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Ärende 5 – Kulturplan2017-2020
Förslag på revidering sid 15, bilaga

Ärende 7 – Köpekontrakt för del av Visby Artilleriet 1:33
Förslag på att ärendet utgår

Ärende 8 – Köpekontrakt för Visby Adjutanten 1
Bilaga: Exploateringsavtal för del av Visby Artilleriet 1:33

Ärende 14 – Nyval i regionfullmäktige (behandlas som första ärende)
Omedelbar justering önskas

•

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

•

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

•

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

•

Länsstyrelsens protokoll 2016-10-24 från sammanräkning som utvisar att
Karin Sutare (MP) blir ny ersättare – Efter avgångna ersättare Hjalmar
Croneborg (MP)

•

Kaj Lundmarks (SD) avsägelse från uppdraget som ledamot i regionfullmäktige

•

Björn Ljungs (SD) avsägelse från uppdraget som ledamot i regionfullmäktige

Ärende 15 - Avsägelser och val
Förslag från partierna:
a)

Hjalmar Croneborgs (MP) avsägelse från uppdraget som ledamot i byggnadsnämnden

b) Björn Franssons (MP) avsägelse från uppdraget som revisor

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 ledamot i socialnämnden 2016-10-24 – 2018-12-31 (efter Lisa Kalström, S)
(S)
Dan Blomgren, Stångagatan 10, 621 43 Visby
h)

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

i)

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

j)

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

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

k) Ny ledamot i byggnadsnämnden 2016-10-24 – 2018-12-31 (efter Hjalmar Croneborg,
MP)

(MP) Karin Gardell, Kung Magnusväg 38, 621 39 Visby
l)

Ny ledamot revisorer för Region Gotlands räkenskaper och verksamhet 2016-1024 – 2018-12-31 (efter Björn Fransson, MP)
(MP) Björn Möller, Sanda Prästgården 222, 623 79 Klintehamn

l)

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

m) Ny ersättare i socialnämnden 2016-10-24 – 2018-12-31
(efter Dan Blomgren, S)

(S)

n)

att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i S-gruppen

Ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden 2016-10-24 – 2018-12-31
(efter Örjan Hillbom, S)

(S)

o)

Catarina Wahlström, Varpstigen 6, 624 49 Slite

Tommy Johansson, Lummelunda Tjaulsvägen 8, 621 71 Visby

att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i S-gruppen

Cecilia Storm (M) avsägelse från uppdraget som ersättare i byggnadsnämnden

p) Ny ersättare i byggnadsnämnden 2016-10-24 – 2018-12-31
(efter Cecilia Storm, M)

(M)

Ingela Gardelin, Vibble Ulfsparre väg 3, 622 60 Visby

att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i M-gruppen

Ärende 17 – Medborgarförslag: nyinkomna
•

medborgarförslag om nya vägskyltar på Artillerigatan i Visby
(Inkom 2016-10-21) RS 2016/685

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden

Ärende 27
2 Motioner
4 Interpellationer
ORDFÖRANDEN

Region Gotland
Kultur- och fritidsförvaltningen

Region Gotland
kulturplan
2017-2020

• Mötesplatser och arenor
Med mötesplatser och arenor menas främst lokaler för produktion, repetition och presentation. I begreppet ingår både fysiska lokaler men även andra plattformar som nätverk och
digitala mötesplatser.
Region Gotland arbetar för att åstadkomma gränsöverskridande arenor och mötesplatser
och för att skapa den infrastruktur som är grunden för varje konst- och kulturområdes
möjligheter att växa och utvecklas i samklang med det omgivande samhället.
Målbild – önskat framtidsläge: På Gotland finns en god infrastruktur av mötesplatser inom alla
konst- och kulturområden. Mötesplatserna tillfredsställer behov för både publik och utövare, från ideellt arbetande till professionella kulturskapare. Här finns också utbildningar för
konstnärligt och kulturellt verksamma i alla åldrar och på alla nivåer.
Mål: En samlad och kommunicerad bild över vilka existerande mötesplatser och arenor
som finns ska tas fram. En strategi för att genom extern finansiering 7få till stånd arenor för
scenkonst och andra konstarter ska tas fram.
Aktivitet: Region Gotland ska under perioden påbörja arbetet med att ta fram en långsiktig strategi för att genom extern finansiering få till stånd arenor för scenkonst och
andra konstarter på ön. Strategin ska innefatta inventering av behov, en beskrivning av
involverade aktörer, kartläggning av tidigare förslag samt förslag på tänkbara metoder
och modeller för extern finansiering. I strategin ska också ingå att göra en inventering
av befintliga mötesplatser och arenor för scenkonst och andra konstarter på ön, för att
samordna och synliggöra dessa möjligheter för aktörer inom scenkonst och andra
konstarter.
• Försörjningsmöjligheter
Målbild – önskat framtidsläge: Som fri professionell kulturskapare finns goda försörjningsmöjligheter på Gotland.
Mål: Att skapa godast möjliga förutsättningar för att professionella kulturskapare ska kunna
försörja sig på sin konstnärliga verksamhet.

