Komplettering 2

Regionfullmäktiges sammanträde 2016-11-21
KOMPLETTERINGAR

Ärende 15 – Nyval och avsägelse i regionfullmäktige (behandlas
som första ärende)

Omedelbar justering önskas

•

Ny ordförande i Regionfullmäktige 2016-11-21 – 2018-10-14 (efter Conny Kristensen

Gahnström, S)

(S)

•

Bo Björkman, Korpklintsvägen 15, 621 71 Visby

Marianne Danfjordens (SD) avsägelse från uppdraget som ersättare i
regionfullmäktige

Ärende 16 - Avsägelser och val
Förslag från partierna:
a)

Sixten Anna Johanssons (V) avsägelse från uppdraget som ledamot i
viltförvaltningsdelegationen

b) Ny ersättare i byggnadsnämnden efter Karin Gardell (MP) (bordlagt från förgående möte)

c) Ann-Kristin Munters (V) avsägelse från uppdraget som ersättare i socialnämnden
d) Ralf Hoas (C) avsägelse från uppdraget som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden
e) Ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden 2016-11-21 – 2018-12-31 (efter Ralf
Hoas, C)

(C)

f)

Anna Gahnström, Bro Halner 310, 621 73 Visby

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

Bo Björkmans (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

g) Ny ersättare i socialnämnden 2016-11-21 – 2018-12-31 (efter Ann-Kristin Munter, V)
(V) Jon Westman, S:t Hansgatan 45 D, 621 56 Visby
att inträda vid förhinder för ordinarie i V-gruppen

Ärende 19, 20, 21 och 22
•

Interpellationssvar

Dessa kom av misstag inte med i fredagens utskickade kompletteringar!

Ärende 24
1 Motion
6 Interpellationer

ORDFÖRANDEN

Från: Sixten Anna Johansson [mailto:lonnegard@gmail.com]
Skickat: den 26 oktober 2016 13:45
Till: Per Lundin
Ämne: lämna ett uppdrag

Hejsan.
Jag önskar lämna min plats som ersättare i Viltförvaltningsdelegationen.
Hälsning Sixten Johansson, Vänsterpartiet

Från: Ann-Kristin Munter
Skickat: den 15 november 2016 10:40
Till: Lars Frank
Kopia: Brittis Benzler
Ämne: Avsäga mig uppdrag

Hej!
Här med säger jag upp mitt uppdrag som förtroendevald ersättare för vänsterpartiet i
socialnämnden.
Med vänliga hälsningar
Ann-Kristin Munter

Från: Ralf Hoas [mailto:ralf.hoas@telia.com]
Skickat: den 15 november 2016 18:02
Till: Lars Frank
Kopia: Ann-Christine.Josefsson@centerpartiet.se
Ämne: Ralf Hoas, BUN
Hej Lars, här med avsäger jag min plats som Center ersättare i BUN.
Follingbo 2016-11-15
Mvh
Ralf Hoas

Interpellationssvar
2016-11-21

Sänkta ersättningar för asylsökande
Interpellationssvar
Ledamoten Jesper Skalberg Karlsson (M) har i en interpellation ställt följande frågor:
- 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?
Mitt svar:
Socialnämnden står inför stora förändringar och utmaningar gällande mottagandet och
omhändertagandet av asylsökande ensamkommande flyktingbarn då ersättningarna från
Migrationsverket föreslås sänkas från 1 juli 2017. Om förslaget godkänns innebär det ökade
kostnader för socialnämnden. Flera faktorer påverkar hur stor den ekonomiska
ersättningen beräknas bli, framför allt antalet barn. Barnens ålder och vilka behov barnen
har, handläggningstid hos Migrationsverket samt boendeform påverkar ersättningen. De
tidsbegränsade uppehållstillstånden påverkar också. Utifrån detta är det mycket svårt att
bedöma de ekonomiska effekterna av sänkt ersättning, dock med nuvarande antal barn kan
det röra sig om mellan 24 och 38 mnkr.
När vi vet hur det nya ersättningssystemet ser ut och hur det kommer att påverka får vi ta
ställning till hur detta skall hanteras.
För att anpassa verksamheten vid de egna boendena, hem för vård eller boende, HVB
pågår en omfattande omställning. Detta innebär bland annat att en ny avdelning bildats
som har i uppdrag att se över boendeform, antal boenden och bemanning. I dagsläget finns
endast ett avtal med privat utförare och det går ut 2016-12-31.
Visby 20161121

Björn Jansson
Regionstyrelsens ordförande

Interpellationssvar
2016-11-21

Valfrihet i barnomsorgen
Interpellationssvar.
Ledamoten Ingrid Engström har till mej ställt följande frågor utifrån att verksamheten
pedagogisk omsorg planeras upphöra i kommunal regi.
-

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?

