. Underhåll av Region Gotlands fastigheter,
Romabadet m.fl.
RS 2015/815

Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S) besvarade interpellation ställd av
Anna Hrdlicka (M) om underhåll av Region Gotlands fastigheter, Romabadet m.fl. Anna
Hrdlicka tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Deltog i diskussionen
gjorde Anders Larsson (C), Isabel Enström (MP), Brittis Benzler (V) och Ulf Klasson (L).
Interpellation 2015-12-14

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 44

Interpellation. Arenahallen i Visby och omkringliggande
infrastruktur
RS 2016/124

Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S) besvarade interpellation ställd av
Anna Hrdlicka (M) om arenahallen i Visby och omkringliggande infrastruktur. Anna
Hrdlicka tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Deltog i diskussionen
gjorde Stefan Wramner (M) och Per Edman (V).
Interpellation 2016-02-04

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-04-04

Rf § 45

Interpellation. Obesvarat medborgarförslag
RS 2016/129

Regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S) besvarade interpellation ställd av Anna
Hrdlicka (M) om obesvarat medborgarförslag. Anna Hrdlicka tackade för svaret och
kommenterade ytterligare frågan. Deltog i diskussionen gjorde även Johan Thomasson (L).
Interpellation 2016-02-04

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 46

Interpellation. I väntan på ambulans, IVPA och sommarambulanser
RS 2016/128

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Stefaan De Maecker (MP) besvarade
interpellation ställd av Mats Hedström (M) om i väntan på ambulans, IVPA och
sommarambulanser. Mats Hedström tackade för svaret och kommenterade ytterligare
frågan. Deltog i diskussionen gjorde även Lena Celion (M).
Interpellation 2016-02-04

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 47

Interpellation. Underhåll av fastighet vid kvarnen Kärringen i Visby
RS 2016/130

Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S) besvarade interpellation ställd av
Anna Hrdlicka (M) om fastighet vid kvarnen Kärringen i Visby. Anna Hrdlicka tackade
för svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2016-02-22

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 48

Interpellation. Konsekvenser av utökning av Natura
2000-områden
RS 2016/133

Regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S) besvarade interpellation ställd av Lars
Thomsson (C) om konsekvenser av utökning av Natura 2000 områden. Lars Thomsson
tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Deltog i diskussionen gjorde
Björn Dahlström (C), Lena Celion (M) och Eva Nypelius (C).
Interpellation 2016-02-22
Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet
Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-04-04

Rf § 49

Interpellation. Medarbetarförslag i sjukvården
RS 2016/127

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Stefaan De Maeckers (MP) besvarade
interpellation ställd av Simon Härenstam (M) om medarbetarförslag i sjukvården. Simon
Härenstam tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Deltog i
diskussionen gjorde även Inger Harlevi (M).
Interpellation 2016-02-22

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 50

Interpellation. Inhyrda lokaler
RS 2016/131

Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardells (S) besvarade interpellation ställd av
Anna Hrdlicka (M) om inhyrda lokaler.
Interpellation 2016-02-22

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 51

Interpellation. Boende och utveckling på landsbygden
RS 2016/132

Regionstyrelsens ordförande Björn Janssons (S) besvarade interpellation ställd av Ola
Lindvall (C) om boende och utveckling på landsbygden. Ola Lindvall tackade för svaret
och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2016-02-22

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 52

Interpellation. Underskott i sjukvården
RS 2016/126

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Stefaan De Maeckers (MP) besvarade
interpellation ställd av Simon Härenstam (M) om underskott i sjukvården. Simon
Härenstam tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2016-02-22

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-04-04

Rf § 53

Motioner; nya
Följande motioner har inkommit:

Ärendenummer

Elin Bååth (Fi)
Policy för HBTQ+

RS 2016/266
2016-04-04

Ulf Klasson (L)
Ny simhall

RS 2016/267
2016-04-04

Anna Hrdlicka (M)
Anpassade öppettider på återvinningscentralerna

RS 2016/268
2016-04-04

Anmärkning:

De nya motionerna bifogas det tryckta protokollet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-04-04

Rf § 54

Interpellationer; nya
Regionfullmäktiges beslut
•

Interpellationerna besvaras vid nästa sammanträde.