Ärendenr KFN 2016/7 RS 2016/473 Datum 2016-10-12

Aktivitet: De regionala kulturinstitutionerna ska ersätta medverkande fria professionella
kulturskapare enligt gällande avtal och arvodesrekommendationer, exempelvis MUavtalet och KLYS-organisationernas arvodesrekommendationer. Detta ska till fullo vara
genomfört 2020.
• Arrangörs- och producentskap
Målbild – önskat framtidsläge: På Gotland är alla publika kulturarrangemang professionellt
arrangerade med god marknadsföring, god ekonomisk kontroll och god konstnärlig kvalitet.
Mål: Att skapa förutsättningar för förbättrat arrangörs- och producentskap i regionen.
Aktivitet: Att arrangera utbildningar i arrangörs- och producentskap i syfte att höja
kompetensen hos arrangörer.
7

Med extern finansiering menas finansiering som inte belastar Region Gotland.
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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

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: 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: Kaj Lundmark [mailto:kaj.lundmark@sd.se]
Skickat: den 23 oktober 2016 10:05
Till: Lars Frank; Per Lundin
Ämne: Avsägelse
Härmed avsäger jag, Kaj lundmark
min plats som gruppledare samt
ledamot för SD i Regionfullmäktige Gotland.
Visby 20161023

Från: Björn Ljung [mailto:lambilunden@gmail.com]
Skickat: den 23 oktober 2016 17:57
Till: Lars Frank; Per Lundin
Ämne: Avsägelse

Härmed avsäger jag Björn Ljung, min plats som ledamot för SD i Regionfullmäktige
Gotland.
Hemse 2016-10-23

Avsägelse

Härmed avsäger jag mig från platsen som ledamot i byggnadsnämnden på Gotland.

Hjalmar Croneborg

Gammelgarn – 4 oktober 2016

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

Motion Regionfullmäktige

2016-10-24

Motion från Liberalerna på Gotland till Regionfullmäktige

Vad vill du ha hjälp med idag?

Om ökat brukarinflytande i hemtjänsten

Socialtjänstlagen är en ramlag – kommunerna kan själva tolka och besluta om vilken nivå på service och
omvårdnad som ska finnas. Det finns en frihet att anpassa insatser efter skiftande behov och önskemål.
Portalparagrafen i lagen talar bland annat om att verksamheten ska bygga på respekt för människors
självbestämmande, rätt till integritet och att frigöra enskilda människors och gruppers egna resurser.
2011 kom ett tillägg till lagen och en förstärkning av de äldres rättigheter: 5 kap 4 § som säger att:
…”Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer ska leva ett värdigt liv och känna
välbefinnande(värdegrund). Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo
under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro med andra”
I begreppet ”ett värdigt liv” hör privat sfär och kroppslig integritet, självbestämmande individanpassning
och delaktighet samt insatser av god kvalitet samt gott bemötande. Till välbefinnande hör trygghet och
meningsfullhet. Vidare ska den äldre ”så långt möjligt kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och
annan lättåtkomlig service ska ges. Syftet är främst att underlätta äldre människors inflytande över
innehållet och utformningen av hemtjänsten”. (prop. 2009/2010:116)
Den enskildes inflytande över sin omsorg har alltmer kommit i fokus. Olika projekt för ökat
brukarinflytande i hemtjänsten startade i tidigt 2000-tal - Projekt Personlig Service – ett arbetssätt med
rambeslut inom biståndsbedömningen. Flera av dessa PPS-projekt är sedan länge permanentade i
verksamheten – t.ex i Falun, Jönköping och Göteborg. Utgångspunkten är att den enskilde som erhåller
hjälp från hemtjänsten vet bäst själv vad brukare vill ha hjälp med av hemtjänsten och att biståndsbeslutet
är ett rambeslut inom vilket brukaren kan:
•
•
•
•
•

Byta beviljade insatser mot varandra
Ha inflytande över hur beviljade insatser ska utföras
Ha inflytande över vem/vilka som ska utföra insatserna
Byta dag för insats
Vidare ingår förstärkt kontaktmannaskap (den äldre väljer själv kontaktman) och brukartelefon.

