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Regionfullmäktige 2016-04-25

Rf § 55

Årsredovisning 2015
RS 2016/5

- Årsredovisning 2015
- Regionstyrelsen 2016-04-07, § 49
- Revisionsberättelse 2015, 2016-04-18
- Revisorernas redogörelse 2015, 2016-04-18
- Revisionsrapport – Granskning av årsredovisning 2015, 2016-04-15
- Socialnämnden 2016-04-20, § 74. Svar på revisionsanmärkningar
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-04-20, § 225. Svar på revisionsanmärkningar
- Regionstyrelsen 2016-04-25, § 78. Svar på revisionsanmärkningar
- Regionfullmäktiges presidiums motivering över revisionsberättelse 2016-04-25

Regionfullmäktiges beslut
•

Regionstyrelsen och nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ
beviljas ansvarsfrihet för 2015 års förvaltning.

•

Region Gotlands årsredovisning för år 2015 godkänns.

•

Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

Regionfullmäktige antecknar att ledamöter, som tillika är ledamöter eller ersättare i nämnder och
styrelser, inte deltagit i behandlingen av frågan om ansvarsfrihet, var och en i vad henne eller honom
angår. En särskild förteckning med uppgift om ledamöternas och ersättarnas uppdrag för år 2015 har
utarbetats.

Allmänheten har möjlighet att ställa frågor om årsredovisningen under det sammanträde
som fullmäktige behandlar årsredovisningen (Kommunallagen 8 kap 20 § och regionfullmäktiges arbetsordning 35 §). Annons om allmänhetens frågestund har varit införd och
årsredovisning har hållits tillgänglig, dels under kontorstid i receptionen på Visborg, dels
på Region Gotlands webbsida www.gotland.se. Ingen fråga ställdes av allmänheten.
Regionfullmäktiges ledamöter och allmänhet har fått tillgång till årsredovisningen via
Region Gotlands hemsida. Tryckt årsredovisning förelåg på sammanträdet.
Årsredovisning
Måluppfyllelse

Regionfullmäktige har antagit fem övergripande mål för Region Gotland för perioden
2011-2015. Målen beskriver vad regionens verksamheter ska uppnå och är även uttryck
för en viljeinriktning för utveckling av regionen som helhet:
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-04-25

Rf § 55 forts.
−

MÅL 1: BRUKARE/KUNDER

−

MÅL 2: PROCESSER

−

−
−

Brukarna/kunderna upplever att de får tjänster av god kvalitet, är informerade,
delaktiga och respektfullt bemötta.
Processer ger resultat av god kvalitet till kostnader i nivå med jämförbara
kommuner och landsting.
MÅL 3: MEDARBETARE/LEDARE

Medarbetare/ledare trivs, är engagerade, tar ansvar och utvecklas för att möta
framtidens utmaningar.
MÅL 4: SAMHÄLLSUTVECKLING

Gotland utvecklas i linje med visionsmålen och har ett starkt varumärke.
MÅL 5: EKONOMI

Ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv.

Balanserad styrning

I Region Gotland används balanserat styrkort som verktyg för att få koncernen att
arbeta mot samma mål. Styrningen utgår från Gotlands gemensamma vision och
varumärkesplattform. Vision Gotland 2025 sammanfattas i meningen "Gotland är
Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats, präglad av närhet, hållbar tillväxt och fylld av
livslust". Av verksamhetsidén framgår varför Region Gotland finns till. Strategierna anger
vilka vägval som ska göras inom regionen för att nå visionen. De grundläggande
värderingarna – delaktighet, omtanke och förtroende – ska alla medarbetare i Region
Gotland alltid ha med sig när arbetet utförs. Bedömningen av vad som skapar värde för
regionen görs utifrån flera olika perspektiv. I Region Gotlands styrkort finns perspektiven
brukare/kunder, processer, medarbetare/ledare, samhällsutveckling samt ekonomi. För
varje perspektiv finns ett övergripande mål. Visionen och de övergripande målen är
gemensamma för alla nivåer i regionen. Till varje mål kopplas ett antal framgångsfaktorer.
Framgångsfaktorerna beskriver vad verksamheten måste vara bra på/lyckas med för att
respektive mål ska nås. För att veta att man lyckats med sin framgångsfaktor förses varje
framgångsfaktor med mätetal som beskriver vad som ska mätas och vad som ska uppnås
(mätetalets målnivå). Målen, framgångsfaktorerna och mätetalen följs upp årsvis, eller i
vissa fall oftare i samband med månads- och delårsrapporter.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-04-25

Rf § 55 forts.
Ekonomisk redovisning

Årets resultat är negativt med -63 miljoner kronor (mnkr), även balanskravsresultatet är
negativt med -71 mnkr. I resultatet ingår reavinster på 12 mnkr samt återbetalning av
premier från AFA försäkring med 38 mnkr. Resultatet har belastats med förlusttäckningsbidrag till ett av koncernbolagen med 5 mnkr. Med anledning av det negativa
balanskravsresultatet måste regionfullmäktige ta beslut om hur det ska återställas, se
även § 55 i detta protokoll. Budgeten för de kommande tre åren ligger på nivåer som
gör det möjligt att återställa resultatet. Det förutsätter dock att nämnderna har ett
resultat i balans med budgeten.
Resultatet för nämnderna är -101 mnkr. Två av de tre största nämnderna visar ett
negativt resultat, hälso- och sjukvårdsnämnden med -123 mnkr och socialnämnden med
-45 mnkr. Övriga nämnder visar ett positivt resultat.
Årets nettoinvesteringar uppgick till 433 mnkr vilket är en mycket hög nivå.
Investeringarna i skattefinansierad verksamhet har kunnat finansieras med egna medel.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-04-25

Rf § 55 forts.
Planerad investeringsnivå kommande år ligger på en hög nivå och kommer troligen inte
att kunna egenfinansieras fullt ut.
Den höga nivån ställer krav på att regionen ska ha ett positivt resultat som helst uppgår
till cirka 90 mnkr per år.
Åtgärder under året

Regionstyrelsen beslutade i maj att införa ett åtgärdspaket med anledning av den
ekonomiska prognosen som visade ett befarat underskott för 2015. Åtgärdspaketet
innehöll ett antal områden där stopp eller stor återhållsamhet skulle genomföras. Under
året har de olika kostnadsslagen följts upp kontinuerligt. Nämnderna har i sina
årsredovisningar följt upp åtgärdspaketet utifrån ekonomiska effekter men också
effekter på kvalitet, brukare/kunder och medarbetare.
Revision

Regionfullmäktiges valda revisor har riktat anmärkning mot socialnämnden, hälso- och
sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen. Revisorerna föreslår dock att ansvarsfrihet
beviljas.
Revisorerna anför att Hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden inte, på ett
tydligt sätt, har ”uppmärksammat Regionfullmäktige på att de inte skulle kunna anpassa
sin verksamhet inom den budget fullmäktige hade beslutat. Nämnderna har heller inte,
till fullmäktige påtalat sina problem och till fullmäktige föreslagit några åtgärder för att
komma till rätta med dessa. Vidtagna åtgärder i syfte att begränsa underskotten har varit
otillräckliga. Såväl hälso- och sjukvårdsnämnden som socialnämnden har haft en
bristande styrning, ledning och kontroll av sin verksamhet. Beträffande hälso- och
sjukvårdsnämnden vill vi särskilt peka på en bristande kontroll över kostnadsutvecklingen. Vi vill med anledning av detta rikta anmärkning mot hälso- och
sjukvårdsnämnden och socialnämnden. Vår bedömning är dock att socialnämnden,
under året, vidtagit ett antal konkreta åtgärder som ger förutsättningar för en bättre
budgetföljsamhet framöver.
Regionstyrelsen har varit informerad om nämndernas problem och har heller inte på ett
tydligt sätt gjort fullmäktige uppmärksam på att nämnderna inte har möjlighet att
anpassa sin verksamhet till den budget fullmäktige har fastställt.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 55 forts.
Eftersom hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden inte har berett ett ärende
för beslut i fullmäktige rörande sina problem borde regionstyrelsen, utifrån sin
uppsiktsplikt, ha tagit ett sådant initiativ. Av detta skäl vill vi också rikta anmärkning
mot regionstyrelsen.”
Regionfullmäktige har inhämtat förklaringar över de riktade anmärkningarna från
socialnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen.
Fullmäktiges presidium föreslår dock att fullmäktige nöjer sig med nämndernas och
styrelsens inhämtade förklaringar och de genomförda åtgärder som vidtagits under 2015
och föreslår att ansvarsfrihet beviljas.
Revisorernas ordförande Karin Backlund (M) redogjorde för revisionsberättelsen och de
riktade anmärkningarna.
Anföranden
Anföranden hölls av Björn Jansson (S), Eva Nypelius (C), Simon Härenstam (M), Isabel
Enström (MP), Brittis Benzler (V), Johan Thomasson (L), Kaj Lundmark (SD), Elin Bååth (Fi),
Maria Björkman (S), Stefaan De Maecker (MP), Lars Thomsson (C), Anna Hrdlicka (M), Eva
Gahnström (C), Sven Bosarfve (M), Karl-Allan Nordblom (MP) och Bo Björkman (S).
Yrkanden
•

Claes Nysell (L) yrkade att hälso- och sjukvårdsnämnden inte skulle beviljas
ansvarsfrihet.

Ordföranden ställde proposition på presidiets förslag om att ansvarsfrihet beviljas och
Claes Nysells yrkande om att ansvarfrihet inte beviljas för hälso- och sjukvårdsnämnden
och förklarade sig anse att presidiets förslag hade vunnit bifall. Därefter ställde
ordförande proposition på godkännande av årsredovisningen och fann att den hade
godkänts.
Anm:

Expedieras

Jävslistan bifogas det tryckta protokollet

Revisorerna
Alla nämnder
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 56

Balanskravsresultat 2015
RS 2016/5

- Ledningskontoret 2016-03-09
- Regionstyrelsen 2016-04-07, § 50

Regionfullmäktiges beslut
•

Balanskravsresultatet för 2015 återställs under tre år med 18 miljoner kronor 2016,
27 miljoner kronor 2017 och 26 miljoner kronor 2018.

Ledningskontoret anför i sin tjänsteskrivelse att Region Gotland har för 2015 ett
negativt balanskravsresultat på -71 miljoner kronor (mnkr). Enligt Kommunallagen 8
kap. 5 a § och Lag om kommunal redovisning 4 kap. 3 a § ska ett negativt balanskravsresultat regleras under de närmast följande tre åren. Regionfullmäktige ska anta en
åtgärdsplan för hur regleringen ska ske.
Regionfullmäktiges beslut i november 2015 om budget 2016 - 2018 innehåller en
budgetnivå med utrymme för att återställa det negativa balanskravsresultatet 2015.
Ledningskontoret föreslår att återställning ska ske med 18 mnkr 2016, 27 mnkr 2017
och 26 mnkr 2018. För att regionen ska kunna återställa resultatet förutsätter det ett
positivt resultat de kommande tre åren med minst ovanstående resultatnivå.
Prövning har gjorts gentemot resultatutjämningsreserven (RUR). För att kunna
disponera RUR krävs att utvecklingen av rikets skatteunderlag 2015 är lägre än den
genomsnittliga ökningen de senaste tio åren. Under 2015 uppfylls inte det villkoret och
det är därför inte möjligt att disponera medel ur resultatutjämningsreserven.
Regionstyrelsen hade inget att invända mot ledningskontorets förslag till
balanskravsresultat.
Anföranden
Anföranden hölls av Björn Jansson (S), Sven Bosarfve (M) och Ulf Klasson (L).
Expedieras

Alla nämnder
Serviceförvaltningen Ekonomi och upphandling
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 57

Månadsrapport februari 2016
RS 2016/46

- Ledningskontoret 2016-03-15
- Regionstyrelsens arbetsutskott 2016-03-15, § 58
- Regionstyrelsen 2016-04-07, § 51

Regionfullmäktiges beslut
•

Resultatkrav införs för kultur- och fritidsnämnden med 1,5 miljoner kronor, barnoch utbildningsnämnden 11 miljoner kronor, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2,5 miljoner kronor, miljö- och hälsoskyddsnämnden samt byggnadsnämnden med vardera 1 miljoner kronor.

•

Resultatkrav införs för nämnder med intern serviceverksamhet med 7 miljoner
kronor för tekniska nämnden samt 16 miljoner kronor totalt för regionstyrelsens
förvaltningar.

•

Socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden ska lämna ett resultat enligt
budget för 2016.