Elin Bååth (Fi) fick tillstånd att till Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Isabel
Enström (MP) ställa interpellation om miljögifter i avloppsslam
RS 2016/255

Elin Bååth (Fi) fick tillstånd att till tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S)
ställa interpellation om åtgärder mot vattenbristen
RS 2016/256

Ulf Klasson (L) fick tillstånd att till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Stefaan De
Maecker (MP) NN ställa interpellation om tandvård för asylsökande
RS 2016/257

Ulf Klasson (L) fick tillstånd att till tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S)
ställa interpellation om tillfällig stängning av räddningstjänstens station i Klintehamn
RS 2016/258

Stefan Wramner (M) fick tillstånd att till tekniska nämndens ordförande Tommy
Gardell (S) ställa interpellation om gymnasieskolans nya F-hus
RS 2016/259

Simon Härenstam (M) fick tillstånd att till barn- och utbildningsnämndens ordförande
Brittis Benzler (V) ställa interpellation om Västerhejde skola och IT-säkerheten
RS 2016/260

Jonas Niklasson (C) fick tillstånd att till barn- och utbildningsnämndens ordförande Brittis
Benzler (V) ställa interpellation om de nyanlända flyktingarna ingår i det totala beräknade
elevantalet
RS 2016/261

Ingemar Lundqvist (M) fick tillstånd att till tekniska nämndens ordförande Tommy
Gardell (S) ställa interpellation om förekomsten av polycykliska aromatiska kolväten, s.k.
PAH-oljor
RS 2016/262

forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-04-04

Rf § 54 forts.
Anna Hrdlicka (M) fick tillstånd att till tekniska nämndens ordförande Tommy
Gardell (S) ställa interpellation om trafikflödesanalys och leveransstyrning av trafiken i
Visby innerstad
RS 2016/263

Anna Hrdlicka (M) fick tillstånd att till tekniska nämndens ordförande Tommy
Gardell (S) ställa interpellation om ett kommunalt skyltprogram
RS 2016/264

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

2016-04-04

Omröstning § 29
Ärende: Motion. Utnyttja LIS-områden till att skapa landsbygdsutveckling
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
Regionstyrelsens förslag
NEJ: Lars Thomssons (C) yrkande

Följande röstade ja:
Björn Jansson (S)
Meit Fohlin (S)
Hanna Westerén (S)
Leif Dahlby (S)
Johnny Wiberg (S)
Tommy Gardell (S)
Anneli Klovsjö (S)
Renée Lingström (S)
Brittis Benzler (V)
Saga Carlgren (V)
Filip Reinhag (S)
Bo Björkman (S)
Alexandra Dahlberg (S)
Linus Gränsmark (S)
Per Edman (V)
Thomas Gustafson (V)
Antonia Broén (S)
Lena Eneqvist (S)
Tony Johansson (S)
Mona Eneqvist (S)
Annamaria Bauer (V)
Lars Bjurström (V)
Lennart Petersson (S)
Aino Friberg Hansson (S)
Mikael Nilsson (S)
Stefaan de Maecker (MP)
Isabel Enström (MP)
Karin Wizén (V)
Clara Andermo (MP)
Cecilia Nygren (MP)
Robert Hall (MP)
Lena Stenström (MP)
Karl-Allan Nordblom (MP)
Ylva Hammar (MP)
Elin Bååth (Fi)
Conny Kristensen Gahnström (S)
Torgny Ammunet (S)

Följande röstade nej:
Eva Nypelius (C)
Lars Thomsson (C)
Simon Härenstam (M)
Anna Hrdlicka (M)
Eva Ahlin (C)
Björn Dahlström (C)
Inger Harlevi (M)
Meishuan Wong (M)
Ingrid Engström (C)
Alexander Jansson (C)
Mats Hedström (M)
Lena Celion (M)
Gunnel Lindby (C)
Jonas Niklasson (C)
Ingemar Lundqvist (M)
Jesper Skalberg Karlsson (M)
Eva Gahnström (C)
Stefan Nypelius (C)
Stefan Wramner (M)
Sven Bosarfve (M)
Anna Andersson (C)
Karl-Johan Boberg (C)
Margareta Benneck (M)
Robin Storm (M)
Ola Lindvall (C)
Anders Larsson (C)
Kaj Lundmark (SD)
Björn Ljung (SD)
Johan Thomasson (L)
Ulf Klasson (L)
Frans Brozén (L)
Lena Grund (L)
Arvid Olofsson (SD)
Margareta Persson (M)