Målet är att förstärka den enskildes inflytande över vad hen får hjälp med, hur och när servicen ges och av
vem eller vilka.

Varianter på PPS finns – tex i Askim i Göteborg där man får ett biståndsbeslut på hur många timmar man
har rätt till hemtjänst. Inom ramen för dessa timmar bestämmer man själv tillsammans med sin
hemhjälpare vilka insatser som ska utföras.
Även om det finns en viss flexibilitet redan idag inom hemtjänsten så blir det med PPS ”legitimt” att avstå
från ”regler” för hur en viss insats ska utföras. Ett exempel för att åskådliggöra: Istället för att som vanligt
få dammsugning och våttorkning av 2 rum och kök så kan man välja att få skåp och lådor städade eller att
få sin balkong städad och hjälp att inhandla och plantera blommor i balkonglådor eller man kan få sin
garderob och sina byrålådor städade och sina kläder vädrade.
Det finns inga begränsningar i vad personalen kan hjälpa till med. Erfarenheter och utvärderingar visar att
brukarna inte kommer med några orimliga önskemål. Men utifrån ett brukarperspektiv kan även ganska
begränsade ändringar vara betydelsefulla.
Utvärderingar redovisar att man utöver nöjda brukare har fått ett positivare arbetsklimat, vilket visat sig i
bl.a. lägre sjukskrivningstal. Arbetssättet är således inte bara bra för brukaren utan även hälsofrämjande
för personalen.
Med anledning av vad som ovan anförts föreslår vi regionfullmäktige :
•

Att hemtjänsten på Gotland får en inriktning och ett arbetssätt som motsvarar PPS

Visby den 24 oktober 2016
Liberalerna på Gotland

Johan Thomasson

Lena Grund

Bror Lindahl

Claes Nysell

Ulf Klasson

Frans Brozen

MOTION
Till fullmäktige i Region Gotland
ang. checklista för landsbygdssäkring
I februari 2014 beslutade Regionfullmäktige att bifalla en motion från Eva
Nypelius och Lars Thomsson om att landsbygdssäkra alla politiskt fattade
beslut. Detta beslut har ännu inte genomförts även om
samhällsbyggnadsförvaltningen gjorde ett försök att landsbygdssäkra
Räddningstjänstutredningen nu i oktober.
I mars 2010 beslutade Gotlands Kommun att ge IDA-gruppen (Inflytande
Delaktighet Ansvar) i uppdrag att ta fram en checklista för bedömningar
av konsekvenser för barn, samt genomför utbildningar. Detta
genomfördes och många kommunala beslut föregås numera av en
barnkonsekvensanalys. Samma process bör användas för att göra en
checklista för landsbygdssäkring
Därför föreslår jag:
att Region Gotland tar fram en checklista för landsbygdssäkring.
Bro 2016-10-23

Eva Gahnström

Interpellation
Till: Regionstyrelsens ordförande Björn Jansson
Ang sex timmars arbetsdag
Socialnämndens rödgröna majoritet har beslutat uppdra åt Socialförvaltningen,
att utreda förutsättningarna att erbjuda personalen inom en enhet sextimmars
arbetsdag till oförändrad lön.
Det finns anledning anta att utredningen syftar till att all personal inom Region
Gotland på sikt skall erbjudas sex timmars arbetsdag med oförändrad lön.
Majoritetens beslut i socialnämnden, om utredning av kortare arbetstid till en
väsentligt högre timersättning, finns det anledning anta har föregåtts av
ställningstagande inom de berörda partiernas ledningar.
Min fråga till Björn Jansson är om det bedöms som realistiskt att i nuläget
belasta Socialförvaltningen med utredningsförslag som tydligt ger indikation på
stora kostnadsökningar och om det rimmar väl med uppdraget till nämnderna
att begränsa kostnaderna?
Visby 2016-10-24