•

Nämnderna ska till delårsrapport 1 redovisa åtgärder för att nå beslutade
resultatnivåer.

Nämnderna har inkommit med månadsrapporter efter februari månads utgång. Med
anledning av att det ekonomiska läget ser fortsatt mycket bekymmersamt ut behöver
regionfullmäktige ta beslut om åtstramande åtgärder för att 2016 års resultat ska bli
positivt med ett överskott på minst 18 miljoner kronor för att kunna återställa del av det
negativa balanskravsresultatet 2015. Beslutet om avkastningskrav på nämnderna innebär
att respektive nämnd behöver besluta om kraftiga åtgärder för att minska sina kostnader.
Totalt har nämnderna en nettokostnadsutveckling på 4,75 procent i jämförelse med
samma period förra året. Personalkostnadsutvecklingen är 5,5 procent, justerat på
skillnad i kontant utbetalning av semester är utvecklingen 3,3 procent. Då februari är en
månad som bokföringsmässigt kan skilja sig kraftigt mellan åren kan utvecklingen se
annorlunda ut efter mars. Dock är det en skarp signal om att åtgärder behövs.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Regionfullmäktige 2016-04-25

Rf § 57 forts.
Ledningskontorets bedömning är att det ekonomiska läget är mycket bekymmersamt.
Förutsättningen för att kunna bedriva en verksamhet i nivå med budget framåt är att
nämnderna är mycket återhållsamma under 2016 och att det inför 2017 och framåt tas
beslut om minskning av verksamheten. Rent ekonomiskt finns behov av att minska
omkring 300 medarbetare under åren som kommer. Det förutsätter beslut om minskad
verksamhet.
Vidtagna åtgärder beslutades i regionstyrelsens arbetsutskott 15 mars och godkändes i
efterhand av regionstyrelsen som föreslog slutligt beslut i fullmäktige.
Regionstyrelsen beslöt även vid detta sammanträde att ledningskontoret får i uppdrag att ta
fram rutin för regionstyrelsens godkännande av större investeringar, innan planering av
dessa inleds. Samt även att ledningskontoret får i uppdrag att sammanställa skrivelse till
regeringen om de riktade statsbidragen i förhållande till de generella.
Anföranden
Anföranden hölls av Björn Jansson (S), Eva Nypelius (C), Elin Bååth (Fi), Stefaan De
Maecker (MP), Maria Björkman (S), Bo Björkman (S), Ulf Klasson (L), Anna Hrdlicka (M),
Simon Härenstam (M), Leif Dahlby (S) och Simon Härenstam (M).
Expedieras

Alla nämnder
Serviceförvaltningen Ekonomi och upphandling
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-04-25

Rf § 58

Kompletteringsbudget investeringar 2016
RS 2016/6

- Ledningskontoret 2016-03-30
- Regionstyrelsen 2016-04-07, § 52

Regionfullmäktiges beslut
•

Nämnderna beviljas kompletteringsbudget för investeringar 2016 med
332,6 miljoner kronor enligt upprättat förslag.

Investeringsbudgeten för 2016 uppgår till 569,1 miljoner kronor (mnkr) varav 82,5 mnkr
avser affärsdrivande verksamhet. I den totala investeringsbudgeten ingår 42,6 mnkr
avseende exploateringsbudget samt 107 mnkr för kryssningskaj.
Inte förbrukade anslag i investeringsbudgeten 2015 uppgår till 343,6 mnkr. Nämnderna
har begärt överföring av medel med 332,6 mnkr, vilket är 11 mnkr mindre än tillgängligt
utrymme.
Ledningskontoret anser i huvudsak att begäran om kompletteringsbudget är rimlig, även
om den är väldigt hög, avseende investeringar i pågående byggnads- och anläggningsprojekt samt övriga större projekt. Beträffande investeringsmedel för maskiner och
inventarier är huvudregeln att dessa medel är på årsbasis och alltså inte ska föras mellan
åren.
Den totala investeringsbudgeten för 2016 blir enligt ledningskontorets förslag
901,7 mnkr (inklusive 332,6 mnkr i kompletteringsbudget) vilket är mycket högt. Det är
dock svårt att göra omprioriteringar då större delen av projekten är byggnads- och
anläggningsprojekt som pågår.
Regionstyrelsen har, i enlighet med av ledningskontoret upprättat förslag, föreslagit att
kompletteringsbudgeten för investeringar beviljas med 332,6 miljoner kronor.
Anförande
Anförande hölls av Björn Jansson (S).
Expedieras

Alla nämnder
Serviceförvaltningen Ekonomi och upphandling
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-04-25

Rf § 59

Överföring av resultat från år 2015
RS 2016/85

- Ledningskontoret 2016-03-23
- Regionstyrelsen 2016-04-07, § 53

Regionfullmäktiges beslut
•

Upprättat förslag till överföring av resultat från 2015 fastställs.

•

Nämnderna ska begära medgivande från regionstyrelsen för att få disponera eget
kapital 2016.

Enligt gällande regler ”Regler för styrning och uppföljning i Gotlands kommun” (KF
2003-03-17, § 61) kan resultat föras över mellan budgetår efter beslut av regionstyrelsen.
Reglerna har anpassats (KS 2006-04-20, § 132) så att underskott får balanseras inom tre
år istället för två. Vidare gäller att högst 1 miljon kronor av eget kapital får användas för
investering.
Ledningskontoret har föreslagit att totalt 9 155 000 kronor överförs från 2015 års resultat.
Med hänsyn till den rådande ekonomiska situationen anser ledningskontoret att mycket
stor återhållsamhet måste gälla för användning av eget kapital 2016.
Regionstyrelsen har tillstyrkt ledningskontorets förslag för beslut i regionfullmäktige.
Expedieras

Alla nämnder
Serviceförvaltningen Ekonomi och upphandling
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-04-25

Rf § 60

Förlängning av nuvarande handlingsprogram 2014-2015 enligt
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
RS 2015/682

- Ledningskontoret 2016-03-03
- Regionstyrelsen 2016-04-07, § 57

Regionfullmäktiges beslut
•

Nuvarande handlingsprogram för skydd mot olyckor (operativa insatser och
förebyggande insatser) för perioden 2014-2015 förlängs till att gälla till och med
2016-12-31.

Enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor skall ett nytt handlingsprogram för
räddningstjänst och förebyggande verksamhet fastställas av regionfullmäktige eller av
ansvarig nämnd för varje mandatperiod.
Det nu gällande handlingsprogrammet fastställdes av regionfullmäktige 2013-12-18 och
gällde t o m 2015-12-31. Arbetet med framtagande av ett nytt program för perioden
inleddes i början av 2015.
Under 2015 tillkom ett antal faktorer som på olika sätt bedömdes påverka utformning
och innehåll i det kommande programmet. Därför föreslog ledningskontoret
2015-11-02 att det nuvarande handlingsprogrammet skulle förlängas att gälla t o m
2016-06-30. Det var den förlängning som utifrån de då gällande förutsättningarna
bedömdes vara rimlig och realistisk och då även med beaktade av tillsynsmyndighetens
krav.
Regionstyrelsen tillstyrkte förlängningen i enlighet med ledningskontorets förslag
2015-11-25, § 361, och regionfullmäktige fattade beslut 2015-12-14, § 309.
Ledningskontoret har nu föreslagit att handlingsprogrammet förlängs till att gälla till och
med 2016-12-31.
Detta har även blivit regionstyrelsens förslag.
Expedieras

Länsstyrelsen i Gotlands län
Tekniska nämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ledningskontoret ASB

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-04-25

Rf § 61

Strukturplan för Visborgsområdet 2016-2025
RS 2015/183

- Ledningskontoret 2016-03-01
- Regionstyrelsen 2016-04-07, § 61

Regionfullmäktiges beslut
•

Strukturplan för Visborgsområdet godkänns som övergripande direktiv för
utvecklingen av området under perioden 2016-2025.

•

Kostnaderna för dagvattenstruktur minimeras.

I den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet 2025 (KF § 172/2009) fastställdes
ramarna för den framtida utvecklingen av Visborgsområdet. Totalt redovisas en
potential på 4000 nya bostäder och 40 000 kvadratmeter verksamhetsyta.
Uppdraget att ta fram en strukturplan utgår från givna direktiv (KS § 49/2011).
−

utvecklingen skall genomsyras av ambitionen att skapa en stadsdel med hög miljöprofil och med en utformning av bostäder, grönområden och mötesplatser som
samverkar till att skapa en god livsmiljö för alla kategorier av människor,

−

den planerade utbyggnaden i denna byggfas har en tidshorisont på tio år och omfattar
de norra delarna av Visborgsområdet och det före detta regementsområdet,

−

arbetet med planering och utbyggnad av infrastruktur för tidiga utbyggnadsområden
skall prioriteras.

Planens syfte är att vara ett styrdokument för stadsbyggnaden i Visborgsområdet under
det kommande decenniet. I planen redovisas förslag till utbyggnadsordning och
beräknade kostnader för planerade exploateringar liksom riktlinjer som stöd för
kommande detaljplaner och markanvisningar.
Som ett resultat av genomförd dialog föreslås att det nya planförslaget justeras, i
förhållande till det förslag som behandlades av regionstyrelsen i november 2015, genom
att en yta avsätts för framtida förskola i det norra planområdet, att den föreslagna
skoltomten utökas arealmässigt samt att det tidigare föreslagna externhandelsområdet
ändras till utredningsområde. Det senare i syfte att öka handlingsfriheten för framtida
markanvändning.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-04-25

Rf § 61 forts.
Regionstyrelsen har, i enlighet med ledningskontoret föreslagit att strukturplanen
godkänns.
Anföranden
Anföranden hölls av Meit Fohlin (S), Karl-Allan Nordblom (MP), Lisa Blochmann (C), Elin
Bååth (Fi) och Brittis Benzler (V).
Yrkande
•

Lars Thomsson (C) yrkade 1. att plan för områden närmast öster och väster om
vattendraget byts ut så att det väster om vattendraget bebyggs och öster blir
skogsområde, och 2. kostnad för dagvattenstruktur minimeras.

Proposition och omröstning
Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag och Lars Thomssons första
ändringsyrkande och fann att regionstyrelsens förslag tillstyrkts. Omröstning begärdes.
JA för regionstyrelsens förslag och NEJ för Lars Thomssons ändringsyrkande. 39
ledamöter röstade ja. 31 ledamöter röstade nej, 1 var frånvarande. Av bilaga till protokollet
framgår hur var och en röstade.
Därefter ställde ordföranden proposition på Lars Thomssons andra tilläggsyrkande om
minimering av dagvattenstruktur och fann att det hade vunnit bifall. Regionstyrelsens förslag
har vunnit majoritet med tillägg om minimering av kostnader för dagvattensstruktur.
Expedieras

Byggnadsnämnden
Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-04-25

Rf § 62

Miljöprogram och socialt program Visborg
KS 2011/244

- Ledningskontoret 2016-03-02
- Regionstyrelsen 2016-04-07, § 62

Regionfullmäktiges beslut
•

Miljöprogram och socialt program för Visborg, liktydigt med Hållbarhetsprogram
för Visborg, godkänns.

Ledningskontoret arbetade under 2011 fram ett övergripande miljöprogram och ett
socialt program för stadsdelen Visborg. Programmet har utgjort en visionär grund för
arbetet med strukturplanen för Visborg (RS 2015/183) och de två dokumenten bör ses
som en helhet. Se även föregående ärende om Strukturplan för Visborg, § 60.
Expedieras

Byggnadsnämnden
Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-04-25

Rf § 63

Detaljplan. Del av Artilleriet 1:33 (kv. Sergeanten), antagande
RS 2014/395

- Byggnadsnämnden 2016-03-08, § 35
- Ledningskontoret 2016-03-08
- Regionstyrelsen 2016-04-07, § 63

Regionfullmäktiges beslut
•

Detaljplan gällande del av Artilleriet 1:33 (kv. Sergeanten) antas.

