Komplettering

Regionfullmäktiges sammanträde 2016-10-24

KOMPLETTERINGAR

Ärende 7 – Köpekontrakt för del av Visby Artilleriet 1:33
Ärendet utgår

Ärende 14 – Avsägelse i regionfullmäktige (behandlas som första
ärende)

Omedelbar justering önskas

•

Länsstyrelsens protokoll 2016-10-10 från sammanräkning som utvisar att John
Funkqvist (Fi) blir ny ersättare – Efter avgångna ersättare Oscar Larsson (Fi)

•

John Funkquists (Fi) avsägelse från uppdraget som ersättare i regionfullmäktige

•

Lisa Kalströms (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i regionfullmäktige

Ärende 15 - Avsägelser och val
Förslag från partierna:
Omedelbar justering önskas

c) Lisa Kalströms (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i Socialnämnden
d) Jakob Bandelins (MP) avsägelse från uppdraget som ersättare i socialnämnden
e) Roger Björkegrens (MP) avsägelse från uppdraget som ersättare i socialnämnden
f)

Svante Agnestigs (MP) avsägelse från uppdraget som ledamot i gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

g)

Ny ersättare i socialnämnden 2016-10-24 – 2018-12-31 (efter Jakob Bandelin, MP)
(MP) Margareta Johansson, Ravinstigen 15, 621 58 Visby
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för Lena Stenström

h)

Ny ersättare i socialnämnden 2016-10-24 – 2018-12-31 (efter Roger Björkegren, MP)
(MP) Anders Nordgren, Tunnbindaregatan 12, 621 57 Visby
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för Lena Stenström

i)

Ny ledamot i gymnasie- och utbildningsnämnden 2016-10-24 – 2018-12-31
(efter Svante Agnestig, MP)

(MP) Blerina Rabushaj, Bangårdsgatan 10, 621 45 Visby

j)

Ny ledamot i byggnadsnämnden 2016-10-24 – 2018-12-31 (efter Hjalmar Croneborg, MP)
(MP) Karin Gardell, Kung Magnusväg 38, 621 39 Visby

k) Val av ersättare i byggnadsnämnden, efter Karin Gardell, bordläggs till nästa
sammanträde
l)

Ny ledamot för revisorer för Region Gotlands räkenskaper och verksamhet
2016-10-24 – 2018-12-31 (efter Björn Fransson, MP)
(MP) Björn Möller, Sanda Prästgården 222, 623 79 Klintehamn

Ärende 16 – Medborgarförslag: anmälan av beslutade
•

Elsie Hanssons medborgarförslag om att ge information om potentiella
hälsorisker med elektromagnetiska fält RS 2015/595
•
•

•

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-09-13, § 87
Medborgarförslag (inkom 2015-10-05)

Beata Nilssons medborgarförslag om förbud att använda plastpåsar i affärer
RS 2015/857
•
•

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-09-13, § 86
Medborgarförslag (inkom 2015-12-30)

Ärende 17 – Medborgarförslag: nyinkomna
•

Katrin Johanssons medborgarförslag om att låta återvändande tom buss ingå
tidtabell för kollektivtrafikens linje 13 mellan Ljugarn och Roma
(Inkom 2016-10-18) RS 2016/672

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden

Ärende 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
•

Interpellationssvar

ORDFÖRANDEN

Änr
1/1

Länsstyrelsen i
Gotlands län

2016 -10- 1 l
REGION GOTLAND

PROTOKOLL
2016-10-10
Dnr: 201-3146-16

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
10 oktober 2016 till och med den 14 oktober 2018.
Kommun: Gotland
Parti: Feministiskt initiativ
Ny ersättare: John Funkqvist
Avgången ersättare: Oscar Larsson
Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.
Visby
Ledamot
Elin Bååth

Ersättare
1. Karin Persson
2. John Funkqvist

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.
Den som vill överklaga detta beslut kan göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen, Visborgsallén 4, 621 85 VISBY inom tio dagar
efter dagen för detta beslut.