Ola Lindvall

Visby 2016-10-24

Interpellation:
Till:

Schemaläggning i Medvind
Regionrådet Stefaan de Maecker

För en effektiv schemaläggning finns ett antal olika dataprogram att tillgå. Region
Gotland har sedan många år programmet Medvind i sitt utbud. Genom att använda
det kan man säkerställa att man har rätt bemanning utifrån verksamhetens behov
och få tydlig uppföljning av hur bemanningen verkställts.
Mina frågor till ordförande i nämnden är därför:
•
•
•

I hur hög grad används Medvind inom sjukvården för att schemalägga
verksamheterna?
När räknar nämnden med att Medvind implementerats helt och hållet?
Hur stora besparingar ser nämnden i detta?

Simon Härenstam (M)

Visby 2016-10-24

Interpellation:
Till:

Sänkta ersättningsnivåer för asylsökande
Regionstyrelsens ordförande

År 2015 sökte 35 369 ensamkommande barn och unga asyl i Sverige. Året innan var
samma siffra drygt 7000, även det en historiskt hög siffra. Ser vi tillbaka ett decennium var siffrorna i storleksordningen 500 ensamkommande barn och unga per år.
Trots bostadsbrist i över 200 av landets kommuner var det framförallt kommunerna
som steg in och tog ansvar. Lägg därtill lärarbrist, samt den betydande utmaningen
att hitta meningsfull sysselsättning för de asylsökande. Att Sveriges kommuner drog
det största lasset under 2015 är inte en underdrift.
I samband med detta utlovade migrationsminister Morgan Johansson (S) ett
resurstillskott till de kommuner som tagit emot ensamkommande barn och unga.
Signalerna kunde inte misstolkas: mer pengar till kommunerna, krafttag tillsammans
och en beslutsam minister.
Men Regeringen har nu lanserat ett förslag om ändrat ersättningssystem för
mottagandet av ensamkommande barn och unga den 1 januari 2017. I förslaget
sänks dygnsersättningen från 1900 kr till 750 kr per barn och ung i åldern 8-17 år.
För barn och unga mellan 18 och 20 år sänks ersättningen från 1900 kr till 750 kr.
Det ger helt nya förutsättningar för kommunerna.
Detta bör nämligen skådas i ett särskilt ljus: regeringen har kommit med en ny lag
som säger att alla kommuner skall ta emot asylsökande, givet en kvot som staten
avgör. Att då samtidigt sänka ersättningarna är att vältra över en betydande kostnad
på kommunerna.
Dessutom sker detta på ett förhastat och icke genomtänkt sätt. Många kommuner
sitter idag med långa kontrakt man ingått just på grund av att man 2015 behövde
lösa den akuta krisen – och lovades långsiktigt och betydande stöd från regeringens
håll.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga regionstyrelsens ordförande:
Hur stort blir det ekonomiska bortfallet för Region Gotland som uppkommer i
samband med detta nya ersättningssystem?
Hur avser den sittande majoriteten täcka upp för det ekonomiska bortfallet som
uppkommer i samband med detta nya ersättningssystem?
Har den sittande majoriteten tagit initiativ till att sänka kostnaderna för de HVB-hem
Region Gotland driver?
Jesper Skalberg Karlsson (M)

Interpellation till Barn o Utbildningsnämndens ordf. Brittis Benzler
Ang Valfrihet i barnomsorgen
De sista dagbarnvårdarna i Region Gotland skall enligt uppgifter i media sägas
upp. I dag kostar en plats i förskola 137 213/barn och en dagbarnvårdarplats
84 840 kr/barn. Alltså kan det inte vara av besparingsskäl som ändringen görs.
Alla barn har inte samma behov och förutsättningar, därför kan alternativet med
dagbarnvårdare vara viktigt.
Valfriheten för föräldrar och barn är viktig och där är dagbarnvårdare ett bra
komplement till förskolan.
Mina frågor är:
Vad kommer det att finnas för valmöjligheter för de barn som inte passar in i
förskolans verksamhet?
Hur ser du som ordförande på att valfriheten begränsas?
Visby 2016-10-24

Ingrid Engström