Bilaga § 42

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

Bilaga § 43

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

Bilaga § 44

Interpellationssvar
2016-04-04

Interpellation: Arenahallen och infrastruktur
Till: Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S)
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?
2016-02-22
Anna Hrdlicka (m)
Mitt svar:
Fråga 1. När kommer infrastrukturen för bilar vara klar?
Infrastrukturen för bilar till Arenahallen är i stort sett klar. Sandhedsvägens anslutning till
väg 142 återstår. I samband med att den sydvästra delen av Visborgsområdet exploateras
kommer Sandhedsvägen successivt byggas ut för att anslutas i cirkulationsplatsen på väg
140 i norra Vibble
Fråga 2. När kommer antalet parkeringsplatser utökas?
Cirka 40-50 parkeringsplatser kan tillskapas söder om befintlig parkering vid Arenahallen.
Det finns inga ekonomiska medel anslagna för att göra detta. Det finns ytterligare
parkeringar på promenadavstånd från Arenahallen.
Det finns ingen anläggning som bygger parkeringar som räcker till en bilplats åt alla. Det
finns en beräkningsnorm som bygger på samåkning och att andra fortskaffningsmedel
används. Det skulle bli en parkeringsöken runt Arenahallen till en mycket stor kostnad som
fylls ett fåtal gånger om året, om det fanns bilplats till lika många som Arenahallen rymmer.
Fråga 3. När kommer det att skyltas till sporthallen från bil- och gc-vägar?
Skyltningen för cykel till Arenahallen är färdigställd. Skyltning i cirkulationen på Langsväg
är klar. Skyltning från länsväg 142 och 562 är beställd vid Trafikverket och kommer att
sättas upp under våren 2016.

Fråga 4. När (om någonsin) kommer det att gå bussar till sporthallen?
Det finns i dagsläget en bussficka där kollektivtrafikens bussar är tänkta att stanna.
Planer finns på att dra förbi Stadstrafikens linje 1 ett par gånger om dagen, samt på
kvällen och någon gång under helgen. Det pågår diskussioner med kultur- och
fritidsförvaltningen om lämpliga tider eftersom det måste passa tider då Arenahallen
utnyttjas och det har ännu inte klarats ut. Det är även en ekonomisk fråga och det
påverkar turlistan för hela stadstrafiken.
I dagsläget så finns det möjlighet att ta linje 51 från Visby busstation (måndagfredag) 13.55, 15.35 och 16.30 och kliva av vid Langs hage ca 14.05, 15.45 och 16.40.
Det går även att ta linje 1 och kliva av vid Vårdcentralen Visborg men då blir det en
längre sträcka att gå
(ca 500 m).
Fråga 5. Finns det medel avsatta för att avsluta arbetena?
De arbeten som inte är avslutade är anslutningen till Sandhedsvägen som kommer att
slutföras i samband med exploatering av Visborgsområdet. Till detta finns idag inte några
medel budgeterade.
Önskemål finns även om breddning av Langs väg samt en cykelbana. Det finns inga medel
avsatt till detta och cyklister och gångtrafikanter hänvisas till den nya belysta cykelbanan
mellan Exhuset och Arenahallen.
Visby 2016-03-23

Tommy Gardell
Ordförande i Tekniska Nämnden

Bilaga § 45
Interpellationssvar
2016-04-04

Interpellation angående icke besvarat medborgarförslag om
att sälja Visby ringmur
Ledamoten Anna Hrdlicka (M) har i en interpellation om ett icke besvarat medborgarförslag
ställt följande fråga till mig.
- Varför är medborgarförslaget från 20130417 ännu inte behandlat?
Mitt svar:
Aktuellt medborgarförslag har missats i hanteringen pga otydlighet hur ärendet
delegerades mellan Regionstyrelse och Teknisk nämnd. Detta innebär att ärendet inte fångades
upp i beredningsprocessen och blev liggandes. Detta misstag har nu åtgärdats och ett svar
behandlas i regionfullmäktige.