Planens syfte är att stimulera utvecklingen av A 7-området genom att möjliggöra
byggandet av i första hand bostäder. Förslaget har såväl stöd i den fördjupade översiktsplanen för A 7-området (antagen i februari 1996) som i den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet (antagen i december 2009) förutom att, i samråds- och
granskningsförslagen, föreslagen markanvändning i den östra delen av planområdet
ändrats från bostäder till verksamheter och småindustri.
Regionens utgifter för plangenomförandet bedöms täckas av intäkter från försäljning av
mark och byggrätter samt genom anslutningsavgifter för vatten och avlopp, VA.
Regionstyrelsen gav i december 2014 tekniska nämnden i uppdrag att genomföra en
markanvisningstävling för fyra delområden. Tävlingen resulterade i att fyra exploatörer
har tilldelats mark. För att anpassa planen till exploatörernas önskemål har planen delvis
omarbetats i samråd med exploatörerna.
Regionstyrelsen tillstyrkte planförslaget under granskningsskedet. Det nuvarande
förslaget omfattar, som ovan nämnts, tillkommande ytor för bostäder på 6000 kvadratmeter (kvm) bruttoarea (BTA).
Ledningskontoret a har bedömt, att det mot bakgrund av att planjusteringen ligger helt i
linje med det som föreskrivs i den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet, att det
inte finns skäl för att kräva en ny granskningsprocess utan föreslår att planförslaget
godkänns och överlämnas till regionfullmäktige för antagande.
Regionstyrelsen har föreslagit, i enlighet med ledningskontoret, att detaljplanen antas.
Anföranden
Anföranden hölls av Meit Fohlin (S) och Karl-Allan Nordblom (MP).
Expedieras

Byggnadsnämnden
Ledningskontoret Samhällsbyggnad
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-04-25

Rf § 64

Motion. Förbättra bemötande av HBTQ-personer inom ansvarsområde Hälsa och sjukvård
RS 2015/620

- Motion 2015-10-12
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-02-10 § 179
- Ledningskontoret 2016-03-01
- Regionstyrelsen 2016-04-07, § 66

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen avslås i punkterna 1, 2, 5 och 6.

•

I övrigt anses motionen besvarad med hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande.

Johan Thomasson, Amy Öberg, Ulf Klasson och Lena Grund, samtliga (L), yrkar i en motion
angående Förbättrat bemötande av HBTQ-personer inom ansvarsområdet Hälsa och
sjukvård om:
1. Program för kompetenshöjning i HBTQ-frågor inom regionens ansvarområde
Hälsa och sjukvård ska tas fram,
2. Program för att uppmuntra HBTQ-certifiering av vårdcentraler ska tas fram,
3. Säkerställande att de som arbetar vid akutmottagningar och andra som särskilt
möter våldtagna har kompetens för att ta emot våldtagna oavsett kön eller
sexuell läggning,
4. De nämnda kompetenshöjande programmen ska omfatta alla vård- och
omsorgsgivare oavsett ägarstruktur,
5. Vid webbtidbokning ska HBTQ kunna markeras som kriterium och att ska då
endast visa de tider där den mottagningen har HBTQ-kompetens,
6. En särskild HBTQ-central inrättas dit övriga vårdinstanser kan remittera
patienter.
Motionen har remitterats till hälso- och sjukvårdsnämnden för synpunkter. De föreslår
avslag på motionens yrkande i punkterna 1, 2, 5 och 6 och har lämnat yttrande som svar
på övriga punkter i motionen.
Ledningskontoret har i sitt yttrande delat hälso- och sjukvårdsnämndens bedömning att
föreslå avslag för motionens yrkande i punkterna 1, 2, 5 och 6. I övrigt föreslås att
övriga yrkanden anses vara besvarade med hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-04-25

Rf § 64 forts.
Regionstyrelsen har, i likhet med hälso- och sjukvårdsnämnden och ledningskontoret
föreslagit att motionen avslås i punkterna 1, 2, 5 och 6 och i övrigt anses besvarad med
hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande.
Anföranden
Anföranden hölls av Stefaan De Maecker (MP), Simon Härenstam (M) och Antonia Broén (S).
Yrkanden
•

Lena Grund (L) yrkade att motionen skulle anses besvarad i punkterna 1 och 6 och i
övrigt tillstyrkan till regionstyrelsens förslag .

•

Elin Bååth (Fi) yrkade att motionen skulle bifallas i punkterna 1, 3 och 4.

Ordförande ställde proposition på regionstyrelsens förslag, Lena Grunds yrkande och
Elin Bååths yrkande och fann att regionstyrelsens förslag vunnit bifall.
Expedieras

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Ledningskontoret Folkhälsa och välfärd

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-04-25

Rf § 65

Motion. Utreda boendelösningar för asylsökande inför sommaren
2016
RS 2015/740

- Motion 2015-11-23
- Ledningskontoret 2016-03-04
- Regionstyrelsen 2016-04-07, § 67

Regionfullmäktiges beslut
•

Motion gällande utredning av boendelösningar för asylsökanden inför sommaren
2016 anses besvarad med ledningskontorets skrivelse.

Eva Nypelius (C) har lämnat in en motion kring boendelösningar för asylsökanden. Man
konstaterar att den upphandling av boende för asylsökande som Migrationsverket
genomfört, innebär att vissa av de anläggningar som kontrakterats, under maj månad
kommer att upphöra med sin verksamhet som flyktingboenden, för att då återgå till
ordinarie turistverksamhet.
I motionen argumenteras för att Region Gotland ska ta initiativ för att utreda möjligheter att hitta olika boendelösningar, till exempel enklare boenden som snabbt kan
byggas upp inför sommaren, så att de asylsökande kan vara kvar på Gotland. Regionens
del skulle utgöras av att stödja projekt, stödja med tillfälliga bygglov eller andra tillstånd
mm.
Ledningskontoret framhåller i sitt yttrande över motionen att allt sedan inledningen av den
ökande flyktingströmmen till landet, eftersträvat ett nära samarbete med
Migrationsverket i frågor kring etablering och lokalisering av asylboenden. I den ordning
som nu råder har Migrationsverket i uppdrag att i konkurrens upphandla boendeplatser i
tillräcklig omfattning. Även ansvaret för att hitta boende till de asylsökande som ska
evakueras från de anläggningar där avtal upphör under maj månad, ligger hos
Migrationsverket.
Kontoret anser att Region Gotland bör vara tillmötesgående gentemot Migrationsverket
när det gäller att kunna hantera eventuella förfrågningar och ansökningar utan dröjsmål.
Ledningskontoret ställer sig däremot tveksam till att regionen skulle agera initiativtagare
för att hitta boendelösningar för asylsökande för den kommande sommaren, då detta är
ett ansvar som tydligt åligger Migrationsverket.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-04-25

Rf § 65 forts.
Ledningskontoret har med ovanstående ansett att förslagen i motionen ska avslås.
Regionstyrelsen har däremot föreslagit att motionen ska anses besvarad med
ledningskontorets skrivelse.
Anföranden
Anföranden hölls av Eva Nypelius (C), Meit Fohlin (S) och Bo Björkman (S).
Expedieras

Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-04-25

Rf § 66

Motion. Ökat och säkrat stöd till tjej- och kvinnojourer
RS 2015/288

- Motion 2015-04-25
- Kultur- och fritidsnämnden 2015-09-15 § 59 och 2015-03-31, § 31
- Socialnämnden 2016-02-10 § 16
- Ledningskontoret 2016-02-19
- Regionstyrelsen 2016-04-07, § 68

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad med ledningskontorets skrivelse.

Elin Bååth (Fi) har i en motion föreslagit att TROTS kvinnojour beviljas ett rimligt
ekonomiskt stöd samt att kvinno- och tjejjourer på Gotland garanteras ekonomiskt stöd
till basverksamhet, hyra och andra löpande kostnader samt lön för anställda.
Socialnämnden har ingen möjlighet att ekonomiskt stötta specifika föreningar eller ideella
organisationer. Förvaltningen har sedan januari 2016 avtal med båda jourerna om att
köpa enstaka platser av skyddat boende.
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för det ekonomiska stödet till sociala föreningar dit
Kvinnojourerna räknas. Nämnden har gett kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att
i samarbete med socialförvaltningen och ledningskontoret utreda stödet till sociala
föreningar (KFN 2015-03-31, § 31). Kultur- och fritidsnämnden avvaktar därför
slutförandet av utredningen och kommer därefter att avge yttrande om motionen.
Ledningskontoret bedömer i likhet med socialnämnden att regionstyrelsen bör invänta
resultatet av denna översyn som beräknas pågå under 2016. Frågan om stöd till kvinnooch tjejjourer bör ses i sammanhanget av stöd till socialt inriktade föreningar.
Regionstyrelsen har föreslagit att motionen anse besvarad med ledningskontorets yttrande.
Anföranden
Anföranden hölls av Elin Bååth (Fi) och Filip Reinhag (S).
Expedieras

Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden
Ledningskontoret Folkhälsa och välfärd

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-04-25

Rf § 67
Avsägelse. Regionfullmäktige. Ledamot
RS 2016/9

- Malena Bendelin 2016-04-15

Regionfullmäktiges beslut
•

Malena Bendelin (C) befrias från sitt uppdrag som ersättare i regionfullmäktige.

•

Länsstyrelsen får i uppdrag att företa ny sammanräkning för utseende av ny ledamot
i regionfullmäktige för Centerpartiet.

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

Malena Bendelin (C) har avsagt sig uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.
Expedieras:

Malena Bendelin

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-04-25

Rf § 68
Avsägelser och fyllnadsval
Regionfullmäktiges beslut
•

Alékxander Cassis (S), Antonia Broén (S), Malena Bendelin (C) och Eleonore Hemström (S)
befrias från sina uppdrag.

•

Ny ledamot i byggnadsnämnden 2016-04-25 – 2018-12-31 (efter Camilla Björkander MP)
(MP)

•

Ny ersättare i byggnadsnämnden 2016-04-25 – 2018-12-31 (efter Hjalmar Croneborg MP)
(MP)

•

Hjalmar Croneborg, Gammalgarn Mattsarve 504, 623 67 Katthammarsvik
Karin Gardell, Kung Magnus väg 38, 621 49 Visby
att inträda vid förhinder för ordinarie i MP-gruppen

Ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden 2016-04-25 – 2018-12-31
(efter Elisabeth Norrby, MP)

(MP)

Robert Hall, Västerhejde Toftavägen 211, 621 99 Visby
att inträda vid förhinder för Lisbeth Bokelund

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

Alékxander Cassis (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden.
Antonia Broén (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
Malena Bendelin (C) har avsagt sig uppdraget som ersättare i Gotlandshems styrelse.
Eleonore Hemström (S) har avsagt sig uppdraget som nämndeman vid förvaltningsrätten i
Stockholm.
Expedieras

Berörda nämnder och styrelser
De entledigade
De valda

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-04-25

Rf § 69

Medborgarförslag; nya
Regionfullmäktiges beslut
•

I enlighet med presidiets förslag.

Följande medborgarförslag har inkommit:

Ärendenummer/
Ankomstdatum

Roland Anderssons medborgarförslag om bevattningsförbud
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden

RS 2016/243
2016-04-06

Jane Martell medborgarförslag om papperskorgar med
hundbajspåsar
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden

RS 2016/253
2016-04-08

Agneta Enderbergs medborgarförslag om betalsoppåsar som
komplement till betalsäckar
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden

RS 2016/271
2016-04-11

Glenn Axells medborgarförslag om att räfsa och göra fint i
Gråboskogen
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden

RS 2016/286
2016-04-18

Hans A Svenssons medborgarförslag om hyrpersonal inom
länsvården
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till hälso- och
sjukvårdsnämnden

RS 2016/297
2016-04-21

A nför a nde
Anförande hölls av Anna Hrdlicka (M).
Expedieras:

Berörda nämnder
Förslagsställarna

Justerande:

Utdragsbestyrkande

:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-04-25

Rf § 70
Medborgarförslag; anmälan av beslutade
Regionfullmäktiges beslut
•

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

Ulla Nilssons medborgarförslag om krav på vikarier i äldreomsorgens sjukvård har
utbildning RS 2015/483
•

Socialnämnden 2016-02-10, § 24

•

Medborgarförslag (inkom 2015-08-11)

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-04-25

Rf § 71
Interpellation. Vägbelysning på landsbygden
RS 2015/813

Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S) besvarade interpellation ställd av
Lisa Blochmann (C) om vägbelysning på landsbygden. Lisa Blochmann tackade för svaret
och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2015-12-14

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 72
Interpellation. Miljögifter i avloppsslam
RS 2016/255

Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande Isabel Enström (MP) besvarade
interpellation ställd av Elin Bååth (Fi) om miljögifter i avloppsslam. Oscar Larsson (Fi)
tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Deltog i diskussionen gjorde
även Ingemar Lundqvist (M).
Interpellation 2016-04-04

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 73
Interpellation. Åtgärder mot vattenbristen
RS 2016/256

Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S) besvarade interpellation ställd av
Elin Bååth (Fi) om åtgärder mot vattenbristen. Oscar Larsson (Fi) tackade för svaret och
kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2016-04-04