Lena Norén

/Britt Silfvergren
Kopia till
Regionfullmäktige Region Gotland, Ledningskontoret, 621 8 IJ/isby
Ny ersättare: 30hrj A#V7/^/7S /, friW«.rtt
Feministiskt Initiativ Gotland, Söderväg l, 621 58 Visby

/.,
l OJ 7 f tSéMW

Från: John Funkquist [mailto:john.funkquist@hotmail.se]
Skickat: den 19 oktober 2016 13:43
Till: Lars Frank
Ämne: Ersättare regionfullmäktige

Hej!
Jag har fått veta att jag valts till ersättare i fullmäktige till Feministiskt initiativ då jag
stod på listan till valet 2014. Det är ett uppdrag jag tyvärr inte kan ta på mig eftersom
jag inte längre är bosatt på Gotland.
Elin Bååth, som sitter i fullmäktige för Feministiskt initiativ sa att jag skulle maila dig för
att avsäga mig uppdraget.
Jag heter John Funkquist och har personnummer 1995-06-13-1730. Mitt
telefonnummer är 0737889706.
Hälsningar John Funkquist

Från: Lisa Kalstrom [mailto:vigert1@hotmail.se]
Skickat: den 17 oktober 2016 14:16
Till: Lars Frank
Kopia: leif.dahlby@socialdemokraterna.se
Ämne: Avsägelse
Avsägelse
Härmed avsäger jag mitt uppdrag som ledamot i regionfullmäktige och ledamot i
Socialnämnden på grund av sjukdom.
Med vänliga hälsningar
Lisa Kalström (s)
073-7658797

Från: Jakob Bandelin [mailto:jakob.bandelin@gmail.com]
Skickat: den 18 oktober 2016 21:15
Till: Lars Frank
Kopia: Isabel Enström; Lena Stenström
Ämne: Avsäger mig mitt uppdrag i SON

Hej Lars!
Meddelar med detta att jag avsäger mig mitt uppdrag i SON.
Mvh
/Jakob Bandelin

Från: Roger Björkegren [mailto:roger.bjorkegren@me.com]
Skickat: den 18 oktober 2016 17:31
Till: Lars Frank
Ämne: Avsägelse från uppdrag i Socialnämnden

Hej

Jag är föräldraledig och kommer inte kunna delta på möten under det kommande året i
socialnämnden som ersättare. Således avsäger jag mig uppdraget och önskar min
ersättare lycka till.
Med vänliga hälsningar
Roger Björkegren
Miljöpartiet på Gotland
070-538 22 82
roger.bjorkegren@me.com

Jag Svante Agnestig avsäger här med upp mitt uppdrag som ordinarie ledamot i Gymnasie och
vuxenutbildningsnämnden för Miljöpartiet de Gröna på Gotlands räkning med omedelbar verkan.
Orsaken är av personlig karaktär.
Svante Agnestig
Visby 2016-10-19
760607-0535
0733 699 966

Region

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Änr

2015 -12- 3 O
REGION GOTLAND

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

Att Region Gotland inför förbud av användandet av
plastpåsar i affärer och detaljhandel och därmed
minskar nedskräpning men framför allt förstärkes det
faktum att vi alla bär ett miljöansvar.
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.

Klimatavtalets undertecknande ökar vikten av att ha
ett större miljöfokus. En minskning av andelen plast
är ett av dem, plast som förorenar hav och land
samt rubbar våra ekosysten.
Att ett förbud är genomförbart vittnar flera afrikanska
länder om. Italien likaså. Californien med flera nordamerikanska stater inför också ett förbud.
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

[x]
l l

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 inteJtan behandlas som ett medborgarförslag.

~

Datum

Nafåjrfeckning

/]

2015-12-29 f O&xti^
Tfarnfiförtyd] igande

l^__

Beata Nilsson
Adress

Skolgatan 4
62 156 Visby
rarabeata(S>gmail,com

Postadress

E-postadress
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Gotland
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Regionfullmäktige i
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REGION GOTLAND

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

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

[X]
Q

Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Namnteckning

Datum

S4
Namnförtydligande
Adress

Ac
Postadress
E-postadress

o.