Björn Jansson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga § 46
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

Bilaga § 47

Interpellationssvar
2016-04-04
Interpellation: Kärringen
Till: Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S)
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?
2016-02-22
Anna Hrdlicka (m)

Mitt svar:
Besiktningen gjordes avseende takets skick och täthet. Det konstaterades att underlagspappen var
i dåligt skick så att regnvatten kunde läcka in. Även viss del av takkonstruktionen hade skador så
att de fick bytas ut.
Hyresgästen kommer att betala för denna reparation. Detta görs genom att de har fått en förhöjd
hyra under en tidsperiod om 5 år, motsvarande reparationskostnaden.
Visby 2016-03-23

Tommy Gardell
Ordförande i Tekniska Nämnden

Bilaga § 48
Interpellationssvar
2016-04-04

Interpellation angående konsekvenser av en eventuell
utökning av Natura 2000 områden
Ledamoten Lars Thomsson (C) har i en interpellation om konsekvenser av en eventuell utökning av Natura 2000 områden ställt följande frågor till mig:
1. Hur många jobb berörs av förslaget?
2. Hur kommer regionstyrelsens ordförande agera för att få länsstyrelsen att väga in samhällsekonomiska konsekvenser i det slutgiltiga förslaget till Natura 2000 områden?
3. Kommer regionstyrelsens ordförande agera för att regionen bidrar till att en konsekvensanalys som belyser effekterna för det gotländska samhället i stort tas fram?
Mitt svar:
Vill inleda med att det är Regeringen som har att besluta i frågan och att Naturvårdsverket
ännu inte lämnat något förslag till regeringen kring Natura 2000. Det finns ett förslag från
Länsstyrelsen i Gotlands län som nu är inlämnat till Naturvårdsverket. Regionstyrelsen yttrade
sig kritiskt till remissförslaget som i praktiken är detsamma som nu inlämnats. Regionstyrelsen
betonade i sitt yttrande vikten av en balans mellan höga naturvärden och en framtida långsiktig kalkindustri. Ett skydd måste kombineras med en fortsatt utveckling av näringsliv på norra
Gotland. Ytterligare hot mot arbetstillfällen och utveckling av befintliga och nya satsningar på
norra Gotland är förödande för Gotlands möjligheter till tillväxt och sysselsättning över hela
ön.
1. Hur många som är berörda av förslaget är mycket svårt att beräkna. Dels handlar det om
vad de många markägarna gör och tänker använda marken till. När det gäller Cementa så arbetar ca 230 personer direkt och ca 200 som är indirekt berörda. Detta är siffror som användes
förra året och det har nog inte förändrats. Jag bedömer inte att frågan handlar antalet jobb
utan hur många års brytning det kommer att bli. Det finns diskussioner om 50-120 år beroende på regeringens beslut och kommande prövningstillstånd. I detta ligger den viktigaste frågan,
enligt min mening, i vilken omfattning Cementa kan nyttja sin mark för kompensationsåtgärder.
2. Länsstyrelsen anser att de inte har att ta ställning till de samhällsekonomiska konsekvenserna och att de följer de riktlinjer som uppdraget innebär. Jag avser inte att ta upp den frågan
med länsstyrelsen och det vore förmätet av mig att tala om för Länsstyrelsen hur de skall sköta
sitt jobb. Landshövdingen och jag diskuterat uppdrag och förslag i samband med remissen
och det nu att det presenterade förslaget.
3. Att göra samhällsekonomiska konsekvensanalyser är ett omfattande uppdrag. Vi har gjort
konsekvensanalyser av vilken betydelse jobben inom kalkindustrin har för Gotland och de är
betydande. Regeringen har att väga de samhällsekonomiska konsekvenserna och de är medvetna om vilka konsekvenser det blir beroende på beslut, dels för Sverige och för Gotland. I
samband med att beslut fattas som påverkar enskilda, en bygd eller företag så har regionledningen alltid agerat för att påverka och minska konsekvenserna.

Det är regeringen som har att väga helheten och se till vilka konsekvenser kommande förslag
från Naturvårdsverket kan få. Det är då som det går att göra en helhetsbedömning och om det
behöver vidtas några åtgärder från regionen.