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 74
Interpellation. Tandvård för asylsökande
RS 2016/257

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Stefaan De Maecker (MP) besvarade
interpellation av Ulf Klasson (L) om tandvård för asylsökande. Ulf Klasson tackade för
svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2016-04-04

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-04-25

Rf § 75
Interpellation. Tillfällig stängning av räddningstjänsten i Klintehamn
RS 2016/258

Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S) besvarade interpellation av Ulf
Klasson (L) om tillfällig stängning av räddningstjänstens station i Klintehamn. Ulf
Klasson tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Deltog i diskussionen
gjorde Anna Hrdlicka (M).
Interpellation 2016-04-04

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 76
Interpellation. Gymnasieskolans nya F-hus
RS 2016/259

Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S) besvarade interpellation av Stefan
Wramner (M)om gymnasieskolans nya F-hus. Stefan Wramner tackade för svaret och
kommenterade ytterligare frågan. Deltog i diskussionen gjorde Sven Bosarfve (M)
Interpellation 2016-04-04

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 77
Interpellation. Västerhejde skola och IT-säkerheten
RS 2016/260

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Brittis Benzler (V) besvarade interpellation
av Simon Härenstam (M) om Västerhejde skola och IT-säkerheten. Simon Härenstam
tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2016-04-04

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 78
Interpellation. Ingår nyanlända flyktingbarn i det totala beräknade
elevantalet
RS 2016/261

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Brittis Benzler (V) besvarade interpellation
av Jonas Niklasson (C) om de nyanlända flyktingbarnen ingår i det totala beräknade
elevantalet. Jonas Niklasson tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2016-04-04

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-04-25

Rf § 79
Interpellation. Förekomst av polycykliska aromatiska kolväten,
s.k. PAH-oljor
RS 2016/262

Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S) besvarade interpellation av Ingemar
Lundqvist (M) om förekomst av polycykliska aromatiska kolväten, s.k. PAH-oljor.
Ingemar Lundqvist tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Deltog i
diskussionen gjorde Anna Hrdlicka (M) och Stefaan De Maecker (MP).
Interpellation 2016-04-04

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 80
Interpellation. Trafikflödesanalys och leveransstyrning i Visby innerstad
RS 2016/263

Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S) besvarade interpellation av Anna
Hrdlicka (M) om trafikflödesanalys och leveransstyrning i Visby innerstad. Anna
Hrdlicka tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2016-04-04

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 81
Interpellation. Kommunalt skyltprogram
RS 2016/264

Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S) besvarade interpellation av Anna
Hrdlicka (M) om ett kommunalt skyltprogram. Anna Hrdlicka tackade för svaret och
kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2016-04-04

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-04-25

Rf § 82

Frågor
Anna Hrdlicka (M) fick tillstånd att ställa en fråga om när det senast övades krisledning.
Frågan besvarades av Björn Jansson (S).
Lisa Blochmann (C) fick tillstånd att ställa en fråga angående borttagning av belysning på
landsbygden och den dialog som ska vara innan bortagandet. Frågan besvarades av
tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S).

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-04-25

Rf § 83

Motioner; nya
Följande motioner har inkommit:

Ärendenummer

Lars Thomsson (C)
Dubbel markanvisning för bostadsbyggande

RS 2016/329
2016-04-25

Jesper Skalberg Karlsson (M)
Nya procedurregler för regionfullmäktiges sammanträden

RS 2016/330
2016-04-25

Elin Bååth (Fi)
Utfasning av mikroplast

RS 2016/331
2016-04-25

Margareta Benneck och Mats Hedström båda (M)
Arbetstillfällen för personer med funktionshinder

RS 2016/332
2016-04-25

Anna Hrdlicka (M)
Kvalificerad vård i livets slutskede

RS 2016/333
2016-04-25

Anmärkning:

De nya motionerna bifogas det tryckta protokollet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-04-25

Rf § 84
Interpellationer; nya
Regionfullmäktiges beslut
•

Interpellationerna besvaras vid nästa sammanträde.

Mats Hedström (M) fick tillstånd att till byggnadsnämndens ordförande Karl-Allan
Nordblom (MP) ställa interpellation om Slitebadens annexbyggnad
RS 2016/ 317

Anna Hrdlicka (M) fick tillstånd att till barn- och utbildningsnämndens ordförande Brittis
Benzler (V) ställa interpellation om ungas utbildning i naturvetenskap, ex.vis
naturvetenskap och hantverk
RS 2016/318

Anna Hrdlicka (M) fick tillstånd att till byggnadsnämndens ordförande Karl-Allan
Nordblom (MP) ställa interpellation om antalet s.k. svartbyggen
RS 2016/ 313

Johan Thomasson (L) fick tillstånd att till tekniska nämndens ordförande Tommy
Gardell (S) ställa interpellation om höjning av parkeringsavgifterna i Visby innerstad
RS 2016/312

Lars Thomsson (C) fick tillstånd att till tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S)
ställa interpellation om parkeringsavgifter i Visby innerstad
RS 2016/319

Anna Hrdlicka (M) fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S)
ställa interpellation om en arbetsgrupp för att stoppa gentrifieringen av Visby innerstad
RS 2016/320

Anna Hrdlicka (M) fick tillstånd att till regionrådet Meit Fohlin (S) ställa interpellation
om tillgänglighet till kommunal service
RS 2016/321

Lars Thomsson (C) fick tillstånd att till barn- och utbildningsnämndens ordförande Brittis
Benzler (V) ställa interpellation om planerna för Västerhejde skola
RS 2016/322

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-04-25

Rf § 84 forts.
Anna Hrdlicka (M) fick tillstånd att till socialnämndens ordförande Maria Björkman (S)
ställa interpellation om sjukskrivningar inom hemtjänsten
RS 2016/323

Elin Bååth (Fi) fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S) ställa
interpellation om helårskontrakt för studentbostäder
RS 2016/324

Anna Hrdlicka (M) fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S)
ställa interpellation om parkeringsavgifter i Visby innerstad och planerna på att bli årets
tillväxtkommun 2018
RS 2016/325

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Bilaga § 55

REGIONFULLMÄKTIGE
REGIONFULLMÄKTIGE
Ledamöter
Ammunet, Torgny
Andersson, Anna
Andersson, Charlotte
Bauer, Annamaria
Benneck, Margareta
Benzler, Brittis

Bjurström, Lars
Björkman, Bo

JÄVSLISTA 2015 års förvaltning
UPPDRAG: NÄMND
2015
Ledamot
Ersättare

Ledamot

Ersättare

TN
GVN. RS
SON
SON
RS, BUN

GVN

Blochmann, Lisa
Boberg, Karl-Johan
Bokelund, Lisbeth
Broén, Antonia
Brozén, Frans
Bååth, Elin
Carlgren, Saga
Celion, Lena

BUN
TN
BUN

Dahlby, Leif
Dahlström, Björn

RS, HSN
MHN

De Maecker, Stefaan

RS, HSN

Edman, Per
Eneqvist, Lena

TN
BUN

Eneqvist, Mona
Enström, Isabel

UPPDRAG: BOLAG MOTSV 2015

GNEAB till 21/4
WSCE,
Grönt Centrum

-15,

HSN
RS till

15/10-14

AB G-hem
GNEAB

RS
BUN

GVN

Fohlin, Meit

MHN.
RS
BN, RS

Friberg Hansson, Aino

BUN

Gahnström, Eva

TN

Gardell, Tommy

TN, RS fr.

Gränsmark, Linus

BN till

2/3 -15

14/12 -15.

RS
RS

GNEAB till 2/3 -15.
WSCE till 2/3 -15
GGC, utsedd av
Hushållningssällskapet

GNEAB till 21/4 -15.
WSCE
SGMS
RS fr. 23/11

-15

GNEAB,
WSCE, GEAB
SGMS fr. 14/12
-15

REGIONFULLMÄKTIGE
Ledamöter

UPPDRAG: NÄMND
2015
Ledamot
Ersättare

Gustafson, Thomas

MHN, RS

Grund, Lena
Hall, Robert
Harlevi, Inger
Hedström, Mats
Heilborn, Daniel
Hrdlicka, Anna
Härenstam, Simon
Jansson, Alexander
Jansson, Björn

HSN
VN

Ledamot

SON

fr. 21/4 -15

GEAB
GEAB till 2/3 -15

SGMS till 2/3 15, IG fr, juni -

till

15

RS

TN
SON
KFN, RS

fr. 23/11 -15

Kristensen-Gahnström, Conny
Larsson, Anders
Lindby, Gunnel
Lingström, Renée
Ljung, Björn
Lundmark, Kaj
Lundqvist, Ingemar
Martell, Eric
Niklasson, Jonas
Nordblom, Karl-Allan
Nygren, Cecilia
Nypelius, Eva

Ersättare

WSCE, GMEAB

HSN
SON
TN
RS
RS
TN
2/3 -15,

Johansson, Tony
Kalström, Lisa
Klasson, Ulf

UPPDRAG: BOLAG MOTSV 2015

GNEAB, WSCE,
GEAB
KFN
TN
BN till

23/11 -15

MHN
ÖFN
SON
BN

RS

RS

Nypelius, Stefan
Olofsson, Arvid
Olofsson, Inger

RS, BUN

Olsson, Bibbi
Onsjö, Håkan
Persson, Margareta

HSN
BN
SON till

GNEAB,
WSCE, ALMI,
Insp. Gotland
GEAB

SON till
14/12 -15

14/12 -15

RS

REGIONFULLMÄKTIGE
Ledamöter
Petersson, Lennart
Skalberg Karlsson, Jesper
Stenström, Lena
Mikael Nilsson (S)
Thomasson, Johan

UPPDRAG: NÄMND
2015
Ledamot
Ersättare

UPPDRAG: BOLAG MOTSV 2015
Ledamot

Ersättare

ÖFN,
HSN
SON

RS

GNEAB

RS fr. 23/11 RS till
-15

Thomsson, Lars

RS, BN

Westerén, Hanna

RS till 31/1

Wiberg, Johnny
Wizén, Karin
Wong, Meishuan
Wramner, Stefan
Öström, Rolf

BUN
SON
BUN

23/11 -15

GNEAB,WSCE,
GEAB

-15

RS till
15/10-14

RS

GEAB

AB G-hem,
GNEAB till 2/3 15,WSCE till 2/3
-15

REGIONFULLMÄKTIGE
Ersättare
Ahlin, Eva
Andermo, Clara
Bendelin, Malena
Bosarfve, Sven
Croneberg, Hjalmar

UPPDRAG: NÄMND
UPPDRAG: BOLAG MOTSV.
2015
2015
Ledamot Ersättare Ledamot
Ersättare
MHN
G-hem AB
GVN
BN fr.

12/10 -15

Croon, Per-Anders
Dahlberg, Alexandra
Dygéus, Jacob

TN
RS,
GNEAB till

2/3 -

15,WSCE
till 2/3 -15

Ekström, Magnus
Eneqvist, Greger
Engström, Ingrid
Gadea, Alida
Gradelius, Fredrik
Gustafsson, Eva
Hafdelin, Susanne
Hammar, Ylva
Johansson, Sixten Anna
Jormer, Boel
Klingvall, Anita

HSN
HSN
BUN
BN
BUN
HSN

HSN
GVN till

RS fr. 23/11
-15

KFN
TN
ÖFN
AB G-hem

14/12 -15,

MHN fr.
23/11 -15

Klovsjö, Anneli
Kristiansson, Helén
Larsson, Oscar
Lindahl, Bror
Lindvall, David
Lindvall, Ola
Matting, Ola
Nysell, Claes

MHN
HSN

SON
MHN
TN

REGIONFULLMÄKTIGE
Ersättare
Reinhag, Filip

UPPDRAG: NÄMND
UPPDRAG: BOLAG MOTSV.
2015
2015
Ledamot Ersättare Ledamot
Ersättare
BUN till
14/12 -15,

RS fr. 2/3 - SMGS fr. 2/3 -

15

15 till 23/11 -15

KFN fr.

GNEAB till 2/3 -

15,WSCE till 2/3 -15

23/11 -15

Siggelin, Lars
Storm, Robin
Sundin, Mats
Svensson, Jan
Thored, Patrik
Wallin, Ann-Christin

SON
KFN
TN
SON fr.

