Komplettering

Regionfullmäktiges sammanträde 2016-06-20

KOMPLETTERINGAR

Ärende 45 – Ny ersättare i Regionfullmäktige
Omedelbar justering önskas
•

Länsstyrelsens protokoll 2016-06-15 från sammanräkning som utvisar att Stig
Hansson (C) blir ny ersättare i regionfullmäktige – Efter avgångna ersättare Malena
Bendelin (C)

Ärende 2 – Ungdomsledarpriset
Flyttas då pristagaren är bortrest. Priset delas ut i september.

Ärende 6 – Styrkort 2016-2019
•

Korrigerad version efter regionstyrelsen (ändringarna understrukna)

Ärende 7 – Strategisk plan och budget 2017-2019
•

Presidiets förslag på revisorernas budgetsäskande 2017

Ärende 27 - Avsägelser och val
Förslag från partierna:
a) Mona Malmströms (MP) avsägelse från uppdraget som vice ordförande och
ledamot i kultur- och fritidsnämnden
b) Per Lindskogs avsägelse från uppdraget som ledamot i Inspiration Gotland AB
fr. o. m. 2016-10-01
c) Thomas Karlströms (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i kultur- och
fritidsnämnden
d) Elenor Wahlgren (S) avsägelse från uppdraget som ersättaer i hälso- och
sjukvårdsnämnden
e) Ny ledamot och vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden 2016-06-20 – 2018
12-31 (efter Mona Malmström MP)
(MP)
Ylva Hammar, Thottgatan 3, 621 58, Visby

f)

Ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden 2016-06-20 – 2018
12-31 (efter Ylva Hammar MP)
(MP)
Jörgen Renström, Tranhusgatan 43, 621 55, Visby
Att inträda i ordningen före Kristin Ekström

Ärende 30 - Medborgarförslag; nyinkomna
•

Nore Salomonssons medborgarförslag om parkeringsavgift längs Polhemsgatan
(Inkom 2016-06-14) RS 2016/415
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden

•

Sören Carlstedts medborgarförslag om cykel- och gångbana längs sydöstra
Visbyleden (Inkom 2016-06-17) RS 2016/429

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden

Ärende 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42
•

Interpellationssvar

Informationsärende
• Under perioden 13 juni till den 31 augusti 2016 har Länsstyrelsen utsett Petter
Löfström som biträdande notarius publicus
ORDFÖRANDEN

Region Gotlands styrmodell
Vision

Verksamhetsidé
Perspektiv
Målområden
Mål

Värderingar

Samhälle

Verksamhet

Social
hållbarhet

Ekonomisk
hållbarhet

Ekologisk
hållbarhet

Kvalitet

Medarbetare

Ekonomi

Mål
(6 st)

Mål
(7 st)

Mål
(5 st)

Mål
(4 st)

Mål
(4 st)

Mål
(6 st)

Mätvärden/
indikatorer

Verksamhetsplaner

Region Gotlands styrmodell
Verksamhetsidé

Vision

Värderingar

Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och
magiska plats, präglad av närhet, hållbar tillväxt och
fylld av livslust.
Visionsmål:
•
•
•
•
•

Minst 65 000 invånare bor på Gotland
Gotlänningarnas välstånd tillhör de bästa i landet
Gotland är den naturliga mötesplatsen i Östersjöregionen
Gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet
Gotland är en världsledande ö-region i miljö- och klimatfrågor

Region Gotlands styrmodell
Värderingar

Verksamhetsidé

Vision

Region Gotland ska utifrån vårt ansvar som kommun,
landsting och region leverera kostnadseffektiv välfärd
och rättssäker service med hög tillgänglighet,
valfrihet och god kvalitet till fast boende, besökare
och näringsliv på Gotland. Region Gotland ska vara
drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling
över hela ön.

Region Gotlands styrmodell
Verksamhetsidé

Värderingar
• Delaktighet
• Förtroende
• Omtanke

Vision

Region Gotlands styrmodell
Verksamhetsidé
Perspektiv

Vision

Värderingar

Samhälle

Verksamhet

Utvecklingen av det
gotländska samhället utåt och vad

Effektiv organisation –
inåt och hur

Region Gotlands styrmodell
Verksamhetsidé
Perspektiv
Målområden

Vision

Värderingar

Samhälle
Social
hållbarhet

Ekonomisk
hållbarhet

Verksamhet
Ekologisk
hållbarhet

Kvalitet

Medarbetare

Ekonomi

Region Gotlands styrmodell
Verksamhetsidé
Perspektiv
Målområde

Mål

Vision

Värderingar

Samhälle
Social
hållbarhet

För Region Gotland handlar social hållbarhet om att bygga ett långsiktig
och öppet samhälle för dess invånare och besökare. Ett jämlikt och
jämställt samhälle där grundläggande mänskliga behov tillgodoses. En ö
där människor lever ett gott liv i kombination med god hälsa vilket
innebär att man kan förverkliga sina egna möjligheter. En ö där det finns
en mångfald av människor och utrymme för nya möten. En ö där
människor känner tillit och förtroende för varandra samt känner sig
delaktiga i samhällsutvecklingen.
•
•
•
•
•
•

God folkhälsa
Gotlänningar känner sig delaktiga
Ett jämställt och jämlikt Gotland
Alla barn har goda uppväxtvillkor
Ett rikt och tillgängligt kultur- och fritidsliv
En levande landsbygd och ett attraktivt Visby för bibehållen
inomregional balans

Region Gotlands styrmodell
Verksamhetsidé
Perspektiv
Målområde

Mål

Vision

Värderingar

Samhälle
Ekonomisk
hållbarhet

För Region Gotland innebär ekonomisk hållbarhet att skapa ekonomisk
tillväxt på ett balanserat sätt i nyttjandet av resurser. Gotland ska växa via
en ökad folkmängd, innovativa idéer och samverkan. Med en bra
uppväxtmiljö och en god utbildning skapas goda förutsättningar för
tillgång av kompetent arbetskraft på lång sikt. Ett bra företagsklimat och
goda kommunikationer. En väl utbyggd infrastruktur, såväl den fysiska,
som det tekniska (IT).
•
•
•
•
•
•
•

Ingen bostadsbrist
Alla elever fullföljer gymnasieskolan
Hög andel gotlänningar i arbete eller studier
God tillgång till vuxenutbildning
Långsiktigt goda och stabila kommunikationer
Ett gott näringslivsklimat
Ökad folkmängd (också ett visionsmål)

Region Gotlands styrmodell
Verksamhetsidé
Perspektiv
Målområde

Mål

Vision

Värderingar

Samhälle
Ekologisk
hållbarhet

För Region Gotland innebär ekologisk hållbarhet att vi ska värna om
miljön, naturen och vattnet för att säkra ett fortsatt hållbart samhälle till
kommande generationer. Det innebär att utveckla Gotland som
ekokommun. Ställa om till lokalproducerad förnyelsebar energi och
minska negativa klimatavtryck och gifter i miljön. Högre grad av
återvinning och hållbara kretslopp, att minska samhällets farliga avfall,
klimatanpassning, medvetna konsumtionsval och ansvarsfullt
samhällsbyggande som minskar belastningen på ekosystemen.
•
•
•
•
•

Utveckla Gotland som ekokommun
Ställ om till lokalproducerad och förnyelsebar energi
Säkra tillgången till vatten av god kvalitet
Gotlands klimatavtryck ska minska
Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som bidrar till tillväxt över hela ön