Björn Jansson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga § 49
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

Bilaga § 50

Interpellationssvar
2016-04-04

Interpellation: Inhyrda lokaler
Till: Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S)
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?
2016-02-22
Anna Hrdlicka (m)
Mitt svar:
Lokalen i gamla Flextronicshuset inhyrdes 2012-01-01 för serverings- och disktjänster till
serviceförvaltningens behov av matsal för utspisning av elever vid Wisby Gymnasiet Norr.
De finns inga egna lokaler i norra området som klarar av en sådan verksamhet samt att ta
emot de elevantal som man har behov av.
Serviceförvaltningen disponerar stolar och bord för 350 personer. Från 2016-01-01
utökades antal elever som äter till 540 elever så man äter i omgångar.
Avtal har skrivits till 2016-12-31 då det nya Sävehuset skall vara klart. Blir inte Sävehuset
klart i tid måste vi förhandla om en förlängning.
Din fråga om extrakostnader är svår att förstå.
Region Gotland har inte själv någon lokal att upplåta för ändamålet. I lokalen ska man
kunna ta emot mat som kommer från Säveköket. Maten ska serveras till eleverna och sen
skall disken tas om hand efter utspisningen.
Hyran är 30 000 kr/månad och det är en kostnad utifrån ett lokalbehov som inte fanns i
regionen, så någon extra kostnad finns inte.
Visby 2016-03-23

Tommy Gardell
Ordförande i Tekniska Nämnden

Bilaga § 51
Interpellationssvar
2016-04-04

Interpellation angående landsbygdsutveckling
Ledamoten Ola Lindvall (C) har i en interpellation om landsbygdsutveckling ställt följande
frågor till mig:
1. Är regionen observant på behovet av åtgärder för att underlätta boende och arbetstillfällen
på landsbygden?
2. Vilka särskilda åtgärder vidtas eller planeras för landsbygdens tillväxt?
3. Anser regionstyrelsens ordförande att regionen vidtar tillräckligt med åtgärder för att uppnå
målet inomregional balans, dvs landsbygden utvecklas i takt med Visby?
Mitt svar:
1. Regionledningen är observant på behovet av åtgärder för landsbygden och det vidtas olika
åtgärder för att stärka landsbygden. Detta är viktigt för en levande landsbygd men det kräver en hel del av regionen, företag och enskilda för att upprätthålla en levande landsbygd.
Det pågår ständigt en rörelse där människor flyttar till och från landsbygden inom Gotland
men även mellan fastlandet och Gotland. Nu har vi ett positivt flyttnetto till Gotland som
är bra för utvecklingen på landsbygden. Regionledningen har kontinuerlig kontakt med vår
utvecklingsbolag runt om på ön och som vi ser som viktiga aktörer för en levande landsbygd. Runt om på ön så pågår det olika initiativ där regionen medverkar till att skapa goda
förutsättningar för utveckling.
2. En av de mest grundläggande frågorna för boende på den gotländska landsbygden handlar
om utbyggnaden av vatten och avlopp. Regionfullmäktige har beslutat om en omfattande
VA-plan som nu håller på att verkställas. Fiberutbyggnaden är en annan grundläggande faktor där många goda krafter på landsbygden gjort ett enastående jobb. Vi har initierat en
kartläggning och marknadsföring av byggbar mark i tätorterna och i Gotlandshems ägardirektiv står det att minst en nybyggnation skall påbörjas utanför Visby under mandatperioden. Just nu pågår sonderingar i några av tättorterna. Regionen har till ansvar att medverka
till en infrastruktur och offentlig service som stödjer boende och företagande på landsbygden, och jag tycker att regionen tar ansvar. Men det krävs mer än så för den urbanisering
som pågår har många bottnar och regionen kan inte ansvara för allt.
3. För mig är det viktigt att skapa en inomregional balans och det bästa sättet är att skapa nav i
tätorterna. Det mest lyckade satsningen som jag varit med om handlar om satsningar i Fårösund som för ca 15 år sedan förlorade KA3. Genom satsning på en folkhögskola skapades ett kluster som varit en bidragande faktor som gjort att näringslivet och enskilda valt att
satsa. Det vi nu håller på att bygga upp där Hushållningssällskapet har ledartröjan är Gotland Grönt Centrum, som kommer att betyda mycket för de gröna näringarna. Mer sådana
åtgärder tror jag är viktiga för en positiv utveckling av landsbygden och just nu utreder vi
möjligheten att skapa ett Blått Centrum för de blåa näringarna. Jag tror på att bygga struk-