Wennblad, Peter

BUN

Wärn, Roger
Öst, Wiola

KFN

BN
BUN
GVN
HSN
KFN
MHN
PAN
RS
REV
SON
TN
VN

GVN
KFN
GNEAB fr. 27/4 -15

14/12 -15

RS fr. 7/9 15

AB G-hem
SON till
12/10 -15

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

SGMS

= Styrelse för Gotlands
Musikstiftelse
AB G-Hem = Styrelse för AB GotlandsHem
med dotterbolaget Gotlandshem
värme AB
GEAB
= Styrelse för Gotlands Energi AB
med dotterbolagen Gotlands
elförsöljning AB
och Gotlands elnät AB
ALMI
= Styrelse för Almi
Företagspartner Gotland AB
GNEAB
= Gotlands Näringslivs- och Etableringsservice AB
WSCE
= Wisby Strand Congress & Event
Gotland AB
ÖFN
= Överförmyndarnämnden
GGC
= Gotland Grönt Centrum
IG
= Inspiration Gotland

PROTOKOLL

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

2016-04-25

Omröstning § 61
Ärende: Strukturplan för Visborgsområdet 2016-2025
Yrkande:
Se paragrafen

Följande röstade ja:
Björn Jansson (S)
Meit Fohlin (S)
Hanna Westerén (S)
Leif Dahlby (S)
Johnny Wiberg (S)
Tommy Gardell (S)
Alexandra Dahlberg (S)
Renée Lingström (S)
Brittis Benzler (V)
Sixten Anna Johansson (V)
Filip Reinhag (S)
Bo Björkman (S)
Charlotta Andersson (S)
Annelie Klovsjö (S)
Per Edman (V)
Thomas Gustafson (V)
Antonia Broén (S)
Lena Eneqvist (S)
Tony Johansson (S)
Mona Eneqvist (S)
Jan Svensson (V)
Lars Bjurström (V)
Lennart Petersson (S)
Aino Friberg Hansson (S)
Mikael Nilsson (S)
Stefaan de Maecker (MP)
Isabel Enström (MP)
Karin Wizén (V)
Daniel Heilborn (MP)
Ylva Hammar (MP)
Robert Hall (MP)
Lena Stenström (MP)
Karl-Allan Nordblom (MP)
Lisbeth Bokelund (MP)
Kaj Lundmark (SD)
Björn Ljung (SD)
Elin Bååth (Fi)
Conny Kristensen Gahnström (S)
Torgny Ammunet (S)

Proposition:
JA:
Regionstyrelsens förslag
NEJ: Lars Thomssons (C) 1:a yrkande

Följande röstade nej:
Eva Nypelius (C)
Lars Thomsson (C)
Simon Härenstam (M)
Anna Hrdlicka (M)
Lisa Blochmann (C)
Björn Dahlström (C)
Per- Anders Croon (M)
Meishuan Wong (M)
Eva Gustafsson (C)
Ann-Christine Wallin (C)
Mats Hedström (M)
Roger Wärn (M)
Gunnel Lindby (C)
Jonas Niklasson (C)
Ingemar Lundqvist (M)
Jesper Skalberg Karlsson (M)
Eva Gahnström (C)
Stefan Nypelius (C)
Stefan Wramner (M)
Robin Storm (M)
Eva Ahlin (C)
Karl-Johan Boberg (C)
Margareta Benneck (M)
Sven Bosarfve (M)
Ingrid Engström (C)
Anders Larsson (C)
Johan Thomasson (L)
Ulf Klasson (L)
Frans Brozén (L)
Lena Grund (L)
Margareta Persson (M)
En frånvarande (SD)

Interpellationssvar

Bilaga § 71

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

Bilaga § 72
Interpellationssvar
2016-04-25

Interpellation om Miljögifter i avloppsslam
Elin Bååth (F!) har i en interpellation till mig ställt frågan
- Hur säkerställs att miljögifter som kadmium, flamskyddsmedel, antibiotika och hormoner
inte sprids via avloppsslam som används på åkermarker?

För att få saluföra och överlåta avloppsslam från reningsverk, ämnat för jordbruksändamål,
krävs att slammet uppfyller kriterierna enligt Naturvårdsverkets förordning 1998:944.
Förordningen reglerar innehållet med avseende på metaller, bl.a. kadmium. Efter ansökan
hos Naturvårdsverket har Region Gotland beviljats dispens. Kravet på dispens kommer av
att kopparhalterna i slammet ligger över gränsvärdet i ovan nämnd förordning. Samtidigt
har många jordar på Gotland en naturligt låg nivå av koppar.
Spridningen av avloppsslam regleras av föreskriften SNFS 1994:2. Enligt denna har
slamproducenten ansvar att ta prov på slammet, lämna en innehållsdeklaration till den som
ska använda slammet samt föra register över slamanvändare och plats där slammet ska
spridas.
SNFS 1994:2 reglerar bl.a. mängden slam som får spridas på olika åkermark med avseende
på näringsinnehåll. Krav finns även på att slammet ska hygieniseras* vilket främst ska
minimera patogener**. Syftet är till största delen att minimera smittspridning samt hålla
nere metallhalterna, men har förmodligen positiva sidoeffekter gällande andra nedbrytbara
ämnen i slammet.
Innehållet i avloppsslam för spridning, regleras endast utifrån ett fåtal kemiska ämnen.
Kravet på vilka ämnen som måste provtas följer således vilka kemiska ämnen som regleras.
Med dagens lagstiftning är det svårt att säkerställa att inga ”miljögifter” sprids via
avloppsslam som används på åkermark.
Alternativet till att ta tillvara på avloppsslam i ett kretsloppssystem för att återföra näring
till åkermarken är för Gotlands del idag att det (cirka 4000 ton/år) skickas till fastlandet för
tillverkning av anläggningsjord. Här uppkommer en miljöpåverkan i form av transporter,
samtidigt som en god näringskälla går förlorad.
Projektet ”Kretslopp vid nybyggnation” fokuserar på att stödja arbetet med
kretsloppsanpassade lösningar för fastighetsägare. En annan del handlar om att få till lokalt
omhändertagande på Gotland primärt från latrin, trekammarbrunnar och slutna tankar från

WC. En möjlig effekt är också att nybyggnation kan bli möjlig där det idag är svårt att
bygga på grund av dåliga förutsättningar för traditionella VA-lösningar. En
”Kretsloppsstrategi” håller också på att tas fram.
Slutligen, i alla aktiviteter eller beslut måste en avvägning göras mellan det som är
sammantaget bäst för både hälsa och miljö samtidigt som risker minimeras.
Isabel Enström, ordförande Miljö- och hälsoskyddsnämnden
* Process där **sjukdomsframkallande mikroorganismer (patogener) avdödas så att ingen risk för
smittspridning föreligger.

Bilaga § 73
Interpellation: Åtgärder mot vattenbristen
Till: Tekniska nämndens ordförande
Vattenbristen på Gotland har oroat oss länge, och nu är läget värre än någonsin. Vi i
Feministiskt initiativ anser att det är av yttersta vikt att de dricksvattentäkter som finns
värnas och nyttjas, att dricksvattnet tas till vara, och att avsaltning verkligen bara
används som ett komplement, som utlovat.
Med anledning av detta väcks en rad frågor:
1. Bästeträsk är en av Gotlands allra främsta dricksvattentäkter, från vilken det sker en
stor avrinning av drickbart vatten ut i Östersjön.
FRÅGA: Kan tekniska nämnden tänka sig att utreda möjligheten att ta tillvara
avrinningen av drickbart vatten från Bästeträsk?
2. Hösten 2014 avböjde regionen att köpa mark i Fröjel på vilken det finns en
betydande vattentäkt. Anledningen var att priset ansågs vara för högt. Frågan
debatterades i fullmäktige i november, där flera röster höjdes för att tekniska
nämnden skulle fortsätta ta vattentäkten i beaktning.
FRÅGA: Genomfördes det någonsin några förhandlingar med markägaren i Fröjel?
Finns det några planer på att uppta förhandlingar nu, med tanke den allt svårare
vattenbristen?
3. Det har ställts krav om vattenbesparing på privatpersoner och jordbrukssektorn i
form av exempelvis bevattningsförbud. Men flera av de stora konsumenterna av
kommunalt vatten återfinns i industrisektorn.
FRÅGA: Har några krav om vattenbesparing ställts på industrierna?
4. Under de senaste tio åren har det ofta varit för höga nivåer av bekämpningsmedlet
bentazon i vattentäkten i Eskelhem och att Region Gotland därför inte använt
vattentäkten regelbundet. Men senast förra sommaren användes den, och det kan bli
aktuellt att använda den i sommar igen på grund av vattenbristen. Vattnet ska då
spädas ut tills det når gränsvärdena.
FRÅGA: Vad görs för att förhindra utsläpp av bekämpningsmedelsrester och andra
miljöstörande ämnen, som exempelvis bentazon?
Elin Bååth, Feministiskt initiativ
Mina svar på Elin Bååths interpellation 2016-03-26 avseende Åtgärder mot
vattenbristen.
Fråga 1: Kan TN tänka sig att utreda möjligheten att ta tillvara avrinningen av drickbart
vatten från Bästeträsk?
Svar: Idag har Region Gotland en vattendom som stipulerar rätten att tillsammans med
Ars forskningsstation ta ut upp till maximalt 22 sekundliter

(vilket motsvarar 1900 m3/dygn). Det vatten vi tar ut skall enligt domen användas för
dricksvattenproduktion för att försörja Fårösund och Fårö med dricksvatten. Allt annat
än vattendomen explicit medger (ex att leda vatten till andra ställen på Gotland eller ta
av vatten från Arån) kräver en ny vattendom. Att i det korta perspektivet få till en ny
vattendom bedöms inte realistiskt med tanke på den tid detta tar och de restriktioner
som omgärdar Bäste träsk.
Fråga 3: Genomfördes det någonsin några förhandlingar med markägaren i Fröjel?
Finns det några planer att uppta förhandlingarna nu, med tanke på den allt svårare
vattensituationen.
Svar: Ja det förhandlades med markägaren trots att denne begärde ett pris som låg
långt över marknadsvärdet och ingen garantier avseende vatten och vattenkvalitet
fanns. Med tiden förhandlades priset ner men fortfarande till en nivå som låg långt
ifrån vad Region Gotland kunde acceptera – förhandlingarna avbröts och någon plan
på att ta upp dessa igen finns för närvarande inte.
Fråga 4: Har några krav på vattenbesparing ställts på industrierna?
Svar: Något formellt krav har ännu ej ställts på industrierna då vi ännu ej nått den
nivån i ”prioriteringstrappan”. Vid behov av prioritering av vattenfördelningen gäller
följande:
1.
2.
3.
4.
5.

Hushåll, sjukhus och äldrevården
Skolor o Förskolor
Företag
Idrottsplatser
Bevattning, biltvätt m slang och fylla pool/spa

En nära dialog förs dock med de största förbrukarna i syfte att på frivillig väg minska
vattenförbrukningen.
Fråga: Vad görs för att förhindra utsläpp av bekämpningsmedelsrester och andra
miljöstörande ämnen, som exempelvis bentazon?
Svar: TN arbetar aktivt med att införa nya och ompröva gamla vattenskyddsområden.
MHN är restriktiva i sin tillståndsgivning för att minska eller helt hindra användandet
av bekämpningsmedel och andra miljöstörande ämnen.
Visby 2016-04-08
Tommy Gardell
Ordförande i tekniska nämnden

Bilaga § 74
Interpellationssvar

2016-04-25

Interpellation om tandvård för asylsökande
Ledamoten Ulf Klasson (L) har i en interpellation till mig ställt en fråga angående tandvård
för asylsökande, i synnerhet anges ”ensamkommande flyktingar”.
Frågan: ”Kommer Region Gotland att upphandla tandvårdtjänster bland privata aktörer för
ovanstående målgrupp, bl a för att avlasta Folktandvården?”

Mitt svar:
Folktandvården har enligt gällande regelverk fullt ansvar för att omhänderta
ensamkommande flyktingbarns behov av tandvård.
Fram till hösten 2015 var det Gotland Mun- och Käkcentrum som inom Folktandvården
tog hand om dessa barns tandvård. I samband med att det kom ett större antal
ensamkommande flyktingbarn var det inte längre möjligt utan nu tar allmäntandvården
ansvar för dessa barn och remitterar vid behov till Mun- och Käkcentrum.
För alla barn på Gotland gäller att alla tandläkare som önskar undersöka och behandla barn
kan göra det och det gäller också de asylsökande barnen. Migrationsverket står för den
kostnaden. Detta är en del i det fria vårdvalet och Lagen om Offentlig Upphandling
tillämpas därför inte.