"t (f U
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20161013
Medborgarförslag
Tidtabelläggning av "tomtur" i kollektivtrafikens linje 13 mellan Ljugarn och Roma.
Kollektivtrafikens linje 13 trafikerar sträckan Ljugarn - Roma - Ljugarn med anslutning mot
Visby genom byte till linje 11 i Roma. En tur finns från Ljugarn 06.40 och två turer från
Roma på eftermiddagen 16.00 och 17.00.
Turen 16.00 vänder i Ljugarn 16.30 och går sedan tillbaka till Roma som så kallad tomtur,
vilket innebär att den inte är tidtabellagd och tillgänglig för resenärer. Märkligt eftersom
kostnader för chaufför och bränsle redan finns.
Genom att lägga in denna tomtur i tidtabellen skulle det bli möjligt för resenärer att åka till
Visby kvällstid för exempelvis flygresor eller olika arrangemang. Dessutom positivt för
kollektivtrafiken, som skulle fördubbla resemöjligheterna från Ljugarn.
Katrin Johansson

Svar på interpellation från Stefan Wramner (M) om begärt tilläggsanslag till
Socialnämnden
Jag kan hålla med interpellanten om att det inte är en optimal situation att gå upp till
Regionfullmäktige och äska tilläggsanslag mitt under verksamhetsåret, i synnerhet som
Socialnämnden uttryckligen är ålagda att hålla given budgetram. Jag kan också uppriktigt medge att
det inte är något vi skulle ha valt att göra, om det inte vore för att vi lärde oss förra året av våra
revisorer att vi är skyldiga att uppmärksamma Regionfullmäktige på den situation vi befinner oss i –
att vi med största sannolikhet inte kommer att klara hålla budgetramen 2016, hur många beslut om
motsatsen som än fattas.
Det går inte att besluta bort det faktum att allt fler behöver socialtjänstens stöd, samtidigt som
kostnaderna för detta blir högre.
Äskandet betyder naturligtvis inte att Socialnämnden rullar tummarna i väntan på bättre tider eller
att vi tror någon annan ska lösa vår ekonomiska situation. Det står inte likhetstecken mellan äskandet
och att jag och Socialnämnden menar att inget annat finns att göra. Sedan länge arbetar vi aktivt och
ständigt i nämnden med att hitta nya sätt att effektivisera verksamhet och minska kostnader, utan
att det alltför hårt ska drabba redan drabbade personer eller att det ska innebära kostnader i någon
annan ände, hos någon annan förvaltning eller senare i livet hos de personer som berörs. Bland de
beslut som fattats i kostnadsminskningssyfte under den här tiden kan till exempel nämnas
upphandling av all personlig assistans, smartare användning av ungdomsgruppens resurser kopplat
till Familjefokus, inrättande av eget hem för familjeutredningar och förstärkning av
familjehemsorganisationen, successiv personalförstärkning för att kunna implementera arbetssättet
tidig rehabilitering i hemmet, samlokalisering av dagverksamhet för dementa, avslut av engagemang
i öppna förskolor, avskaffande av tjänster såsom personligt ombud och fönsterputs inom
hemtjänsten.
Det handlar alltså om såväl satsningar i förebyggande syfte som åtstramningar av sådant vi inte
längre ”behöver” syssla med. På nämndens bord inför senaste sammanträdet låg nya förslag till
kostnadsminskningar, och förvaltningen fick nämndens uppdrag att dels följa upp effekten av beslut
inom Individutskottet när det gäller rehabilitering inom beroendeenheten för att se om pengarna
används på mest effektiva och resultatinriktade sätt, och dels att se över inom vilka verksamheter
det vore möjligt att pröva alternativa driftsformer för att kunna testa kostnader och kvalitet på dessa
jämfört med att hålla verksamheten kvar i egen regi. Även på andra områden uppdrogs åt
förvaltningen att fortsatt bereda underlag till nämnden som kan leda till ytterligare
kostnadsminskningar.
Jag vill påstå att jag och hela Socialnämnden – i samtliga partier - arbetar hårt tillsammans med
förvaltningen med att hitta sätt att förändra den ekonomiska situationen, men behoven ökar i högre
takt än våra resurser och den ekonomiska ramen är alltför snäv för det uppdrag vi har.