Region Gotlands styrmodell
Vision

Verksamhetsidé
Perspektiv
Målområde

Mål

Värderingar

Verksamhet
Kvalitet

I Region Gotland används kvalitet i betydelsen hur någonting är och
upplevs, vilket kan vara olika hos olika människor. Grunden till kvalitet är
därför att identifiera mottagaren av en vara eller tjänst och att ta reda på
dennes behov och förväntningar. Tjänster skall hålla överenskommen
kvalitetsnivå och ha god tillgänglighet. Medborgarna ska känna tillit till att
regionen använder skattemedel varsamt och bedriver en så effektiv
verksamhet som möjligt.
•
•
•
•

God
God
God
God

tillgänglighet till Region Gotland
kvalitet i skolan
kvalitet i vården
kvalitet i omsorgen

Region Gotlands styrmodell
Verksamhetsidé
Perspektiv
Målområde

Mål

Vision

Värderingar

Verksamhet
Medarbetare

För Region Gotland är engagerade medarbetare avgörande för att nå
resultat och vara en attraktiv arbetsgivare som klarar framtidens
kompetensförsörjning. Medarbetare som är motiverade, upplever ett gott
ledarskap och ser sin del i helheten blir också goda ambassadörer som
bidrar till att stärka bilden av oss som arbetsgivare. Regionens
verksamheter skapar förutsättningar för ett hållbart medarbetarengagemang.
• Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling
• Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos
medarbetarna
• Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag
• Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren att bibehålla god
hälsa

Region Gotlands styrmodell
Verksamhetsidé
Perspektiv
Målområde

Mål

Vision

Värderingar

Verksamhet
Ekonomi

Region Gotlands ekonomi ska vara uthållig och i balans ur ett
generationsperspektiv vilket innebär att upprätthålla balans mellan
inkomster och utgifter samt att värdesäkra förmögenheten (det egna
kapitalet) över en längre tid. Målområdet omfattar de finansiella mål som
är av betydelse för god ekonomisk hushållning.
• Budgeterat resultat ska uppgå till minst 2 procent av nettokostnaden
• Årets ekonomiska resultat ska uppgå till minst 2 procent av
nettokostnaden
• Soliditeten ska vara minst 45 procent
• Den totala nettokostnadsökningen ska inte överstiga ökningen av
skatteintäkter och generella statsbidrag
• Regionens materiella tillgångar ska vårdas
• Skattefinansierade investeringar ska vara egenfinansierade till 100
procent

Exempel på indikatorer
På följande sidor visas exempel på indikatorer till
några utvalda mål inom olika perspektiv och
målområden.

Region Gotlands styrmodell
Verksamhetsidé
Perspektiv

Samhälle

Målområde

Ekonomisk hållbarhet

Vision

Värderingar

Mål

Hög andel gotlänningar i arbete eller studier

Mätvärden/
indikatorer
(exempel)

• Sysselsättningsgrad
• Arbetslöshet
• Övergång till högskolan inom 3 år efter avslutad utbildning i
gymnasieskolan

Region Gotlands styrmodell
Verksamhetsidé
Perspektiv

Samhälle

Målområde

Ekologisk hållbarhet

Vision

Mål

Gotlands klimatavtryck ska minska

Mätvärden/
indikatorer
(exempel)

•
•
•
•

Värderingar

CO2-utsläpp från fossila bränslen i egna verksamheter
CO2-utsläpp på Gotland från tillförda fossila bränslen
Klimatutsläpp från medicinska gaser
Klimatgaser som tas omhand från Region Gotlands deponi- och
VA-verksamhet

Region Gotlands styrmodell
Verksamhetsidé
Perspektiv

Vision

Värderingar

Verksamhet

Målområde

Kvalitet

Mål

God kvalitet i skolan

Mätvärden/
indikatorer
(exempel)

•
•
•
•
•
•

Kostnad för inskrivet barn i förskolan
Förskoleplats på önskat placeringsdatum
Andel behöriga elever till något nationellt gymnasieprogram
Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 8
Kostnad per betygspoäng, åk 9
Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen

Region Gotlands styrmodell
Verksamhetsidé
Perspektiv
Målområde

Vision

Värderingar

Verksamhet
Ekonomi

Mål

Budgeterat resultat ska uppgå till minst 2 procent av
nettokostnaden

Mätvärden/
indikatorer
(exempel)

• Budgetresultat
• Nettokostnad för verksamheten

Ärendenr RS 2016/7

Regionfullmäktige

Handlingstyp Begäran

Per Lundin

Datum 24 juni 2015

Regionfullmäktige

Revisorernas budgetäskande 2017
Regionfullmäktiges förslag till beslut
•

Revisorernas budget för 2016 är oförändrad och därmed i nivå med 2016
års anslag på3 572 000 kronor.

Regionens revisorer har i sitt budgetäskande anfört ”att en oförändrad
budgetram inte är tillräcklig mot bakgrund av det ekonomiska läget i regionen.
Vi gör bedömningen att det under 2017 ställs ännu högre krav på kontinuerliga
träffar med nämnder som står inför stora utmaningar, samt högre krav på
revisionens fördjupade granskningar för att ge ett fullgott underlag för vår
ansvarsbedömning. Mot detta kommer ytterligare 150 000 kronor att äskas.
För att säkerställa att rätt granskningsinsatser görs är vår erfarenhet att det
föreligger ett ökat behov av förstudier, för att prioritera rätt”.
För år 2016 uppgick revisorernas budgetanslag till 3 572 000 kronor och har
sedan 2010 ökat med 780 000 kronor. Dock ligger den anslagna budgeten
fortfarande under riksgenomsnittet.
Regionfullmäktiges presidium bedömer på grund av rådande ekonomiska läge
att regionens revisorer för år 2017 erhåller en oförändrad budget.
REGIONFULLMÄKTIGES PRESIDIUM

Conny Kristensen Gahnström

Torgny Ammunet

Margareta Persson

Ordförande

1:e vice ordförande

2:e vice ordförande

Besöksadress Visborgsallén 19

Bg 339-8328 Pg 18 97 50-3

Postadress SE-621 81 Visby

Org nr 212000-0803

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Webbplats www.gotland.se

E-post regiongotland@gotland.se

facebook.com/regiongotland

Från: Per Lindskog
Skickat: den 10 juni 2016 08:58
Till: Per Lundin
Ämne: Begäran om entledigande

Jag begär härmed entledigande från mitt uppdrag som styrelseledamot i Inspiration
Gotland fr o m den 1 oktober 2016 p g a att jag då slutar min anställning på Region
Gotland.
Visby den 10 juni 2016
Per Lindskog

Lars Frank
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Thomas <thomas47karlstrom@hotmail.com>
den 16 juni 2016 14:21
Lars Frank
Avsägning

Härmed säger jag upp min plats i kultur och fritidsnämnden med omedelbar verkan. Thomas Karlström sitter för
socialdemokraterna
Skickat från min iPhone

1

Lars Frank
Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:

eleonor hansson <eleonor.h@hotmail.com>
den 16 juni 2016 15:48
Lars Frank
Leif Dahlby
Avsägelse av uppdrag

Hej!
Jag, Eleonor Wahlgren (S), avsäger mig härmed mitt uppdrag som ersättare i Hälsosjukvården.
Mvh
Eleonor Wahlgren

1

Lars Frank
Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:

Isabel Enström <isabel.enstrom@mp.se>
den 16 juni 2016 13:53
Lars Frank
lenastenstrom63@gmail.com; lisbeth.bokelund@mp.se
Fyllnadsval MP

Hej!
Till RF på måndag har vi följande ersättare för Mona Malmströn som v.ordf i KFN
Ylva Hammar.
Ylva sitter som ersättare i nämnden idag så hennes personuppgifter bör finnas redan.
Eftersom Ylvas ersättarplats blir ledig har vi ett till fyllnadsval att göra - Jörgen Renström som 1:a ersättare
i KFN. Jörgen har tidigare (i höstas) suttit i BN så hans uppgifter bör också finnas.
Återkom om jag behöver komplettera med någonting, tack.
Gröna hälsningar

Isabel Enström
Gruppledare
Miljöpartiet de gröna på Gotland
070-725 06 02
www.mp.se/om/isabel-enstrom
www.facebook.com/isabelenstrom1
www.facebook.com/mpgotland
Dina erfarenheter behövs i politiken - bli en del av den växande gröna rörelsen på www.mp.se/blimedlem
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Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.
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Motivering

Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.
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Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarforslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarforslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
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Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
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MEDBORGARFRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Re ion Gotland

ANKOM 2016 -06-16

s

621 81 VISBY

Förslaget
Skriv
bKriv nar
här kortiattat
kortfattat vad au
du anser att regionruiimaKtige
regionfullmäktige sKau
skall besluta
oesmta om. Texta
lexta tydligt.
tyaugt.