Stefaan De Maecker
Ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden

Bilaga § 75

Klintehamn 2016-04-02
Interpellation: Tillfällig stängning av Räddningstjänsten i Klintehamn
Till Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell
Jag fick för någon vecka sedan höra att räddningstjänstens station i Klintehamn varit
stängd minst en vecka. Detta på grund av att räddningspersonalen (deltid) har haft hög
arbetsbelastning på stationen med stora övertidsuttag. Vad händer under en sådan
vecka?
Vi som bor i Klintehamn med omnejd känner stor trygghet i en mycket väl fungerande
enhet, som vid flera tillfällen gjort stora räddningsinsatser, inte minst genom snabba
ingripande vid olyckor.
Nu vet jag att TN tillsatt en utredning som skall se över hela räddningstjänstens
organisation. Denna utredning skall bli klar till slutet av året, men vad händer under
tiden?
Mina frågor är därför;
- Kan detta hända igen att en räddningsstation helt plötsligt stänger under kortare eller
längre tid?
- Har detta föregåtts av beslut i TN eller är det ett operativt ärende?
- Blir medborgarna informerade att det skall hända?
Ulf Klasson, Liberalerna
Mitt svar:
Bakgrund
Personal läget i Klintehamn har under längre tid varit mycket ansträngt, under en
vecka under vintern så fanns det inte fastställd beredskap på plats i Klintehamn.
Stationen var inte stängd i ordets rätta bemärkelse, utan den fungera som ett
brandvärn, det vill säga att det inte fanns beredskap enligt fastställd rutin. Vid ett larm
i Klintehamns släckområde så hade följande hänt när larmet gått. Larmet hade som
vanligt gått till personalen som tillhör räddningstjänsten i Klintehamn. Det innebär att
om det funnits personal tillgänglig i Klintehamn så de begett sig till brandstationen för
utryckning, samtidigt hade närmaste brandstation också larmats.
Bedömning
• Ja rent teoretiskt så skulle det kunna hända igen att vi har problem med
bemannig, (stationen var inte stängd det är en tidningsrubrik). Just nu har vi
kunnat förstärka personalsituationen i Klintehamn med att personal som slutat
har kommit tillbaka och har beredskap på dagtid, då problemen är som störst.

•

•

TN har sedan tidigare varit informerad om personalbristen i Klintehamn och att
det finns problem på fler orter. Den lite mer akuta situationen är ett operativt
ärende.
Information till allmänheten har inte gått ut i det speciella ärendet, men att det
är bemanningsproblem med på Gotland och i övriga Sverige när det gäller
räddningstjänstpersonal i beredskap kan inte ha undgått någon på Gotland

Visby 2016-04-08

Tommy Gardell
Ordförande i tekniska nämnden

Bilaga § 76

Interpellation
Till:
Om:

Tekniska nämndens ordförande
Nya F-huset, hur går det?

Nya F-huset, hur går det?
Vi har via media fått kunskap om förseningar i projektet som ska ge Visby
en ny gymnasieskola, nya F-huset eller Sävehuset.
Rapporterna om förseningar ger inte vid handen om bygget håller budget.
Mina frågor till Tekniska nämndens ordförande är:
- Kommer projektet att hålla
budget? - Om inte vad har blivit
dyrare?
- Hur mycket dyrare ser det ut att bli?
Stefan Wramner (M)

Mitt svar:
Den kommunicerade förseningen på sex veckor får sannolikt ekonomiska
konsekvenser.
I dagsläget kan vi dock inte se att detta skulle medföra att vi inte kan hålla budgeten.

Visby 2016-04-08

Tommy Gardell
Ordförande i tekniska nämnden

2016-04-05/ Patric Ramberg

Bilaga § 77
Interpellationssvar
2016-04-25

Interpellation om Västerhejdeskola och IT säkerhet
Ledamoten Simon Härenstam har i en interpellation till mej ställt frågor om Västerhejde
skola och IT säkerhet, med anledning av en händelse där elever och lärares material
försvann.
- Vems ansvar är detta?
- Hur avser du att lösa problemet?
- Vad har detta kostat?
- Finns detta problem på fler skolor på Gotland?
Det som inträffat är beklagligt och mycket olyckligt för berörda elever och medarbetare.
I övrigt låter jag förvaltningens beskrivning vara svar på dina frågor.
När skolan blev utsatt för denna virusattack gjorde vi omedelbart en utredning tillsammans
med UAFs IT-utvecklare och Regionens dataavdelnings tekniker.
Det som hänt kan beskrivas på följande sätt:
•
•

•

•

•

•
•

•

Sportlovsveckan upptäcktes att vi råkat ut för angrepp i Västerhejde skola.
Vi har råkat ut för det så kallade PostNord-viruset, viruset blev aktiverat av att
någon av misstag öppnade länken i ett mail från någon som utgav sig för att
vara PostNord. Se nedan.
Detta virus gör att alla dokument blir krypterade och hittills har ingen vad vi
vet lyckats knäcka koden, varken i Sverige eller utomlands. Virusmakarnas
affärsidé är ofta att genom att betala ett belopp så kan man få nyckeln till
koden och därmed låsa upp krypteringen. Då detta är kriminell verksamhet
och vi inte har några garantier för att det kommer att fungera så kommer
Region Gotland inte att betala detta.Detta virus och kusiner till detta påträffas
tyvärr ofta i regionens mailtrafik och genom att alltid ha en äldre icke
infekterad kopia har vi oftast kunnat återställa informationen till denna äldre
version.
Viruset har angripit ca 50 % av lärarnas och alla elevers arbetsmaterial i
Västerhejde. Inget av skolans administrativa system är drabbat så all formell
dokumentation är oskadad.
Västerhejde har haft en lokal lösning där all information lagrats lokalt på en
server. Denna lösning är installerad av Regionens IT-avdelning och var
planerad att bytas ut i samband med att fiber installerades.
I denna lösning har vi på skolan tyvärr inte haft en backuprutin som
förhindrat denna sorts angrepp och konsekvenser.
I en traditionell backuphantering med spegling av informationen skulle också
backupen bli smittad. En backup som speglar skyddar mot eventuella haverier
i vår utrustning, men inte mot denna form av virus.
Västerhejde skola väntar på att koppla in sin nya fiberanslutning. Detta görs
av Teknikförvaltningen och Regionens dataavdelning i samarbete med det
sockenprojekt som pågår i Västerhejde. Tyvärr har detta tagit längre tid än vi

•
•

•

•
•

•

planerat. När fibern är klar kommer detta att förhindra att liknande situationer
uppstår.
Idag har samtliga skolor utom tre fiberanslutning. V-hejde är en av dem. Alla
beräknas bli färdiga under april månad.
För de skolor som inte är uppkopplade mot regionens nätverk har vi infört
förbättrad backuphantering så att vi alltid kan gå tillbaka till senaste osmittade
version.
Ett företag i Stockholm kontaktade UAFs It-ansvarige och påstod sig kunna
lösa problemet mot en kostnad. Efter konsultation med Regionens ITavdelning så tackade vi nej då all information i ämnet säger att det endast är
den s k nyckeln som kan låsa upp kryptot och vi har fortfarande inga
garantier att det kommer att funka.
Tekniker från Regionens IT-avdelning besökte skolan omgående
Tekniker från Regionens IT-avdelning och IT-utvecklare från UAF hade ett
uppföljningsmöte med lärarna i Västerhejde och gick igenom vad som hänt
och vad vi gör nu.
Vi uppmanar alla i alla organisationer att vara uppmärksamma och inte öppna
bilagor och mail som känns konstiga.

Brittis Benzler
Ordförande i Barn och Utbildningsnämnden
POSTNORD-viruset
"Ett mejl som ser ut att komma från Postnord sprider i själva verket virus.
Den som klickar på länken riskerar att bli av med alla sina filer.
– Har man inte backup står man där och allt är borta, säger it-säkerhetsexperten Johan Jarl.
Enligt mejlet finns ett paket som inte kan levereras. Mottagaren uppmanas att skriva ut en fraktsedel och
visa upp på närmsta postkontor för att få ut paketet. I mejlet finns också en länk som bedragarna försöker
lura mottagarna att klicka på.
– I förra veckan såg vi den första vågen, säger Maria Ibsén, pressekreterare på Postnord om
bluffmejlen.
Hon fortsätter:
– Det är en hel del personer som hört av sig till oss, men vi har ingen uppfattning om hur många som
drabbats. De som hör av sig undrar mest om det här kommer från oss, lyckligtvis är det inte så många som
hört av sig som faktiskt klickat på länken. De flesta kollar faktiskt först."

Bilaga § 78

Interpellationssvar
2016-04-25

Interpellation om nyanlända elever
Ledamoten Jonas Nicklasson har till mej ställt frågor om fördelning av nyanlända elever
och om verksamheten räknar med dem.
Frågor
-Hur ser fördelningen av de nytillkomna eleverna ut på våra
skolor och förskolor?
-Hur stort är elevantalet totalt på varje förskola och skola när de nyanlända barnen är
inräknade?
-Räknar förvaltningen med dessa elever när den planerar för framtiden?
Svar:
Fördelningen av barn och elever i början av april framgår av bifogade tabeller. Barn och
elever som finns i förskola och skola tas med i verksamheternas och nämndens planering.
Barn och elever som är asylsökande syns däremot inte i de befolkningsprognoser vi får.
Prognoser som i sin tur utgör grund för fördelning av resurser till BUN och GVN, och
annan planering för framtiden.
Både förskola och grundskola planerar sin verksamhet för nyanlända på de återsökta
statsbidragen - men det är givetvis inte lätt när vi inte kan förutse hur många barn/elever
som kommer att finnas hos oss. Vi vet inte hur många, vi vet bara att det kommer att
finnas nyanlända barn och elever. Det viktiga är därför att skapa beredskap för att ordna
allmän förskola och skola på olika sätt i våra verksamheter vilket vi har lyckats väl med
hittills.
Tack vara många medarbetares stora engagemang, och att många som arbetet hos oss
tidigare valt att komma tillbaka, har vi lyckats ordna förskola och skola åt många barn och
elever över hela ön. Nästa utmaning är att skapa uthållighet i detta och att utveckla
undervisningen. Vi kommer att få stöd för detta arbete av Skolverket som valt ut Gotland
som en av två pilotkommuner för arbetet med ett nytt uppdrag de fått av regeringen.
Uppdraget heter Insatser för att stärka utbildningens kvalitet (U2015/3356S) och innebär:
-

Systematiska insatser för att stärka huvudmännens förmåga att erbjuda nyanlända
elever en utbildning av hög och likvärdig kvalitet.

Brittis Benzler
Ordförande Barn och – Utbildningsnämnden.

Fördelning av nyanlända per förskola 160407
Förskolor

Asylsökande

Garda förskola
Gustavsvik förskola
Holken förskola
Kneippbyn förskola
Lärkan förskola
Sjöliljan förskola

6
20
15
14
6
7
68

Summa

Fördelning av nyanlända per skola 160407
Skola

Asylsökande

Fårösund F-9
Gråboskolan F-6
Högbyskolan F-9
Klinteskolan F-9
Solbergaskolan 4-9
Solklintsskolan 4-9
Tjelvarskolan F-3
Garda skola F-6
Romaskolan F-9
Södervärnskolan 7-9
Västerhejde skola F-6
Öja skola F-6
Summa

56
29
38
39
35
12
13
11
2
28
15
13
291

Barn inskrivna i kommunal förskola 160407
Enhet
Draken förskola
Solstenen förskola
Misteln förskola
Ankan förskola
Gothem förskola
Klangstenen förskola
Björkdungen förskola
Sjöliljan förskola
Solklinten förskola
Garda förskola
Stånga förskola
Kabyssen förskola
Bogen förskola
Lien förskola
Stäven förskola
Lärkan förskola
Havdhem förskola
Tallen förskola
Mullvaden förskola
Heden/Myggan förskola
Linden förskola
Asken förskola
Humlan förskola
Holken förskola
Sanda förskola
Vildrosen förskola
Myran förskola
Visborgsstaden förskola
Bullerbyn förskola
Persgränd förskola
Storken förskola
Forellen förskola
Storkens språkförskola resurs
Roma förskola
Vänge förskola
Hogrän förskola
Skräddaren förskola
Bryggaren förskola
Glasmästaren förskola
Gustavsvik förskola
Vitkålen förskola
Klubbsvampen förskola
Blå Huset förskola
Lunden förskola
Korallen förskola
Torpet förskola
Tofta förskola
Kneippbyn förskola