Maria Björkman (S)
Ordförande Socialnämnden

Visby 2016-09-26
Interpellation Till: Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell
Om: Cykelgarage busstationen
Vid busstationen i Visby finns en bur (cykelgarage) där det är meningen att man ska kunna låsa in sin
cykel när man tar bussen någonstans. Så här står det på hemsidan: ”Från 2 maj kan du som har ett
busskort hyra plats i det låsta cykelgaraget vid Visby busstation. Du betalar i kollektivtrafikens
webbshop eller i appen Ridango”. Kostnaden för att nyttja cykelgaraget är 300 kronor för 30 dagar
och 50 kronor för 24 timmar.”
Jag undrar därför:
Hur många har använt sig av tjänsten hittills? Dygn resp. månadskort?
Hur lång tid har man beräknat för att investeringen ska vara betald?
Anna Hrdlicka (M)
Mitt svar:

1. Fem stycken 30 dagars kort ( 300 kr/st) är sålda samt fem dygns kort ( 50kr/st) är sålda,
under perioden 2 maj -10 okt.
2. Någon beräkning för när investeringen ska vara betald är inte gjord.
Syftet med cykelgaraget är att underlätta för de som vill kombinera cykel - buss ett steg i
rätt riktning inom Mobility Management tänket, dvs underlätta för byten mellan olika
trafikslag. Idén var att skapa ett låsbart cykelgarage när Visby busstation byggdes om i
vintras, så att resenärer som vill kombinera bussåkande med cykling, på ett säkert sätt kan
lämna sin cykel.
Marknadsföringen har väl inte varit den bästa, men förvaltningen planerar bättre
marknadsföring av kollektivtrafiken och då även cykelgaraget.
Kanske är priset satt för högt så det kommer att ses över. En avgift bör det vara så det finns
en styrning vem som har tillgång till garaget.

Tommy Gardell

Interpellationssvar
2016-10-24

Gotländsk mjölk
Interpellationssvar.
Ledamoten Sven Bosarve (M) har i en interpellation ställt följande fråga:
Sven Bosarve skriver;
”På Gotland har på senare tid flera små lokala mejerier startats. Flera förvaltningar i vår
”ekokommun” köper för närvarande ekologisk mjölk från den globala livsmedelskoncernen
Arlafoods med säte i Danmark. Denna mjölk processas och förpackas på fastlandet.
Min fråga är:
- Är det möjligt att istället för ekomjölk köpa gotländsk mjölk från lokala mejerier.”
Svar på frågan:
Vid upphandling följer Region Gotland Lagen om offentlig upphandling (LOU) där krav
inte kan ställas på närproducerat. Trots detta har, i både det föregående och det nya
livsmedelsavtalet fr.o.m. 1 oktober 2016, Region Gotland en lokal grossist som levererar
gotländsk ekologisk mjölk. Dessa mjölkprodukter produceras av gotländska mjölkbönder
och processas och förpackas på Arla i Visby. Den gotländska mjölk som Region Gotland
köper är följande:
• Standardmjölk i 1 liters och 20 liters förpackningar
• Mellanmjölk ekologisk i 1 liters och 20 liters förpackningar
• Lättmjölk i 1 liters förpackning
Region Gotland köper även en liten andel 10 liters ekologisk mellanmjölk som processas
och förpackas på fastlandet. Det finns inte någon packlinje för 10 liters mjölk på Gotland.

Björn Jansson
Regionalstyrelsens ordförande

Interpellationssvar
2016-10-24

Hogräns förskola
Ledamoten Ann-Christin Wallin (C) har ställt frågor angående information till föräldrar om
den verksamhetsförändring som diskuteras för Hogräns förskola.
Svar:
Nämnden har inte deltagit i några informationsmöten i frågan.
Förvaltningen har genomfört två bredare möte, ett före sommaren och ett nu i höst, det
har också varit en träff med föräldrarådet. Det har också varit en del brevväxling, samtal
och telefonsamtal mellan såväl förvaltning som nämndledamöter och föräldrar. Att det
finns möjlighet att driva fristående förskolor har framkommit i informationen. Ingen
kontakt har tagits med Coompanion för att bidra med information.