Jag tycker att regionen ska bygga gång och
nvkelhana nå
cykelbana
på sydvästra sidan av Vishvleder
Visbyleden alltså
mellan Bilcitvrondelen och föredetta soldathemmet
( På samma sida som Oskarstenen)
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Det förekommer mycket promenadjogging och
motionslopp på den stäckan och då vägrenen är
mycket smal så behövs det en gång och cykelbana
för att separera gång och biltrafik. (Den kan gå enbit
ifrån vägen så det blir lättare att bygga då man inte
störs av trafiken.)
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
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Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokfbrd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

2016-06-16

Namnteckning
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Adress

Sören Carlstedt

Siriusgatan2
62 140 Visby
E-postadress
soren.carlstedt@comhem.se
Postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Interpellationssvar
2016-06-20

Interpellation om arbetsgrupp för att stoppa gentrifieringen
av Visby innerstad
Ledamoten Anna Hrdlicka (M) har i en interpellation ställt frågor till mig om det finns en
Arbetsgrupp för att stoppa gentrifieringen av Visby innerstad?
- Under vilken nämnd lyder denna grupp?
- Vilket är dess uppdrag?
- När redovisar gruppen sina resultat?
Mitt svar:
Enligt den information jag erhållit så finns det ingen sådan grupp.
Visby 20 juni 2016

Björn Jansson
Regionstyrelsens ordförande

Interpellation: Parkeringsavgifter
Till: Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S)
Med anledning av Tekniska nämndens senaste beslut gällande höjning av pavgifterna i Visby, samt införande av avgift från första minut.
•
•
•

På vilka grunder ändrade man avgifterna och tiderna gällande parkering i
Visby.?
Vilken utredning ligger till grund för detta beslut?
Har man med hänsyn till handeln och boende i Visby gjort någon typ av
konsekvensanalys?

Visby 2016-04-25
Johan Thomasson
Liberalerna på Gotland
Mitt svar:
Fråga 1
Huvudsyftet med parkeringsavgifter är att styra trafiken och få omsättning av
tillgängliga P-platser.
Två timmars fri parkering största delen av året anser jag är lämpligt på de större
parkeringarna utanför ringmuren och vid yttre hamnen där omsättning av P-platser
inte är lika viktig.
På mer attraktiva och publika P-platser som i innerstaden, utanför Österport, runt
Campus Gotland och i inre hamnområdet är det mycket viktigare att vi styr trafiken
så det blir en större omsättning av P-platserna.
Två timmar fritt i dessa områden har inneburit dålig omsättning och lägre
tillgänglighet på lediga P-platser.
Runt Campus Gotland har det satts i system att ändra P-skivor och flytta bilar så att
platserna kan vara upptagna av samma bilar hela dagarna för några kronor.
På Stora torget upptas de få platser som finns av de som verkar i området genom att
P-skivor ändras och det finns inga platser för de besökare som har behov av en
bilplats.
Det är nästan omöjligt för våra parkeringsvakter att kontrollera och stävja detta
beteende.
Antal parkeringsplatser Visby har också minskat med drygt 100 platser.
Detta var skälet till att Tekniska Nämnden ville ändra reglerna och
parkeringsavgifterna efter sommaren 2016.
Tekniska Nämnden beslutade därför den 23 mars 2016 att det skall vara avgift från
första stund året runt i de attraktiva och publika P-plasterna i Visby.
Beslutet togs av majoriteten tillsammans med Centerpartiet. Moderaterna och
Liberalerna var emot förslaget.

Fråga 2
Tekniska Nämnden har valt att inte köpa in någon konsult för att göra en omfattande
och kostsam utredning.
Eftersom det satts i system att vrida på P-skivor och flytta bilar för att slippa betala
avgifter så blir inte statistiken från p-automaterna tillförlitlig. Vi har istället lyssnat
på dagliga rapporter från våra P-vakter som sett problemen mycket tydligt utan att
kunna ingripa eller stävja fusket.
Förvaltningen får även klagomål på att det ofta är brist på parkeringsplatser vid
attraktiva och publika P-platser och att man ser samma bilar stå parkerade hela
dagarna.
Utifrån detta beslutade nämnden att införa avgifter från första stund på just dessa
attraktiva och publika platser.
Fråga 3
Det är lätt i opposition att framföra krav på att omfattande konsekvensanalyser skall
göras av allting, för att i nästa skede kritisera majoriteten för att slösa pengar på
konsulter.
Visby Centrum som vi haft många diskussioner med genom åren har haft ett tydligt
krav på att det skall vara två timmar fritt året runt överallt. Tekniska nämnden anser
att det skall vara en sommarreglering med avgift från första stund för att få
omsättning och tillgänglighet till lediga P-platser. Vi har inte kunnat mötas i den
frågan och en kostsam konsekvensanalys har vi inte ansett nödvändig i denna fråga.
Det beslut som togs den 23 mars innebar att vid de attraktiva och publika platserna
blev det avgift från första stund året runt.
Detta beslut ändrades av Tekniska Nämnden den 27 april till att två timmar fritt skall
gälla från vecka 37 till vecka 23.
Med facit i hand så kan jag konstatera att nämnden nog tog i lite för mycket när
beslutet omfattade hela innerstaden och hela inre hamnen.
Det hade varit lämpligare med att ändra reglerna på de mest problematiska ställen
som t.ex. utanför Österport, på Stora Torget och utanför Campus Gotland.
Nämnden kommer därför att bjuda in näringslivets organisationer att delta i arbetet
med att se över parkeringsreglerna i Visby. Inga ändringar av P-regler kommer att
göras innan det arbetet är slutförd.
Visby 2016-06-13