turer i tätorterna som lockar till sig entreprenörer. Stärker vi tätorterna stärker vi övriga delar av Gotland. Sedan tidigare så har regionen medverkat till att flytta lönekontoret till Slite
och växeln till Hemse. Allt i syfte att stärka landsbygden. Jag kommer att fortsättningsvis
medverka till beslut som stärker landsbygden.

Björn Jansson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga § 52
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

Bilaga § 53

Motion:
Till:

HBTQ+policy
Regionfullmäktige

Personer med marginaliserade orienteringar, relationer, könsidentiteter- och uttryck, samt intersexpersoner (nedan förkortat HBTQ+) löper större risk att drabbas av olika former av ohälsa än den
övriga befolkningen. Många HBTQ+personer upplever att de kränks och osynliggörs, och erfarenhet av och rädsla för diskriminering, trakasserier, våld och hatbrott är vanligare förekommande än
bland övriga befolkningen.
I studien Om ingen talar om det, behöver det inte hanteras som genomfördes av RFSL Gotland på
uppdrag av Region Gotland och Länsstyrelsen i Gotlands län, kartlades levnadsvillkoren hos gotländska HBTQ+personer. Sedan dess har ett visst arbete inletts för att förbättra villkoren inom några av de områden som lyfts fram i studien, men det finns ett behov av en mer långsiktig strategi,
som tar ett helhetsperspektiv på frågan.
HBTQ+personer existerar överallt i samhället, och inom alla Region Gotlands verksamheter. Förutom enskilda punktinsatser behövs därför ett övergripande aktivt arbete med att förbättra levnadsvillkoren för HBTQ+personer, samt att förebygga och åtgärda diskriminering. Enligt studien bör ett
sådant arbete bygga på synliggörande, kompetensutveckling och respektfullt bemötande, samt utgå
från ett normkritiskt perspektiv. Vi anser det också vara av största vikt att att arbetet bygger på och
skapas med god representation av HBTQ+personer, där principen om tolkningsföreträde tillämpas.
I Gotland Prides politikerpanel 2015 lyfte moderator Elisabet Guteskär Nidsjö (som även skrivit
den nämnda studien) frågan om partierna skulle kunna tänka sig att skapa en HBTQ-policy för Region Gotland. Syftet skulle då vara att - med avstamp i studien - få ett långsiktigt helhetsgrepp på
frågan, med målet att alla människor oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck eller sexuell läggning
ska synliggöras, bli bemötta med respekt och tilldelas alla de rättigheter som resten av befolkningen
åtnjuter. Samtliga närvarande partier sade sig då vara positiva till en sådan policy.

Jag yrkar därför på
- Att Region Gotland, med avstamp i studien Om ingen talar om det, behöver det inte hanteras,
upprättar en HBTQ+policy