Brittis Benzler
Ordförande Barn och Utbildningsnämnden

Interpellationssvar
2016-10-24

Hälso- och sjukvårdsnämndens underskott
Ledamoten Anna Hrdlicka (M) har i en interpellation ställt frågor om hälso- och
sjukvårdens underskott.
1.

Hur mycket kommer respektive nämnd att behöva spara för att bidra till Hälso- och
sjukvårdens underskott?

2.

Hur kommer det att påverka servicenivån till medborgarna?

Mitt svar:
Hälso- och sjukvårdsnämnden går mot ett underskott på 80 mnkr enligt deras egen
prognos för 2016. Regionfullmäktige beslutade den 20160626 att medge att nämnden fick
överskrida sin budgetram med nämnda belopp. Detta beslut i sig innebär att nämnden
fortfarande har svårigheter att få verksamhetens kostnader att stämma med de beslutade
ramarna och att regionen har ett fortsatt besvärligt ekonomiskt läge. För augusti så var
underskottet 8 mnkr för regionens totala ekonomi. Efter september så är det ett plus på 4
mnkr. Underskotten i Hälso- och sjukvårdsnämnden och Socialnämnden har efter
september balanserats via övriga nämnders överskott och finansens ökade intäkter.
I juni i år så beslutade regionfullmäktige att genomföra kostnadsminskningar på 170 mnkr
under de kommande tre åren, 2017-2019. Det fanns inte enighet kring detta utan
Moderaterna, Centern, Liberalerna och Sverigedemokraterna röstade för att minska
kostnaderna med 200 mnkr under samma period. Vi är därmed alla partier rörande överens
om att vi måste minska våra kostnader med betydande belopp. Skälet till dessa kraftiga
besparingar handlar om att vi måste minska vår kostnadsutveckling samt minska det
kommunala åtagandet. Vi skall med andra ord göra mindre, ta bort sådant som vi inte skall
sköta och i de fall annan utförare kan sköta verksamhet överlämna med eller utan pengar.
Vi behöver även omfördela pengar från annan verksamhet för att få råd att långsiktigt
värna vård, utbildning och omsorg, främst. Vi måste arbeta smartare, utnyttja möjligheter
till ännu bättre samarbete mellan kommunala verksamheter men även privata och ideella
aktörer. Att se nya möjligheter att utföra våra tjänster är viktigt. Det får inte bara handla om

att ta bort verksamhet, utan hur vi utför vår verksamhet. Detta kostnadsminskningspaket
kommer att påverka all verksamhet och påverka medborgarna. Detta innebär inte att
sjukvården och socialtjänsten inte skall spara. Trycket är lika stort på dem att minska
kostnaderna för att rymma verksamheten inom de ekonomiska ramarna.
Så mitt svar är att regionens alla verksamheter måste bidra och minska sina kostnader för
att få ekonomin i balans och detta kommer att påverka servicenivån för medborgarna.
Detta kommer att förändra vår verksamhet och vi måste göra det för att kunna möta den
demografiska utvecklingen och de nya utmaningar som välfärdssamhället kräver.
Visby 20161024