Tommy Gardell
Ordförande i Tekniska Nämnden
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Interpellation om kommunal service
Svar till Anna Hrdlicka
Anna frågar mig:
- Vad ser regionrådet kan förbättras när det gäller tillgången till kommunal service
inom samhällsbyggnad under den tid då ön har flest besökare?
För att besvara frågan tog jag tillfället i akt att ta reda på något av det Region Gotland gör
under sommaren då ön har flest besökare. Här följer ett axplock av det.
Verksamheten arbetar kontinuerligt med att utveckla, tillgängliggöra och förbättra den
kommunala servicegraden. Almedalsveckan och de mest besökstäta sommarveckorna är en
utmaning för verksamheterna generallt vad gäller att dimensionera rätt och tillräckligt,
vilket naturligtvis tar resurser i anspråk för att klara den ordinarie verksamheten inom
befintlig driftsbudgetram. På sommaren dimensioneras utbudet av servicetjänster beroende
på antalet besökare och kunder.
Det innebär följande:
Återvinningscentraler och sopsorteringsstationer:
● På återvinningscentralerna ökas öppethållandet i bland annat Vamlingbo, Ljugarn,
Klintehamn och Fårösund med förlängd öppettid på torsdagar fram till kl. 18. (Jmfr
till 15 på vintern)
● Öppettiderna i Visby ses just nu över och tanken är att dessa även ska ses över på
samtliga av öns återvinningscentraler. Även andra aspekter kommer att finnas med i
denna översynen som tillgänglighet, utbud och infrastruktur
● På sommaren öppnas det en återvinningsstation på Fårö med
betalsopsäcksmottagning för besökare där
● I Visby hamn finns en avfallsmottagning för hushållssopor och betalsopsäckar för
att främst sommartid underlätta för besökare att slänga sitt medhavda avfall. Den är
öppen från en timme före avgång vilket på sommaren innebär att det öppen mest
hela tiden
Avlopps- och slamtjänster:
● Vi ställer om slamhämtningen till att i huvudsak köra beställningar istället för
aviserad distriktshämtning. Här är vi snart framme med sms-avisering också för att
ytterligare underlätta
● Vi har lagt om distriktshämtningen för slam så att vi hämtar mer utifrån där folk
bor än tidigare - dvs mer anpassat till var folk bor när i tiden
Service inom gatu- och parkområdet som görs extra under sommaren:

● Utbudet och servicen kring renhållning av gator, parker och allmän plats ökar
sommartid (till exempel sätts fler extra papperskorgar ut och töms med tätare
intervaller)
● Servicen kring bad- och besöksplatser sköts kontinuerligt och på vissa platser ökar
den (exempelvis städning, tömning av toaletter och renhållning av stränder från
tång och annan nedskräpning)
● Utsmyckning av allmän plats (rabatter och urnor)
● Extra bänkar sätts ut
● Klottersanering vi behov
Tillstånd och tillsyn:
● Tillståndsmyndigheten ökar upp bemanningen mellan V 25 och V 32 med fyra
restauranginspektörer som gör tillsyn på kvällar, nätter och helger. De tar inga egna
beslut men fungerar som enhetens ögon och öron och rapporterar vad de ser.
Under V 27 är det semesterstopp på enheteen
● På livsmedelssidan har man anställt två sommarvikarier under tiden 1/6-31/8 vilket
innebär att man aldrig är färre än fyra inspektörer, jämfört med de sex som finns på
vintertid
Gata/park som utförs "extra" under sommarsäsongen:
● Renhållning av gator, parker och allmän plats (t ex extra papperskorgar sätts ut och
töms med tätare intervaller)
● Städning av staden påbörjas 05 och pågår till 20.
● Helgstädning v 26-32
● Extra städning utöver ovan under Almedalsveckan
● Bad- och besöksplatser sköts kontinuerligt (ex städning/tömning av toaletter,
renhållning av stränder-släke, skräp mm)
● Utsmyckning av allmän plats (ex blomurnor och rabatter)
● Utsättning av bänkar
● Klottersanering vid behov
Information (främst vattenbrist i år):
● Inför varje sommar informera TKF rikligt i turisttidningar mm på Gotland
● I år har vi gjort en speciell drajv, med tanke på vattenbristen, först och främst på
vår egen sida www.gotland.se, men RG har också haft annonser på
www.helagotland.se samt i papperstidningarna GT och GA samt Villatidningen
Gotland. (Om vattenbrist och spartips)
● På vår hemsida finns information om tappställen för vatten som finns runt om på
ön
● Vi har tagit fram informationsblad till boendeanläggningarna på svenska och
engelska och detta kan hämtas från sidan www.gotland.se/sparavatten (finns också
i pappersform och delas ut bland annat på Visborg i Rådhuset samt i turistbyrån i
Donerska Huset)
● Vidare har vi information om sparkampanjen på Destination Gotlands monitorer
● Vi skickar även flitigt ut pressinformationer angående vattenläget etc

● I GotlandsGuiden och Gotland Just nu (GA och GT:s turisttidning) finns i år
annons om sparkampanjen, men även om återvinning, sommarparkeringar och
kollektivtrafiken
● När det gäller återvinning och kollektivtrafiken finns det även information på
Destination Gotlands monitorer
Bygglov
● Kundtjänst är öppet som vanligt
● Strävar efter att alltid ha minst två handläggare och två inspektörer på plats
● Kundmottagning i receptionen är öppen tisdagar och torsdagar under hela
sommaren
● Särskilda handläggare för företag/näring(åretruntinsats men gynnar såklart även
företagande på sommaren)
Som sagt - detta är ett axplock av sådan verksamhet som Region Gotland gör eller
tillhandahåller sommartid för att göra vistelsen här så angenäm som möjligt för besökare.
Självklart finns ytterligare förbättringar för att ytterligare förenkla för besökare samtidigt
som allt i dagsläget måste kostnadsbedömas pga ekonomiskt läge.
Ytterligare satsning på toaletter samt bättre möjligheter avseende tillgänglighet på attraktiva
besöksplatser och skyltar på fler språk är några exempel som ytterligare kan förbättras.
Insatser i samband med Kryssningskajen kommer att här bidra till alla besökare framöver.
Smidig hantering av markupplåtelse, ett enhetligt och lättbegripligt parkeringssystem (också
för husbilar), städning runt papperskorgar och parkeringsfickor runt om på hela ön är
exempel på sådant som kan förbättras. Utökade möjligheter till att ta med cyklar på bussen
skulle möjliggöra för cykelturismen. Badbussar till stränder skulle också kunna vara en del
av kollektivtrafiken för att möjliggöra för besökare som inte har med sig bil att besöka
badplatser. Inspiration Gotland borde kunna visa på mer av den naturturism Gotland har
att erbjuda - var finns vandringsleder eller var skåda örn är exempel som borde vara lätt för
besökare att hitta. En brist som är tydlig är att Region Gotland inte kan erbjuda så mycket
dricksvatten eller vatten som boende och besökande vill ha. Här behöver vi, utöver det
som görs för att säkra det vatten vi har och arbetet med att hitta mer vatten, jobba med att
hitta nya tekniklösningar och innovationer som skulle kunna vara framgångsrika.
Verksamheten arbetar med flera utvecklingsområden på det här området just nu. Det är en
möjlighet men samtidigt medför utveckling som t.ex. avsaltning stora
investeringskostnader.
Ett långt svar som jag tror också är viktigt för att vi alla ska se allt som faktiskt görs för att
vi ska vara en fortsatt attraktiv besöksplats. Verksamheterna arbetar hårt för att ständigt
förbättra och anpassa utifrån att vi är så många samtidigt på Gotland under några få
veckor!
Meit Fohlin
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Interpellation om Västerhejde skola
Ledamoten Lars Thomsson har till mej ställt några frågor om planerna för Västerhejde
skola. Han lyfter också fram behovet av att snarast reparera eller bygga nytt för Västerhejde
skola, en uppfattning som jag och Barn- och Utbildningsnämnden delar.
•

Gäller inte Regionfullmäktiges fattade beslut för Barn- och
utbildningsnämnden?

Svar: RFs beslut gäller, men när vår förvaltning i underlaget inför budget i våras föreslog att
skolan borde placeras på Wisborg, för att det sammantaget skulle bli en för regionen
billigare lösning, ville vi inte avvisa det. Ekonomiska aspekter är viktiga. Underlaget var
däremot inte tillräckligt utförligt för ett ställningstagande, varför nämnden hänvisade det
för vidare beredning. Eftersom många av turerna kring detta bygge har handlat om att hitta
mest kostnadseffektiva lösning, anser jag det rimligt att nämnden på ett seriöst sätt prövar
förvaltningens förslag.
•

Varför vill BUN skjuta på denna investering ytterligare, när
tidsplanen redan från början var väldigt pressad?