Placerade
69
57
17
39
32
42
59
46
59
27
21
106
50
51
12
35
28
64
54
15
40
54
42
82
69
31
57
41
60
51
79
85
14
110
50
30
36
33
53
20
82
63
76
115
93
37
26
14

Förskoleområden
Dalhem/Endre Fo
Dalhem/Endre Fo
Fole/Stenkyrka Fo
Fole/Stenkyrka Fo
Fole/Stenkyrka Fo
Fole/Stenkyrka Fo
Fårösund/Lärbro/Slite Fo
Fårösund/Lärbro/Slite Fo
Fårösund/Lärbro/Slite Fo
Garda/Stånga So/Fo
Garda/Stånga So/Fo
Gråbo Fo
Gråbo Fo
Gråbo Fo
Gråbo Fo
Havdhem/Öja So/Fo
Havdhem/Öja So/Fo
Hemse Fo
Hemse Fo
Humlegården Fo
Humlegården Fo
Humlegården Fo
Humlegården Fo
Klinte/Sanda Fo
Klinte/Sanda Fo
Klinte/Sanda Fo
Lyckåker Fo
Lyckåker Fo
Lyckåker Fo
Norrbacka/S:t Hans Fo
Norrbacka/S:t Hans Fo
Norrbacka/S:t Hans Fo
Norrbacka/S:t Hans Fo
Roma Fo
Roma Fo
Roma Fo
Terra Nova Fo
Terra Nova Fo
Terra Nova Fo
Terra Nova Fo
Tjelvar Fo
Tjelvar Fo
Tjelvar Fo
Väskinde Fo
Västerhejde Fo
Västerhejde Fo
Västerhejde Fo
Västerhejde Fo

Antal elever 160407
Skolor
Fårösundsskolan F-9 Grundskola
Lärbro skola F-6 Grundskola
Solklintsskolan F-9 Grundskola
Stenkyrka skola F-6 Grundskola
Fole skola F-6 Grundskola
Romaskolan F-9 Grundskola
Dalhem skola F-6 Grundskola
Endre skola F-6 Grundskola
Vänge skola F-6 Grundskola
Kräklingbo skola F-6 Grundskola
Solbergaskolan 4-9 Grundskola
Tjelvarskolan F-3 Grundskola
Norrbackaskolan F-6 Grundskola
Väskinde skola F-6 Grundskola
S:t Hansskolan F-6 Grundskola
Alléskolan 2-6 Grundskola
Humlegårdsskolan F-1 Grundskola
Södervärnskolan 7-9 Grundskola
Lyckåkerskolan F-6 Grundskola
Västerhejde skola F-6 Grundskola
Terra Novaskolan F-6 Grundskola
Gråboskolan F-6 Grundskola
Klinteskolan F-9 Grundskola
Eskelhem skola F-6 Grundskola
Sanda skola F-5 Grundskola
Garda skola F-6 Grundskola
Stånga skola F-6 Grundskola
Havdhem skola F-6 Grundskola
Öja skola F-6 Grundskola
Högbyskolan F-9 Grundskola
Totalt

Antal elever
196
101
213
77
110
284
92
95
56
46
686
189
189
188
177
162
75
389
309
230
189
221
288
59
82
114
76
72
43
318
5325

Interpellation

Bilaga § 79

Till Tekniska nämndens ordförande
Om Förekomst av polycykliska aromatiska kolväten
Förekomst av polycykliska aromatiska kolväten
Vid många konstgräsplaner, lekplatser och ”spontanfotbollsplaner” förekommer ett
underlag som kan bestå av återvunna bildäck. Dessa kan innehålla PAH-oljor.
PAHs farliga egenskaper är inte omtvistade. De är bioackumulerande kan framkalla
cancer, skada reproduktion och arvsmassa. Det har egenskaper som i internationella så
väl som europeiska och svenska regelverk alltid identifieras som farliga kemikalier.
Även om farligheten hos PAH-oljorna inte är klarlagd, är det omöjligt att veta hur stor
risk barn och vuxna tar när man kommer i kontrakt med PAH. Men det finns inga säkra
gränsvärden. För cancerframkallande ämnen är det bara noll som är säkert.
Mina frågor till Tekniska nämndens ordförande är:
- Vilka ”gummimaterial” finns på lekplatser, konstgräsplaner och spontanfotbollsplaner
på Gotland?
- Vilka farliga kemikalier finns i övrigt i dessa anläggningar.
- Vilken plan finns för att långsiktigt byta ut eventuellt farliga material till mindre
farliga?
- Hur resonerar TN med avseende på nyanläggning av anläggningar med
”gummimattor”?
Ingemar Lundqvist (M)
Mina svar på interpellationen:
Fråga:- Vilka ”gummimaterial” finns på lekplatser, konstgräsplaner och
spontanfotbollsplaner på Gotland?
Mitt svar:
Tekniska nämndens Mark- och stadsmiljöenheten kan bara svara för vilka
gummimaterial som finns vid lekplatser på offentlig plats.
Där används gummiasfalt för att möjliggöra tillgänglighet bland annat för personer
som använder rullstol. På ett fåtal, mindre besökta platser finns gummidäck kvar som
gungor, men när de slits ut så byts dessa successivt ut mot brädgungor eller däck

tillverkade efter 2010 vilket innebär att de nya däcken är godkända enligt REACHförordningen. Däckgungorna slits rätt kraftigt så några behöver bytas ut varje åt vilket
innebär att samtliga kommer att vara utbytta inom kort tid.
Fråga:- Vilka farliga kemikalier finns i övrigt i dessa anläggningar.
Mitt svar:
När det gäller gummiasfalt gjorde enheten en undersökning innan ombyggnationen av
lekplatsen i Almedalen genomfördes. Flera tillverkare kontaktades med frågor om hur
gamla däck de använder i sin tillverkning samt om deras produkt innehåller några
andra ämnen ur Reach-förordningen.
All gummiasfalt behöver inte vara dålig. En viktig komponent är om gamla bildäck har
använts och i så fall hur gamla däcken är.
2010 skärptes reglerna för farliga ämnen i däck. Följande text är hämtad från
Kemikalieinspektionens hemsida:
”Från och med den 1 januari 2010 får däck och oljor som används vid tillverkning av
däck inte säljas om de innehåller mer än 10 mg/kg av åtta listade PAH:er och mer än 1
mg/kg av bens(a)pyren. Reglerna finns i punkt 50 i bilaga XVII till förordning (EG) nr
1907/2006 (Reach-förordningen).”
Svaren från de olika leverantörerna utvärderades och sammanställningen
vidareförmedlades till gata-, parkavdelningen som ansvarar för inköpet av
gummiasfalt.
I övrigt har regionen inga andra farliga material som vi känner till på lekplatserna på
offentlig plats.
Fråga:- Vilken plan finns för att långsiktigt byta ut eventuellt farliga material till mindre
farliga?
Mitt svar:
I dagsläget finns gummiasfalt endast vid lekplatsen i Almedalen samt vid lekplatsen
Gutelunden (längs med Kolonigatan).
Konstgräs finns endast vid lekplatsen i Almedalen. Där köptes ekogräs in och det
dressas med sand istället för med gummikulor som ofta förekommer i andra fall.
I övrigt har regionen inga andra farliga material som vi känner till på lekplatserna på
offentlig plats, vilket innebär att vi inte heller har någon plan för utbyte utöver det som
nämns ovan gällande däckgungor.
Fråga:- Hur resonerar TN med avseende på nyanläggning av anläggningar med
”gummimattor”?

Mitt svar:
Förvaltningen har gjort nödvändiga undersökningar för att kunna använda gummiasfalt
enligt de regelverk som finns så det är lämpligt att även använda det på fler lekplatser
eftersom det ger en större tillgänglighet för alla till våra lekplatser.
Visby 2016-04-25
Tommy Gardell
Ordförande i tekniska nämnden

Bilaga § 80
Interpellation
Till: Tekniska nämndens ordförande
Om: Trafikflödesanalys och leveransstyrning
Trafikflödesanalys och leveransstyrning
Trafiken i Visby innerstad är en halsbrytande upplevelse. Enkelriktade gator vars
skyltning inte respekteras av alla bilister, varuleveranser med stora lastbilar under de
tider då det är som mest folk i stan (mest besvärande längs Hästgatan och Adelsgatan
under sommaren), gångfartsområden vars hastighet inte respekteras osv.
Tidigare har svaret på frågan om varför leveranser måste ske mellan 11 och 14 på stråk
som då är fyllda av flanörer (den varma årstiden) varit att "handlarna vill ha det så".
Märkligt nog är det många andra kommuner/städer med turism som stor näringsgren
som gjort annorlunda. Där styrs leveranser till morgonen - för att inte orsaka
konflikter.
Många gator är enkelriktade, av naturliga skäl, men med tiden har respekten för
enkelriktning blivit si och så. För cyklister gäller (enligt beslut i kommunfullmäktige)
inga enkelriktningar. Trafikmiljön är lite oklar.
Mina frågor till Tekniska nämndens ordförande är:
- Vad hindrar Region Gotland att i likhet med andra städer införa styrning av leveranser
till vissa tider på dygnet?
- Ser Tekniska nämndens ordförande något behov av en översyn av trafiken i Visby
innerstad?
Anna Hrdlicka (M)
Fråga: - Vad hindrar Region Gotland att i likhet med andra städer införa styrning av
leveranser till vissa tider på dygnet?
Mitt svar:
Tillsyn av att gällande trafikregler och beivrande av brott mot dessa regler är en
polisiär uppgift.
Enkelriktningar gäller för alla fordon, även cyklar. Kommunfullmäktige har inget
mandat att besluta om undantag från detta. Det är trafiklagstiftningen som gäller.
Tidigare var det leveransförbud efter 11.00 på Adelsgatan. Det togs bort år 2000.
Anledningen till att förbudet togs bort var att det inte fungerade. På Adelsgatan stod
det ett långt ”pärlband” av leveransfordon eftersom fordonen inte kunde passera
varandra. Man var tvungen att vänta tills framförvarande fordon hade levererat och då
kanske kön bara flyttade sig till nästa leveransadress.

Mängden gods som skall in till innerstaden varje dag är mycket stor. Det finns ett
begränsat antal leveransfordon att tillgå. Beställningarna från restaurangerna sker sent
och ofta efter det att restaurangen stängt för natten. Tidigt nästa morgon skall varorna
plockas fram vid grossisten och lastas. Den mängd gods som skall levereras hinner man
inte leverera på förmiddagar. Det finns ingen leverantör som vill köra i innerstaden när
det är mycket folk i rörelse men ofta finns det inget annat val.
Fråga: - Ser Tekniska nämndens ordförande något behov av en översyn av trafiken i
Visby innerstad?
Mitt svar:
Omfattande utredningar har gjorts om trafikflödena i innerstaden. Jag anser att
Teknikförvaltningen har en god uppfattning om trafiken i Visby innerstad.
För närvarande finns inget behov av en översyn av trafiken i innerstaden.
Visby 2016-04-25

Tommy Gardell
Ordförande i tekniska nämnden

Bilaga § 81

Interpellation
Till Tekniska nämndens ordförande
Om Kommunalt skyltprogram
Kommunalt skyltprogram
Skyltningen i Visby är omfattande, speciellt i världsarvet. Många minns nog
diskussionen när skyltning åkte upp inför förra parkeringsavgiftsinförandet - stolpar
med skyltar från 2,5 meter och uppåt. Då hänvisades till VGU - Vägars och gators
utformning - en skrift framtagen i samarbete mellan SKL och Trafikverket.
Då hänvisades till att denna gällde "strikt". Men, sanningen är att det VGU tillämpas
strikt bara av Trafikverket, för kommuner är den "rådgivande". Istället är möjligheterna
att utforma ett kommunalt - för platsen anpassat - skyltprogram stora. Man kan
tillexempel tänka sig minde skyltar och lägre skyltlösningar.
Effekterna av tillämpningen av VGU blir märkliga med höga skyltar och många märken
- som vore en innerstadsgata en landsväg - och är inte till världsarvets estetiska fördel.
Mina frågor till Tekniska nämndens ordförande är:
- Vad hindrar Region Gotland att i likhet med andra städer utreda (och införa) ett
kommunalt skyltprogram?
- Ser Tekniska nämndens ordförande något behov av en översyn av skyltfloran i Visby
innerstad?
Anna Hrdlicka (M)

Fråga: - Vad hindrar Region Gotland att i likhet med andra städer utreda (och införa)
ett kommunalt skyltprogram?
Mitt svar:
Om det är trafikskyltning som avses så finns inget utrymme för kommunalt
skyltprogram.
Reglerna anges i trafikförordningen och i vägmärkesförordningen. I
vägmärkesförordningen anges även tillåtna storlekar på vägskyltar. Det finns
understorlek, normal och överstorlek. I Visby innerstad används som regel
understorlek. Skyltningen måste ske med skyltar som finns i vägmärkesförordningen
och i den utformning som anges samt i den skyltföljd som gör att skyltningen får
rättsverkan.