Björn Jansson
Regionstyrelsens ordförande

Svar på interpellation Björnen 1 och 2, från Simon Härenstam
Simon Härenstam påstår att länsstyrelsen inte ger byggnadsnämnden rätt på någon punkt och att
kritiken är svidande. Som exempel lyfter han fram att fastighetsägaren inte fått möjlighet att yttra
sig. Sanningen är att fastighetsägaren har yttrat sig, att han inte har hindrats, och att det framgår av
länsstyrelsens beslut att den frågan inte utgör skäl att upphäva byggnadsnämndens beslut.
Härenstams påstående är alltså helt felaktigt.
Det som faktiskt har hänt, är att länsstyrelsen gjort en annan bedömning när det gäller
bygglovsplikten för fasadbelysningen än Byggnadsnämnden. Men det betyder inte att länsstyrelsens
bedömning är den självklart riktiga.
Byggnadsnämnden har valt att inte driva ärendet vidare för prövning i högre instans, men inte för att
det saknas sakliga argument. Det är snarare bilden av byggnadsnämnden, som en myndighet ute
efter att straffa en enskild som har skapats i ärendet. Det var framför allt på grund av en i olika media
framkallad oacceptabel situation som gjorde att nämnden inte valde att inte ta ärendet vidare till
mark- och miljödomstolen.
Priset för det är att de frågor som ställs i ärendet blir obesvarade. Och att det inte går att dra några
som helst slutsatser av Länsstyrelsens beslut om vad som är rätt och fel i ärendet. Länsstyrelsen har
också sagt sig välkomna en överprövning, då de anser att rättsläget är svårbedömt, och hade velat ha
vägledning i liknande fall i framtiden.
Detta går att utläsa av Länsstyrelsens beslut:
1. När det gäller bygglovplikten för ljusanordningar gör Länsstyrelsen precis som
Byggnadsnämnden bedömningen att rättsläget är svårbedömt.
2. Länsstyrelsen hänvisar till Boverkets rapport 2014:5, där Boverket föreslår att
bygglovsplikten för ljusanordningar tas bort, men då är det frågan om ”gatubelysning”, och
Länsstyrelsen är överens med Byggnadsnämnden om att ärendet inte handlar om
”gatubelysning”.
3. Länsstyrelsen hänger upp sig på att lamporna är för svaga för att vara bygglovspliktiga.
Byggnadsnämnden gör bedömningen att det är helhetsverkan som gör dem bygglovspliktiga.
Länsstyrelsen bemöter inte det.
4. Länsstyrelsen anför att ”omfattande julbelysningar med ljusslingor hängande över vägar på
lägre höjd än 4,7 meter inte ansetts bygglovpliktiga av Region Gotland.” En väldigt svag
jämförelse. Julbelysningen är tillfällig medan belysningen i ärendet är permanent.
Julbelysning och tillfälliga uteserveringar på Regionens mark handläggs för övrigt av
teknikförvaltningens enhet mark- och stadsmiljö, som också har tillsynen.
5. Sammanfattningsvis bryter länsstyrelsen ner ärendet i små enskildheter som kan uppfattas
som obetydliga och missar helheten. Min bedömning efter att studerat beslutet och även
träffat Länsstyrelsen efter att överklagandetiden gick ut, är att Länsstyrelsen om alla
omständigheter beaktats, skulle kunnat komma fram till att åtgärden är bygglovpliktig. Våra
större städer Stockholm och Göteborg tillämpar bygglovsplikt för fasadbelysningar i områden
med detaljplan.