BUN vill inte skjuta på denna investering, den har skjutits på tillräckligt. Jag tror inte detta
beslut försenar bygget av Västerhejde skola. Beloppen finns i budgetbeslutet från 2015
fördelade över tre år 2017, 2018 och 2019. Vilket enligt de uppgifter jag fått från
teknikförvaltningen innebär att själva byggarbetet kan utföras 2018 och 2019, det bör
fortfarande vara rimligt att hinna med. Hur investeringstopp för 2017 och beslut om att
minska på investeringsvolymen för 2018 och framåt, påverkar Västerhejde skola vet vi inte
förrän i höst.
BUN behandlade frågan i sak, senast i september 2014 och beslöt då att förorda ett förslag
som innebar nybygge på nuvarande Västerhejde IP, men att de delar av befintliga lokaler
som var värda att renovera, skulle behållas och användas för förskola, skola och fritids. Ett
beslut jag fortfarande tycker är ganska bra.
Det var därefter RS som försenade tidsplanen, genom att i oktober 2014 besluta.
•

Ledningskontoret får i uppdrag att komplettera utredningen om lokalutnyttjande
vid Västerhejde skola enligt följande: o Analys, slutsatser och förslag av det
samlade samhällsbyggnadsprojektet omfattande skola, förskola, fotbollsplan,
grönytor mm.

•

Redovisning av alternativa lösningar i syfte att begränsa investerings- och
driftkostnader och eventuellt möjliggöra en etappvis utbyggnad i förhållande till
växande behov.

I maj 2015 beslutar RS.
Tekniska nämnden får i uppdrag att arbeta fram en kostnadseffektiv lösning enligt
alternativ 1,innebärande att huvudbyggnad behålls och paviljonger ersätts med ny byggnad
på samma tomt/fastighet, från förstudie 2013-09-11, med en eventuell användning av
fotbollsplanen på den östra sidan av skolgården.
•

Vad händer om dagens baracker döms ut av berörda
myndigheter?

Om skollokaler döms ut är det alltid bekymmersamt, och regionen använder många lokaler
som inte är byggda enligt dagens krav och önskemål. Teknik förvaltningen gör ett bra
arbete med att hålla lokalerna i skick, de bedömer kontinuerligt vilka åtgärder som är
nödvändiga att genomföra för att hålla lokalerna i användbart skick. Vad de planerar för
Västerhejde skola om några lokaler där behöver tas ur bruk tidigare än planerat känner jag
inte till.
Brittis Benzler
Ordförande Barn – och Utbildningsnämnden

Svar på interpellation från Anna Hrdlicka (M) om sjukskrivningar inom hemtjänsten
Interpellanten pekar på ett problemområde som såväl nämnd som förvaltning har ögonen på.
Sjuktalet för kommuner totalt är högt och ligger på 7 %, och det är också känt att omsorgssektorn
inom kommunerna generellt har ett högre sjuktal. De höga sjuktalen inom Socialförvaltningen på
Gotland (7,02 % den 31/3 2016) är ett av fyra fokusområden i förvaltningens verksamhetsplan för
2016, och målet är givetvis att kunna visa lägre sjuktal 2016 än vad 2015 gav vid handen.
En analys av sjuktalen inom förvaltningen är nyligen avslutad, och det som händer nu är att dels
fördjupa och förfina analysen på de enheter som har högst sjuktal och också särskilt rikta in sig på
hemtjänsten som visar upp det högsta sjuktalet, ungefär 11 %. Samtal förs redan med bl. a.
hemtjänstens ledningsgrupp för att hitta orsaker och åtgärder, och en planering för att vidta åtgärder
för att vända trenden har påbörjats. Att uteslutande peka på ett eller ett par särskilda skäl till de
höga sjuktalen är svårt, problemet är alltför komplext för det, men ett par saker går att urskilja.
Hemtjänstuppdraget har på relativt kort tid förändrats och blivit mer komplext, bland annat
beroende på tyngre sjukdomsbilder, neuropsykiatriska diagnoser och fler brukare med
demenssjukdom. Hemtjänstuppdraget har förändrats genom att bli allt mindre service och går mot
att bli allt mer sjukvård. Detta faktum, tillsammans med utvärderingen av Socialförvaltningens
jämställdhetsplan 2014-2015 som förutom de höga sjuktalen också visade att upplevelsen är att
möjligheten att förena arbetsliv och föräldraskap har försämrats, torde påverka medarbetarnas
hälsotillstånd och kan vara en del av förklaringen till sjukskrivningarna. Representanter för
medarbetarna själva beskriver det som att det är inte stress i bemärkelsen brådska - att vi springer
runt bland brukarna och har ont om tid - utan snarare i bemärkelsen att vi känner otillräcklighet i
kunskap och kompetens. Det talar tydligt för att ett par åtgärder för att komma till rätta med
problemet bör vara kompetensutveckling och förstärkt handledning t.ex.
Vad jag som ordförande kan och avser göra är också det jag och nämnden redan gör; håller ögonen
på resultaten och frågan aktuell. Efter sommaren avser jag att bjuda in de fackliga företrädarna för
ett samtal kring situationen och för att få deras syn på saken. Nämnden har också med anledning av
utvärderingen av jämställdhetsplanen beslutat att särskilt prioritera två mål i den nya planen för
2016-2018; dels att sjuktalet ska vara max 4,5 % oavsett kön, dels att kvinnor, män och personer med
annan könsidentitet ska ha likvärdiga möjligheter att kombinera föräldraskap och arbete. Vi har bett
om kvartalsvisa redovisningar av detta i stället för enbart i samband med årsredovisningen, och
månatliga redovisningar av hur arbetet med planen för hemtjänsten fortlöper.

Maria Björkman (S)
Ordförande Socialnämnden
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Interpellation om helårskontrakt för studentbostäder
Ledamoten Elin Bååth (Fi) har i en interpellation ställt ett antal frågor till mig angående
helårskontrakt för studenter.
Mitt svar:
1. Vilken bostadspolitik för studenter på Gotland driver Regionstyrelsen?
Regionfullmäktige har beslutat följande:
Utdrag ur Bostadsförsörjningsplanen:
-

Regionen skall medverka till att studenterna vid Högskolan erbjuds en
boendegaranti i samband med terminsstart.

-

Regionen skall arbeta för att fler studentlägenheter hyrs ut med helårskontrakt.

Regionledningen har regelbundna möten med Gotlandshem och Campus Gotland och i
dessa samtal så finns bostäder för studenter alltid på agendan samt att vi för diskussioner
med byggmarknadens aktörer om behovet av studentbostäder.
2. Med vilken intention och i vilket syfte lät Region Gotland bygga 120 studentlägenheter på Soldaten 1,
och varför lät man ändra i bygglovet efter byggstart?
I handlingar från 2004 från TN och KS anges att fastigheten ska anvisas till Midroc Projekt
Development AB för uppförande av 120 studentlägenheter. Bostäderna bedömdes utgöra
ett nödvändigt tillskott för att möta högskolans expansion. Fastigheten har ägts och
förvaltats av Din Bostad i Hasslanda AB.
3. Vilka lagar/föreskrifter reglerar vilken typ av kontrakt som erbjuds studenter?
För studentlägenheter gäller samma lagar som för vilken hyresrättslägenhet som helst, det
är Jordabalkens 12 kapitel (Hyreslagen) som tillämpas. I och med att hyresgästen skriver
under hyreskontraktet accepteras också de villkor som hyresvärden erbjuder, t ex
tidsbegränsad hyresperiod.
4. Hur försvaras ändringen av boendeförhållanden f.o.m. 1. januari 2016 på Soldaten 1, i relation till det
beviljade bygglovet?
Balder Fastighets AB som idag äger fastigheten har inte beslutat om nya regler. Man har
dock bestämt att utreda hur den framtida uthyrningen ska ske och under tiden man gör det
tecknas inga kontrakt på permanent basis. Bakgrunden till åtgärden var att det fanns
vakanta lägenheter mitt under studieåret. Balder välkomnar en dialog med regionen,
universitetet, Rindi, Gotlandshem mfl.
5. Vilka avtal och förväntningar finns mellan Regionstyrelsen och nuvarande samt tidigare ägare av
Soldaten 1?