Elin Bååth, Feministiskt initiativ

2016-03-21

Bilaga § 53

Motion (tillägg) om ny simhall
Redan vid Regionfullmäktigemötet i juni 2015 beslöt RF följande;
Liberalernas motion 2014-11-28 § 144 Regionfullmäktiges beslut ”Motionen bifalls på
så sätt att 1,5 miljoner kronor för utredning av ärendet avsätts i Regionstyrelsens
investeringsbudget för år 2020”.
Nu verkar fler o fler vara klara över att investering av ett nytt bad behövs tidigare än
2020.
Framförallt nu när den rödgröna majoriteten i KFN har drivit igenom att inte öppna
badet i Roma. Något som Liberalerna ser som ett ödesbeslut för badande och
idrottande från en stor del av ön.
Liberalerna anser att vi inte kan och skall kosta på en totalrenovering i storlek om
minst 60 miljoner kronor i Roma. Däremot med betydligt mindre insats rädda badet
tills ett nytt badhus/simhall står färdigt efter ovan nämnd och beslutad utredning.
I de diskussioner som förts tills nu finns bara två alternativa placeringar i Visby,
Gutavallen eller nära Arenahallen på Visborgsområdet. Nu vill vi föreslå att
utredningen tar med en alternativ placering i Roma.
Roma ligger mer i mitten av Gotland än vad Visby gör. Det är ca 15 minuters resväg till
Roma från Visby och en stor del av befolkningen som bor utanför Visby skulle få
kortare restider. Dessutom finns bra kollektivtrafik, som vi hoppas kan bli bättre. Det
kan inte vara svårare för Visbybor att åka till Roma, än vad det är för boende på stora
delar av ön att åka till Visby.
Motiven är att:
- ersätta ett dåligt och underhållsmässigt misskött Romabad
- ge fler medborgare kortare resvägar
- troligen lägre kostnader för marken och därmed lägre byggkostnader
- ge möjlighet att anvisa kanske upp till 60-talet bostäder ovan gjord och ett
nedsprängt garage vid Gutavallen.
- en reell satsning på landsbygden

Bilaga § 53

Motion:

Anpassa öppettiderna på Återvinningscentralerna

Till:

Regionfullmäktige Gotland

Tidigare motioner om att anpassa öppettider på ÅVC har avvisats med hänvisning till att "de som
använder ÅVC är nöjda". Det svaret är lätt att få om man frågar dem som lyckas ta sig till ÅVC då det
är öppet.
Tyvärr tycks verkligheten inte gå i takt med dessa öppettider. Gotland är en ö med många
sommarstugor. Dessa besöks företrädesvis då människor är lediga från arbete och skolor - nationella
helgdagar, veckoslut, semestrar och skollov. Även gotlänningar som äger sommarstugor besöker dessa
under ledigheter. Det är då vi vanliga människor kan få för oss att samla ihop saker som ska till ÅVC
och köra iväg dem.
Det är hushållen som ska använda ÅVC, inte företag, för dem finns andra lösningar, men öppettiderna
är inte anpassade för hushåll utan verksamhetsutövare med behov av att "återvinna".
ÅVCs öppettider är en rigid historia som tycks rikta sig mot fel målgrupp. Varför annars är det
regelmässigt stängt på söndagar men öppet från 07:00 på vardagar. Varför är det annars som längst
öppet till 18 och riktigt tillbommat under helgdagar som påsken 2016? Stängt långfredagen, stängt
påskafton, stängt påskdagen och stängt annandag påsk.
Kommunal service till skattebetalare i arbetsför ålder med heltidsarbete är inte lätt. På Gotland har vi
inte ens kommit på tricket.

Därför yrkar jag;
att öppettiderna på ÅVC anpassas till medborgarnas behov, med fokus på helg och kvällsöppet.
att öppettiderna på ÅVC tar sikte på att vara optimala för hushåll och privatpersoner inte företag.
att en anpassning av öppettiderna enligt ovan ska ske inom ordinarie budget.

Anna Hrdlicka (M)

- behålla övriga badanläggningar intakta
- kunna koppla ihop inomhusbad med en befintlig utomhusdel (Varplöse vattenpark)
Dessutom bör vi kunna pröva nya lösningar för finansiering av projektet, så att
kostnaderna kan hållas ner och samtidigt flytta fram byggstarten. Vi vill få med en
OPS lösning (Offentlig – Privat Samverkan) att ingå i utredningsuppdraget. Ett projekt
där ett eller flera privata företag, genom offentlig upphandling uppdras att finansiera,
bygga och driva simhallen/badet under längre tid. Kanske kan andra OPS-lösningar
hittas, inte minst i kontakter med lokalsamhället i Roma. Kan t.ex. Härryda kommun i
Västsverige, med 37000 invånare överväga OPS-lösning, så borde även vi kunna
hantera ett nytt tänkande.

Med anledning av ovanstående yrkar Liberalerna att;
-utredning om nytt badhus/simhalls placering även inkluderar området nära
Varplöse i Roma
- nya former för finansiering utreds så att byggnationen kan komma igång inom en
treårsperiod utan att äventyra regionens ekonomi.

Klintehamn den 2 april 2016

Ulf Klasson, Liberalerna