På senare år har mängder av skyltar tagits bort från innerstad. Regleringar har tagits
bort om de inte ansetts nödvändiga. När beslutet om att göra hela innerstaden och
hamnområdet till ett parkeringsförbudsområde kunde alla parkeringsförbudsskyltar
demonteras. Numer skyltas det bara där det är tillåtet att parkera. Detta kan ses som
”positiv” skyltning.
Så länge vi har reglering med P-skiva och olika regler för vinter och sommar krävs det
extra skyltning.
Fråga:- - Ser Tekniska nämndens ordförande något behov av en översyn av skyltfloran i
Visby innerstad?
Mitt svar:
Översyn av skyltning i Visby pågår ständigt och om det visar sig att skyltar och
regleringar kan tas bort görs detta på delegation av förvaltningen. Någon ytterligare
översyn anser jag inte nödvändig.

Visby 2016-04-25

Tommy Gardell
Ordförande i tekniska nämnden

Bilaga § 83

Motion
Dubbel markanvisning vid bostadsbyggande
Bostadsbristen är idag och framöver troligen det allra största hindret för en positiv utveckling
på Gotland. Kö idag, nyanlända, militärer, studenter, polisjobb mm gör att bostadsbristen är
akut och allt talar för att problemen kommer att accelerera. Nationellt finns det en plan att
mellan 2016-2026 skall det byggas 700 000 nya bostäder, det innebär för Gotlands del 4 200
stycken om vi skall ta vår proportionella andel.
Idag ligger i stort sett 100 % av alla bostadsbyggnadsplaner i Visby. Skulle dessa planer
förverkligas så driver det på urbaniseringen av Gotland i en rasande takt, vilket Centerpartiet
inte tror är optimalt för Gotlands utveckling i stort. Vi tycker att en fortsatt balans mellan
landsbygden och Visby är det optimala för Gotlands utveckling. Det innebär att det åter måste
ske omfattande bostadsbyggande utanför Visby, efter några decenniers stiltje.
Andra kommuner, som till exempel Halmstad, tillämpar dubbel markanvisning när de lämnar
ut markområden för byggnation. Det innebär att när de gör en markanvisning av kommunal
mark på attraktiva platser, i Halmstads fall vid havet, så begär man samtidigt att exploatören
skall bebygga ett annat område i någon tätort längre in i landet där kommunen ser behov av
utveckling. Detta system har fungerat väl och borde kunna tillämpas på Gotland också.

Därför yrkar jag:
Att Region Gotland utvecklar ett system med dubbel markanvisning för bostadsbyggande.

Vänge 2016-04-25

Lars Thomsson

Bilaga § 83

Visby 2016-04-19

Motion:

Nya procedurregler för regionfullmäktiges sammanträden

Till:

Regionfullmäktige Gotland

Att regionfullmäktiges sammanträden sker på ett eﬀektivt och korrekt sätt är centralt för att
den lokala demokratin ska vara välfungerande och legitim. Genom robusta procedurregler
som skapar ramar för sammanträdena, kan också tidsåtgången minimeras. Detta leder till
flera önskvärda resultat. Bland annat kan tid sparas för de anställda tjänstemännen, vilket är
ekonomiskt sunt – och med reglerade talartider får fler möjlighet att komma till tals.
Förutom att talartider för inlägg, interpellationer och enkla frågor bör preciseras, kan också
reglerna som omger dem förtydligas. Till exempel bör fullmäktige endast godkänna en replik
på inlägg i det fall en ledamot blivit apostroferad, alltså tilltalad vid namn.
Utöver att strama upp sammanträdenas procedurregler, finns det också skäl att titta på den
fysiska miljön som omger ledamöternas inlägg. Med två talarstolar istället för en finns
möjlighet för den som ska hålla nästkommande inlägg att göra sig redo, redan innan det
föregående inlägget är slut. Ett sådant upplägg är önskvärt, särskilt i samband med
interpellationsdebatter där det hålls många korta inlägg. Lägg därtill att voteringar kan göras
mer eﬀektiva genom knappsystem.
Med en tydligare ordning för regionfullmäktiges presidium, där nästkommande talare nämns
med namn innan det förestående inlägget, kan replikskiften få ett mer jämnt tempo.
Liknande förbättringspotential finns på flera områden.
Kort sagt finns det skäl att titta på hur regionfullmäktiges sammanträden kan göras mer
livfulla och mindre utdragna. Målet i en sådan översyn borde vara att strama upp
procedurreglerna på ett sådant sätt att tidsåtgången minimeras och ger möjlighet för fler
ledamöter att vara aktiva under sammanträdena.
Med anledning av ovanstående yrkar jag:
Att regionfullmäktiges presidium får i uppdrag att återkomma med förslag till förnyade
procedurregler för regionfullmäktige, i syfte att skapa mer dynamiska sammanträden där
tidsåtgången minimeras.

Jesper Skalberg Karlsson (M)

Bilaga § 83

Motion: Fasa ut mikroplast
Till: Regionfullmäktige Gotland
Bakgrund
Mikroplast är små bitar av plast, mindre än 5 mm. Mikroplast som hamnar i haven är ett stort
problem, eftersom fiskar, musslor och andra havsdjur får i sig plasten när de äter. Dels kan
plastbitarna vara ett rent mekaniskt problem om de täpper igen djurens gälar eller
matsmältningsorgan, men mikroplasten är också ofta giftig på grund av tillsatser i plasten och
på grund av att miljögifter i havet fastnar på plastpartiklarna. På så sätt gör mikroplasten att
havslevande djur får i sig mer miljögifter än vad de annars skulle fått – miljögifter som förs
vidare genom näringskedjan och i slutändan hamnar på våra tallrikar.
Plast som hamnar i haven bryts inte ner inom överskådlig tid, den finfördelas bara i mindre
och mindre bitar. Mängden plast i havet fortsätter att öka och enbart Sveriges tillförsel av
mikroplast till haven är många ton årligen, kanske hundratals ton.
Källorna till mikroplast är många. Det är plastpellets som används vid tillverkning av
plastföremål, det är skräp som hamnar i havet och finfördelas och det är små plastpartiklar
som slits loss vid slitage av bildäck, konstgräs, fleece-tyger, plastredskap med mera.
En av de mest onödiga källorna till mikroplast i havet är medvetet tillsatta mikroplaster i
framför allt hygienprodukter. Det kan dels vara som ren utfyllnad i tvåler och liknande, eller
så kan de ha en skrubbande effekt, men kan då enkelt bytas ut mot andra material. Region
Gotland har möjlighet att minska utsläppen av mikroplast genom att inte köpa in produkter
som innehåller tillsatt mikroplast. På så sätt är Region Gotland också med och sätter press på
producenterna att frångå mikroplast.
Det finns planer på ett nationellt förbud mot tillsatta mikroplaster, men i och med att det
måste behandlas av EU-kommissionen kommer det att dröja. Gotland borde därför i
egenskap av ekokommun som strävar efter att vara världsledande ö-region i miljöfrågor, ta
möjligheten att gå före. Göteborgs stad införde som första svenska kommun ett stopp för
mikroplaster i september 2015.
I Region Gotlands miljöprogram för 2015 – 2020 nämns utsläpp som ger anrikning av
mikroplaster i havet som exempel på hot mot miljömässig hållbarhet, och det vore därför
märkligt om Region Gotland inte genomförde några åtgärder för att undvika sådana utsläpp.
Därför yrkar jag på:
 Att Region Gotland stoppar alla inköp av produkter med tillsatt mikroplast samt fasar
ut de produkter som innehåller mikroplaster som nu används i Regionens
verksamheter.
 Att ledningskontoret får i uppdrag att under 2017 återkomma med en redvisning om
hur arbetet med att få bort produkter med mikroplaster har fortskridit.
 Att ledningskontoret får i uppdrag att identifiera andra möjliga åtgärder för att minska
Region Gotlands utsläpp av plast till havet och att informera regionfullmäktige om
dessa åtgärder.

Elin Bååth (F!) 2016-04-25

Bilaga § 83

Motion:
Till:

Arbetstillfällen för personer med funktionshinder
Regionfullmäktige Gotland

Arbetstillfällen för personer med funktionshinder enligt LSS
Att ha ett arbete eller annan meningsfull sysselsättning är av stor betydelse
för att överbrygga klyftor i levnadsvillkor och bidra till en ökad delaktighet
för personer med funktionsnedsättning.
Syftet med LSS är att personer med funktionsnedsättningar ska kunna leva som,
och tillsammans, med andra. Detta gäller inte minst inom området arbete och
sysselsättning. Region Gotland bedriver i dag tio egna dagliga verksamheter för
personer med funktionsnedsättning enligt LSS. I verksamheten finns cirka 250
personer med varierande grad av funktionsnedsättning samt personal. Antal personer
i daglig verksamhet ökar på Gotland precis som i övriga delar landet.
Ambitionen är att deltagande i den dagliga verksamheten ska leda till arbete på
den öppna arbetsmarknaden. Möjlighet till arbete på den öppna arbetsmarknaden
ska prövas regelbundet. Det privata näringslivet som t.ex. ICA Maxi och Biltema har
redan idag personer med funktionsnedsättning i sina verksamheter.
Det är viktigt att den offentliga sektorn tar ett större ansvar för att anställa personer
med funktionsnedsättning. Som stor arbetsgivare har, enligt vår uppfattning, Region
Gotland ett särskilt ansvar att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning
att inom de regionala förvaltningarna få en plats för att kunna vidareutveckla sina
arbets- och sociala förmågor.
Vi har erfarit att det mycket på grund av brist på handledare och arbetsuppgifter
men också kunskap om funktionsnedsättning inom förvaltningarna råder viss
tveksamhet om att ta emot människor med funktionsnedsättning. Enligt vår
uppfattning finns arbetsuppgifter och möjligheter till arbete på en rad områden inom
Region Gotland och dess förvaltningar.
Med anledning av ovanstående yrkar vi:
att Region Gotlands förvaltningar tar emot personer med funktionsnedsättning som
anvisas av enheten som handhar placering av extern arbetskraft.
Margareta Benneck (M)
Mats Hedström (M)

Bilaga § 83

Motion:

Kvalificerad vård i livets slutskede

Till:

Regionfullmäktige Gotland

Vi ska alla dö, det är ofrånkomligt. Men, dessvärre drabbas vissa av svår sjukdom allt för
tidigt i livet. Att då kunna få möjlighet till vård utanför sjukhus och utanför det egna hemmet,
men i en hemlik miljö, kan höja livskvaliteten avsevärt för både den sjuka och för de anhöriga.
Att vårdas inför döden kan vara en utdragen process som är krävande både för vårdgivare,
anhöriga och inte minst den sjuke. Att få specialistvård som ser till helheten, ångest, smärta
och anhörigas situation ger många vinster för de inblandade och den som vårdas hänvisas
inte till en plats på onkologavdelningen, på kortis eller hemma av personal som vårdar de
som ska bli friska. Istället ges ett tryggt och kunnigt omhändertagande av specialister som
vet vad som väntar - döden.
Ordet hospice betyder gästfrihet, den relation som finns mellan värd och gäst. Vården ska ge
högsta möjliga livskvalitet med hänsyn till patientens sjukdom och ska vidare kännetecknas
av värme, integritet och empati. Kännetecknande för Hospice är helhetssynen på människan,
hög kvalificerad vård och omvårdnad samt stöd till anhöriga.
På flera ställen i landet finns specialiserade hospiceavdelning för patienter som kräver avancerad palliativ vård, dvs att lindra symtom av en obotlig sjukdom. De som kanske är mest
kända är Maria Regina i Nacka, Ersta och Stockholms Sjukhem i Stockholm.
Region Gotland har tidigare svarat mig på en motion att hospicevård inte kan ges på Gotland
av ekonomiska skäl och att ”efterfrågan” på hospice inte har funnits.
Kontakter med sjuka och deras anhöriga ger dock en helt annan bild.
Därför yrkar jag;
att det verkliga behovet av hospiceplatser utreds och redovisas för regionfullmäktige.

Anna Hrdlicka (M)