Det finns inga avtal mellan regionstyrelsen och Balder eller tidigare ägare. Men Balder
uttrycker ett intresse av att samarbeta med alla parter och att kunna bidra till att erbjuda
studentlägenheter på Gotland. Vi har en etablerad dialog med dem och kommer att bredda
den till att omfatta även andra aktörer såsom universitetet och Rindi mfl.

Björn Jansson
Regionstyrelsens ordförande

Svar på interpellation av Mats Hedström (M) angående
Slitebadens annexbyggnad.

Vid byggnadsnämndens sammanträde 12 maj i år gavs tillfälligt bygglov (BN 2016/578) för
Slitebadens annex, dvs Othem Havstruten 2 i Slite, från 2016-02-15 till 2019-02-15. Åtgärden
är alltså beslutad att pågå under en begränsad tid, tre år. Kopplat till beslutet är bestämmelse
att det är definitivt slutdatum för byggnaden, efter lovets utgång kommer inte ytterligare
bygglov att ges, vare sig tillfälligt eller permanent.
Skälet för beslutet är humanitära skäl under den situation vi befinner oss i för närvarande med
ökat flyktingmottagande. Migrationsverket har i brev till byggnadsnämnden anfört ömmande
skäl för att kunna använda byggnaden för boende. Därför bedömde byggnadsnämnden att
tidsbegränsat bygglov kunde ges med hänvisning till det allmänna intresset och det akuta
behovet av tillfälliga bostäder. BN anser att detta överstiger den lokala eventuella olägenheten
med att byggnaden står kvar ytterligare tre år.
Karl-Allan Nordblom (MP) ordförande byggnadsnämnden
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Interpellation om nyfikenhet på naturvetenskap eller
hantverk
Ledamoten Anna Hrdlicka har till mej ställt frågan om vad jag vill göra för att fler unga ska
hitta sin plats i utbildningslandskapet.
Det är mycket, på olika arenor i samhället man skulle vilja göra för att fler unga ska hitta sin
plats i utbildningslandskapet. I det här svaret begränsar jag mej till skolans värld, vad jag vill
göra, och lite om vad som redan görs inom skolan på Gotland.
Jag tror att den viktigaste insatsen är den som sker i skolans vardag. Att skolan har positiva
förväntningar på att alla elever kan lära och utvecklas. Att förskola och skola har ett
arbetsätt där man stödjer och utmanar barn och elever att viga sina ramar, att se fler
möjligheter vad gäller studie och yrkesval. Ett sådant arbetssätt är också väl i linje med
skolans uppdrag.
I läroplanens portalparagraf om skolan värdegrund och uppdrag ( En likvärdig utbildning) står att skolan
ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter, samt motverka traditionella
könsmönster. Skolan ska ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen
oberoende av könstillhörighet.
Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende och bidra till att eleverna
utvecklar ett arbetssätt som främjar entreprenörskap.
I kapitlet övergripande mål och riktlinjer står t ex att alla i skolan ska bidra till att elevens studie- och
yrkesval inte begränsas av kön eller av social eller kulturell bakgrund.
För att understödja detta arbete har nämnd och förvaltning initierat en del
utvecklingsinsatser.
-

Skolverkets och Linnéuniversitetets utbildning för förskolepersonal i värdegrundoch likabehandlingsarbete, som bland annat behandlat normkritiskt tänkande och
En Rosa pedagogik.

-

Vårt pågående arbete med den Gotländska utmärkelsen Jämställd skola och
förskola. Där är arbete om kön och yrken vanligt förekommande inom både
förskolor och skolor. Ett sätt att visa att både flickor och pojkar kan välja många
olika yrken inte bara traditionellt kvinnliga eller manliga.

-

Röda tråden – studie- och yrkesvägledning redan från början. Samarbete mellan
SYV och skolan. Studie och yrkesvägledarna får fortbildning om jämställd
vägledning.

-

Arbetsmarknadskunskap, är något vi startat upp i år. Det är en
kompetensutveckling för SYV och lärare anordnad i samverkan mellan Skolverket,
Arbetsförmedlingen och Karlstad universitet. Tanken med detta och med Röda
tråden är att det ska förbättra arbetet med arbetsmarknadskunskap inom skolans
alla årskurser.

-

Skolan arbetar sedan många år med ett material, NTA-lådor, om naturvetenskap
och teknik för att öka elevernas intresse för dessa områden.

Skolan kan och bör fortsätta att utveckla sitt arbete kring normer, genus och yrkesval så att
fler elever ser fler möjligheter för sina framtida studie och yrkesval. Jag skulle också gärna
se att gymansieskolan utvecklade sitt arbete med att göra alla program attraktiva för både
flickor och pojkar.
Brittis Benzler
Ordförande Barn- och Utbildningsnämnden

Interpellation: Parkeringsavgifter i Visby innerstad
Till: Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S)
Tekniska nämnden har hastigt infört radikalt andra villkor för handel, arbetande,
studenter och boende i Visby innerstad när de tagit bort de 2 fria timmarnas
parkering vintertid som gällt sedan tidigare. Detta riskerar att leda till väldigt
dramatiska och negativa konsekvenser för innerstan. Många handlare funderar just
nu på att flytta ur stan, andra kanske tvingas lägga ned på grund av den försämrade
tillgängligheten för till exempel den sista kvarvarande livsmedelsbutiken. Om 2 år så
är nya kryssningskajen på plats. Är det tänkt att dessa resenärer skall mötas av en
död kuliss? Den risken är uppenbar när man inför sådana radikala försämringar för
företagandet innanför murarna som nu görs. Därför ställer jag följande frågor.
• Varför införs så radikala förändringar av parkeringsavgifterna året innan en större
översyn skall ske i form av en Parkeringsstrategi?
• Varför införs de nya reglerna omedelbart och inte efter sommaren 2016?
• Vilken dialog har du haft med de företag och deras anställda som drabbas av dessa
beslut?
Vänge 2016-04-25
Lars Thomsson
Mitt svar:
Fråga 1
Huvudsyftet med parkeringsavgifter är att styra trafiken och få omsättning av
tillgängliga P-platser.
Två timmars fri parkering största delen av året anser jag är lämpligt på de större
parkeringarna utanför ringmuren och vid yttre hamnen där omsättning av P-platser
inte är lika viktig.
På mer attraktiva och publika P-platser som i innerstaden, utanför Österport, runt
Campus Gotland och i inre hamnområdet är det mycket viktigare att vi styr trafiken
så det blir en större omsättning av P-platserna.
Två timmar fritt i dessa områden har inneburit dålig omsättning och lägre
tillgänglighet på lediga P-platser.
Runt Campus Gotland har det satts i system att ändra P-skivor och flytta bilar så att
platserna kan vara upptagna av samma bilar hela dagarna för några kronor.
På Stora torget upptas de få platser som finns av de som verkar i området genom att
P-skivor ändras och det finns inga platser för de besökare som har behov av en
bilplats.
Det är nästan omöjligt för våra parkeringsvakter att kontrollera och stävja detta
beteende.