Byggnadsnämnden ansåg ärendet vara av principiell betydelse, då belysningen inkräktade på det
allmänna och gaturummet, samt hur Plan- och bygglagen ska tolkas. Var går gränsen för hur vi ska
bedöma nästa ärende när man kanske befinner sig ännu längre in på vår gemensamma gata eller
platsmark? Som ett jämförande exempel tror jag inte Simon Härenstam skulle gilla om hans granne
bygger ett staket på hans tomt utan tillstånd, och skulle säkert agera.
Efter överklagandetiden gått ut har jag haft överläggningar med Länsstyrelsen angående deras
beslut. Då framkom att de hade välkomnat ett överklagande eftersom lagstiftningen är så osäker och
man hade önskat en dom i högre instans för att få förtydligande hur lagen ska tolkas. Ett beslut från
Länsstyrelsen skulle alltså i princip kunnat bli det omvända om de vägt samman allt i ärendet. Man
kommer därför att använda sig av det här ärendet i den tillsynsvägledning som Länsstyrelsen har för
Regionen som ett exempel på svårbedömd lagstiftning.
Till de konkreta frågorna:
A. Förvaltningen tidsätter inte enskilda ärenden. Bedömningen är dock att tidsåtgången för det här
ärendet inte är anmärkningsvärd. Många andra tillsynsärenden som går under medias radar tar
betydligt mer tid och resurser.
B. Förvaltningen vare sig tid- eller kostnadsätter enskilda tillsynsärenden. Kostnader tas inte hänsyn
till, det är lagstyrt att bedriva tillsyn, och Byggnadsnämnden har ansvar och skyldighet att tillse att
plan- och bygglagen följs inom Region Gotland. Åtgärder som bedöms kunna vara farliga för liv och
hälsa prioriteras.
C. En ickefråga. Detta var ett tillsynsärende, och gällde inte bygglov. Byggnadsnämnden kan inte
prioritera bygglovshandläggning före tillsynsarbete, Byggnadsnämnden har ansvar och skyldighet att
bedriva tillsyn och att plan- och bygglagen efterlevs. Byggnadsnämnden kan inte välja bort
tillsynsarbetet.
D. Detta var återigen ingen bygglovfråga, det var ett tillsynsärende, där fastighetsägaren
uppmanades söka bygglov.
Men om jag ska försöka svara ändå, så har frågan om Region Gotlands skyldigheter som myndighet
ställts mot Regionens möjlighet att genomföra sin myndighetsutövning i det offentliga rummet. Min
bedömning är att det är av hög principiell betydelse, och det är den frågan som varit motivet och
drivkraften, inget annat.
Det har begåtts formella fel, men jag anser inte att det är det som skulle ha skadat förtroendet.
Misslyckandet ligger snarare i den utpräglade oviljan från vissa håll att inte ens vilja se att det skulle
finnas något att pröva i ärendet. Både tonläget och förhållningssättet i Härenstams interpellation är
exempel på den oviljan och faktaresistensen, samt de mediala faktoider som spridits.
Men låt oss för skojs skull vända på resonemanget: Vi låtsas att någon hade blivit skadad av
nerfallande material från en fasadbelysning eller annan installation eller åtgärd som
byggnadsnämnden INTE gjort tillsyn på, hade vi klandrats då? I det här fallet befann sig lyktorna
hänga långt in och ner in i gaturummet och riskerade träffas av höga fordon och därmed kunde skada
oskyddade människor. Idag har fastighetsägaren hängt upp dem längre in och upp på hållarna.

Jag anser att det är bättre att ta ett beslut, än att inte våga göra det av rädsla för att göra fel. Som
politiker är det vår grundläggande skyldighet att ta beslut, gör vi inte det uppfyller vi inte vårt
uppdrag.
För övrigt har Byggnadsnämnden sedan en tid en av landets största auktoriteter inom
tillsynslagstiftning anställd, han var tidigare expert på tillsyn hos Boverket. Sedan i våras har vi även
en jurist med ansvar för tillsyn, även om hon inte deltagit i det här ärendet.
Jag vill slutligen peka på bristen på logik internt hos moderaterna i frågan om tillsyn/svartbyggen.
Anna Hrdlicka har i två interpellationer senaste året ifrågasatt de många obehandlade
tillsyn/svartbyggsärendena hos byggnadsnämnden, och nu ifrågasätter Simon Härenstam när vi
ingriper. Sannerligen svårt att förstå. Hur ska ni ha det?!

Karl-Allan Nordblom (MP) ordförande Byggnadsnämnden

Interpellation till Tommy Gardell (s) angående vattenmätare i lägenheter
Eftersom Region Gotland har svårigheter att leverera den mängd vatten som efterfrågas så är det
angeläget att alla vattenförbrukare tar ansvar för och tjänar på att spara vatten.
1. Hur stor andel av de som bor i lägenhet har vattenmätare som gör att man betalar för det vatten
man förbrukar?
2. Har alla nytillkommande lägenheter individuella vattenmätare?
3. Vad gör Region Gotland för att stimulera till att fler lägenheter får individuella vattenmätare?
Lärbro 2016-09-26
Björn Dahlström (c)
Mitt svar:
1. Andelen som bor i lägenhet med individuell betalningsgrundande vattenmätare är noll (om vi med
lägenhet avser boende i hus med flera separata boenden). Vattenmätare från regionen finns bara en
per fastighet.
2. Inga nytillkommande lägenheter har individuella mätare.
3. Region Gotland har ingen särskild aktivitet igång för att stimulera till fler individuella mätare.
Tommy Gardell