Antal parkeringsplatser Visby har också minskat med drygt 100 platser.
Detta var skälet till att Tekniska Nämnden ville ändra reglerna och
parkeringsavgifterna efter sommaren 2016.
Tekniska Nämnden beslutade därför den 23 mars 2016 att det skall vara avgift från
första stund året runt i de attraktiva och publika P-plasterna i Visby.
Beslutet togs av majoriteten tillsammans med Centerpartiet. Moderaterna och
Liberalerna var emot förslaget.
Eftersom beslutet ifrågasatts av Lars Thomsson har jag efterfrågat Centerpartiets
hållning i frågan och fått tydligt svar att Centern står helt bakom beslutet i Tekniska
Nämnden.
Parkeringsstrategin är ett mycket mer omfattande arbete som innebär att regionen
utarbetar en parkeringspolicy som föreslås innehålla:
• God tillgänglighet till parkering
• Styrning av trafiken
• Effektiv/Attraktiv markanvändning
• Minskning av trafikens negativa effekter
• Parkering för husbilar
• Ställplatser för husbilar
• Parkering av turistbussar
I strategin ingår även att ta fram en Parkeringsnorm för regionen.
Parkeringsnormen ska ange ett minimikrav för antalet parkeringsplatser för olika
ändamål. Den skall gälla som vägledning vid detaljplaneläggning och som krav vid
bygglov. Parkering på gatumark omfattas inte av parkeringsnormen.
• Parkeringsnorm för bil. Anger minimikrav på antalet bilplatser för olika
ändamål. Visby bör kunna delas upp i olika zoner med olika behov av
parkeringsplatser.
• Parkeringsnorm för cykel. Kan också delas upp i olika zoner.
• Parkeringsnorm för motorcykel
Att bestämma parkeringsavgifter ingår inte i framtagandet av parkeringsstrategin.
Fråga 2.
De ändringar Tekniska Nämnden genomfört av P-regler genom åren har alltid gjorts
i samband med sommarregleringen. De beslut som fattades i mars 2016 avsågs
självklart att träda i kraft vecka 24 när sommarregleringen börjar och sen fortsätta att
gälla efter att sommarregleringen upphör vecka 36. Att införa några nya regler två
månader innan sommarregleringen var aldrig aktuellt och det skulle bara innebära
missförstånd och onödiga böter för många.
Tyvärr angavs inte tiden i nämndens beslut i mars för alla tog för givet att precis som
tidigare ändringar, införs i samband med sommaren, men teknikförvaltningen
tolkade nämndens beslut att det skulle införas så fort som möjligt och det skedde den

18 april. Även informationen var knapphändig med endast en liten annons i
gotlandstidningarna. Ett mycket olyckligt missförstånd som jag verkligen beklagar
och ber om ursäkt för vilket ställt till problem för många.
Beslutet kunde endast ändras av nämnden som den 27 april ändrade beslutet till att
två timmar fritt skall gälla från vecka 37 till vecka 23.
Fråga 3
Innan beslutet togs den 23 mars genomfördes möte med Visby Centrum där de i
första hand ifrågasatte sommarperiodens längd som teknikförvaltningen föreslog
skulle vara 16 veckor. (Vecka 20-36). Visby Centrum framförde sitt krav på att det
skulle vara två timmar fritt året runt överallt i Visby. Visby Centrum erbjöd sig att
betala 1 miljon kronor till regionen för minskade parkeringsintäkter om regionen
införde två timmar fritt året runt överallt.
Tekniska Nämnden var inte beredd att gå med på två timmar fritt året runt och kan
heller inte ta emot pengar för att inte genomföra en reglering. Tekniska Nämnden
valde istället att minska förslaget på sommarperiodens längd till 12 veckor. (Vecka
24-36)
Efter beslutet den 23 mars har reaktioner kommit från näringslivets organisationer
genom Svenskt Näringsliv, Tillväxt Gotland, Gotlands förenade besöksnäring och
Visby Centrum, samt även från mindre företagarorganisationer i innerstaden samt
direkt från företagare.
Efter kontakter med företagens huvudorganisationer bestämdes ett möte den 26 april
där vi gemensamt skulle se på de beslut som nämnden fattat och ev göra
förändringar i samband med nämndens möte i maj.
Nu infördes de nya reglerna redan den 18 april vilket självklart upprört näringslivets
organisationer och många företagare och vid mötet den 26 april blev det
överenskommet att jag vid nämndens möte den 27 april föreslår nämnden att
ompröva sitt beslut från 23 mars, vilket nämnden gjorde.
Nämnden beslutade även att näringslivets organisationer skall erbjudas att delta i
arbetet med att se över parkeringsreglerna i Visby. Inga ändringar av P-regler
kommer att göras innan det arbetet är slutfört.
Sen kommer självklart näringslivets organisationer tillsammans med alla övriga
intressenter att bli delaktiga i arbetet med att ta fram en parkeringsstrategi för Visby.
Visby 2016-06-13

Tommy Gardell
Ordförande i tekniska nämnden

Interpellationssvar
2016-06-20

Interpellation om årets tillväxtkommun kontra
parkeringsavgifter
Ledamoten Anna Hrdlicka (M) har i en interpellation ställt följande frågor till mig angående
årets tillväxtkommun 2018
- Anser regionrådet Jansson att parkeringsavgifter i Visby innerstad från första minuten är
en åtgärd i linje med att Gotlands ska bli årets tillväxtkommun 2018?
- Anser regionrådet att detta gynnar eller straffar näringsidkarna i Visby innerstad?
Mitt svar:
För att bli årets tillväxtkommun krävs det en mängd åtgärder. Det står inte och faller med
en enda åtgärd. Om parkeringsavgifter påverkar vet jag inte och jag gissar att hos tidigare
vinnande kommuner finns parkeringsavgifter av olika konstruktioner.
Om det gynnar eller straffar näringsidkare finns det olika svar på. Syftet med
parkeringsavgifter är att styra trafiken och ge möjlighet till omsättning av parkeringsplatser.
Om avgifter avskräcker besökare till handlare så kan det påverka negativt. Det kan även
påverka handlare negativt om det inte finns tillgång till parkeringsplatser.
Visby 20 juni 2016

Björn Jansson
Regionstyrelsens ordförande

Svar på interpellation av Anna Hrdlicka (M) angående
”svartbyggebalans”
Under 2015 ställde moderaterna en interpellation om hur många svartbyggeärenden som
finns obehandlade hos BN. Vad vi förstår har antalet ärenden samlats i än större högar sedan
interpellationen ställdes.
Mina frågor till Byggnadsnämndens ordförande är:
– Hur många svartbyggeärenden finns idag obehandlade respektive under handläggning?
– Hur väljer förvaltningen ut ärenden som ska drivas och på vilka grunder?
Precis som Anna Hrdlicka anför så har ärenden samlats under årens gång, mest med anledning
av alltför stor arbetsbörda och för att arbetsuppgifter vad gäller tillsynsarbete har prioriterats
ned till fördel för främst bygglov. Men moderaterna verkar ha andra uppgifter om
ärendehögarna hos byggnadsnämnden än byggnadsnämnden själv. Antalet oavslutade
tillsynsärenden har enligt tillgänglig statistik sjunkit något sedan förra interpellationen 2015.
– Hur många svartbyggeärenden finns idag obehandlade respektive under
handläggning?
Enligt uppgifter i handläggningsprogrammet W3D3 den 2 juni 2016, så finns det 271 ärenden
under benämning: ”Anmälan ifrågasatt olovlig åtgärd”, av dessa är det 53 ärenden som är
under utredning.
– Hur väljer förvaltningen ut ärenden som ska drivas och på vilka grunder?
För att både uppfylla rättssäkerhet och effektivitet så har nyligen tagits fram en ny modell som
följs. Arbetsveckan ges följande indelning:
3 dagar i veckan är planerade för att handlägga nya ärenden samt ärenden i egenskap av mer
brådskande karaktär. Med brådskande karaktär avses fall som behöver handläggas skyndsamt
på grund av fara för liv och hälsa och/eller ärenden med omfattande påtryckningar från kund
och/eller med stor medial uppmärksamhet
2 dagar i veckan är avsedda för gamla ärenden och där prioriteras särskilt ärenden som är
inom Visby innerstad.

Arbete med tillsyn är komplicerat och eftersom ärenden som inte handlagts sträcker sig
tidigare än år 2011, så har även regelverket förändrats och utvecklats vad gäller tillsynsarbete.
Den delen har varit svårt att överblicka särkilt för handläggare och inspektörer som inte har en
juridisk utan mer teknisk bakgrund. Vad gäller tillsynsplan som tidigare tagits fram så har vi
samma anledning där om varför arbetet med denna stannat upp. Det beror på
underbemanning, dels på tjänstledighet och föräldraledighet och dels på personalbrist i stort.
Men från och med 1 april i år så har vi en samhällsbyggnadsjurist på plats, i och med det

utökad kompetens och resurs, vilket kommer att förbättra effektiviteten i tillsynsarbetet
framåt.
Med detta som utgångspunkt pågår nu ett arbete med att utveckla och kvalitetssäkra
handläggning av tillsynsärenden samt bevaka gällande regler. Varje tillsynsärende innebär
även skyndsam handläggning, utredning kring om bygglov kan ges samt om sanktion ska ges.
Det betyder att vi för varje tillsynsärende behöver minst två handläggare med varsin
specialkompetens. Tillsynsärenden blir därmed beroende av samspel mellan handläggarna och
deras fria arbetstid för tillsynsärenden, utöver det dagliga uppdraget de har.
Boverket sammanfattar tillsynsarbete så här:
”Det är lätt att få intrycket att byggnadsnämndens tillsyn endast handlar om att jaga så
kallade svartbyggare. Tillsynsansvaret omfattar dock betydligt mer och är till nytta för många
under lång tid. Byggnadsnämndens tillsynsansvar omfattar exempelvis även de tekniska
egenskapskraven och gäller både i byggskedet och i bruksskedet. Byggnadsnämndens tillsyn
bidrar i bästa fall till att de hus som byggs och brukas blir säkra, funktionella och friska. Det
leder i sin tur till färre olyckor och sjukdomsfall på grund av exempelvis husras och sjuka
hus.”

Karl-Allan Nordblom (Mp), ordförande byggnadsnämnden
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Petter Löfström
Väskinde Lilla Klintgårde 310
622 75 Visby

Delgivningskvitto

Beslut att förordna biträdande notarius publicus på
viss tid
Beslut
Länsstyrelsen beslutar att förordna Petter Löfström, 640223-0236 som biträdande
notarius publicus inom Gotlands län från den 13 juni 2016 till den 31 augusti
2016.
Biträdande notarius publicus tjänstgör när notarius publicus är ledig eller hindrad
att tjänstgöra.
Petter Löfström befrias från skyldigheten att ta upp protester enligt växellagen och
checklagen.

Beskrivning av ärendet
Advokat Eric Dufvenmark som är förordnad som notarius publicus inom Gotlands
län inkom med en begäran om att en biträdande notarius publicus skulle förordnas
över sommaren. Eric Dufvenmark föreslog Petter Löfström för uppdraget.

Motivering till beslutet
Om det behövs kan länsstyrelsen förordna en eller flera ersättare för notarius
publicus (biträdande notarius publicus). Sådana förordnanden kan begränsas till
viss tid.
Advokat Eric Dufvenmark som är notarius publicus har väckt frågan om att
förordna en biträdande notarius publicus över sommaren. Då begäran har gjorts av
notarius publicus själv och förslag på vem som ska förordnas har lämnats har Eric
Dufenmark inte beretts tillfälle att yttra sig innan förordnandet.
Normalt ska uppdraget på lämpligt sätt kungöras ledigt men då det är fråga om ett
förordnande kortare än tre månader har det inte gjorts. Länsstyrelsen har ett
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permanent uppdrag som biträdande notarius publicus utlyst till den 31 augusti
2016.
Den som förordnas till biträdande notarius publicus ska ha ha avlagt juristexamen,
ha tillräckliga språkkunskaper, inte vara försatt i konkurs eller ha förvaltare samt
vara lämplig i övrigt för uppdraget. Länsstyrelsen finner att Petter Löfström
uppfyller samtliga av dessa kriterier och förordnar honom som biträdande notarius
publicus inom Gotlands län. Förordnandet gäller till den 31 augusti 2016.
Notarius publicus får efter överenskommelse med biträdande notarius publicus
överlåta åt denne att verkställa förrättningar.

Information
Notarius publicus skall fullgöra sitt uppdrag med redlighet, noggrannhet och
opartiskhet.
Tjänstgöring sker efter överenskommelse med notarius publicus Eric
Dufvenmark.
Notarius publicus skall föra protokoll över verkställda förrättningar, om det
begärs eller om han finner att det behövs till framtida säkerhet. Föreskrifter om
arkiv hos notarius publicus finns i arkivlagen (1990:782).
Notarius publicus har rätt att ta ut skälig ersättning av den som anlitar honom.

Bestämmelser som beslutet grundas på
Förordning (1982:327) om notarius publicus

Du kan överklaga beslutet
Beslutet kan överklagas till Förvaltningsrätten i Stockholm, se bilaga 1.

Beslutande
Beslutet har fattats av länsjurist Ulrika Thorsén.

Ulrika Thorsén
Kopia till:
Advokat Eric Dufvenmark , Södertorg 5, 621 57 Visby
Region Gotland, regiongotland@gotland.se
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BESLUT
Du kan överklaga
beslutet
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Om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, kan du skriftligen överklaga beslutet hos
förvaltningsrätten. Observera att du ska skicka eller lämna överklagandet till
Länsstyrelsen i Gotlands län, 621 85 Visby. Du kan även skicka in överklagandet via epost till gotland@lansstyrelsen.se. Det ska du göra därför att länsstyrelsen måste pröva om
överklagandet har kommit in i rätt tid, innan det skickas vidare till förvaltningsrätten.
Tiden för överklagande
Ditt överklagande måste ha kommit in till länsstyrelsen inom tre veckor från den dag du
fick del av beslutet. Om det kommer in senare kan överklagandet inte prövas. I ditt
överklagande kan du be om att få ytterligare tid till att utveckla dina synpunkter och skälen
till att du överklagar. Sedan är det förvaltningsrätten som beslutar om tiden kan förlängas
eller inte.
Om någon annan part överklagar beslutet, till exempel en kommun eller annan myndighet, är
tiden tre veckor från det datum som står på beslutet.
Ditt överklagande ska innehålla:
 vilket beslut som överklagas, beslutets datum och diarienummer
 hur du vill att beslutet ska ändras
 varför du anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt
Skriv också följande uppgifter, om du inte tidigare lämnat dem:
 personnummer
 adress till bostaden
 telefonnummer där du kan nås
 eventuellt övriga uppgifter som behövs för att man ska kunna skicka handlingar till dig
Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning, bör du skicka med
kopior på dessa.
Ombud
Du har rätt att anlita ett ombud för att sköta överklagandet åt dig. I så fall ska ombudet
underteckna skrivelsen, bifoga en fullmakt i original från dig samt uppge sitt namn, adress
och telefonnummer.
Ytterligare upplysningar
Behöver du veta mer om hur du ska göra, går det bra att ringa till länsstyrelsen, telefon 010223 90 00.
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