Jag vill börja mitt svar med förvaltningens redovisning av varför man avser avveckla
verksamheten pedagogisk omsorg i kommunal regi.
1. Det är svårt som arbetsgivare att erbjuda rimliga arbetsvillkor. Arbetet medför långa
arbetsdagar (utan rast), ensamarbete, vid tillfällen när man behöver omplacera barnen vid
akut sjukdom kan man bli ensam ansvarig för upp till 9 barn och det är svårigheter att få ut
semester
2. För att verksamheten skall gå runt ekonomisk behöver varje anordnare ha minst 6 barn,
men då minskar möjligheterna att få till just rimliga arbetsvillkor, och sänker man antalet
barn (och får rimligare arbetsvillkor) så går inte verksamheten runt ekonomiskt. Idag är det
ett mindre antal barn inskrivna i denna verksamhet vilket också medför att denna
verksamhet i år gör ett underskott på ca.200.000.
3. Är inte lagstadgad verksamhet, utan det står i lagstiftningen att en kommun skall sträva
efter att erbjuda denna verksamhet om den efterfrågas, och ta skälig hänsyn till
vårdnadshavares önskemål om omsorgsform. Det finns en privat anordnare av pedagogiks
omsorg på Gotland, som bedriver verksamhet i Visby och Slite, så det finns alternativ för
vårdnadshavare som så önskar.
4. Enlig skollag skall barn från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år erbjudas
förskola minst 525 tim/år så kallad allmän förskola, det barn som går i pedagogisk omsorg
kan inte erbjudas detta. Lagstiftarens intentioner är att varje barn har rätt till förskola, inte
pedagogisk omsorg.
5. Ett litet sammanhang innebär inte automatiskt att barns olika behov får bättre
förutsättningar, du kan till exempel vara ensam 5-åring och resten av gruppen består av fem
1-3 åringar, och det kan kanske i vissa fall vara bra men i andra fall vara en stor nackdel.

6. När verksamheten är så liten som den är idag, endast ett område med tre medarbetare,
blir den väldigt sårbar vid till exempel sjukskrivningar.
Nu till Ingrids frågor.
Den valmöjlighet som kommer att finnas är de privata dagbarnvårdare som finns idag.
Information om dem finns på regionens hemsida, på den plats där vi ger information om
förskola och pedagogisk omsorg. Jag ser inte förändringen som någon större förändring av
valfriheten eftersom det de senaste åren bara funnits pedagogisk omsorg i kommunal regi i
ett område på ön.

Brittis Benzler
Ordförande Barn och Utbildningsnämnden

Interpellationssvar
2016-11-21

Schemaläggning i personalsystemet Medvind
Interpellationssvar.
Ledamoten Simon Härenstam (M) har i en interpellation ställt 3 frågor till mig angående
Schemaläggning i Medvind. Nedan redovisar jag mina svar.
Fråga 1:
I hur hög grad används Medvind inom sjukvården för att schemalägga verksamheterna?
Mitt svar:
All personal har schema i Medvind. Inom öppenvården och andra verksamheter med bara
dagturer ligger ett fast grundschema inlagt. De verksamheter som har personal dygnet runt
har olika antal veckor som man schemaplanerar. De flesta av dessa verksamheter förarbetar
schemat i dagsläge allt som oftast på andra sätt än att använda Medvind som
planeringsinstrument. När schemat väl är planerat läggs det in i Medvind.
Fråga 2:
När räknar nämnden med att Medvind implementerats helt och hållet?
Mitt svar:
Det finns ett antal funktioner i Medvind som generellt kan effektivisera själva
schemaplaneringen. Det finns en plan för utbildning av de enhetschefer och planerare som
inte fått utbildningen än. Under 2017 ska i princip all schemaläggning successivt gå över till
att ske i Medvind.
Fråga 3:
Hur stora besparingar ser nämnden i detta?
Mitt svar:
De vinster som uppnås genom en effektivare planeringsprocess är svåra att omsätta i
pengar. De största vinsterna ligger i tidsvinster för schemaläggaren som i regel är chef och
då får mer tid för övriga delar i ledningsuppdraget. Ett gott ledarskap där fokus kan vara på
god arbetsmiljö och verksamhetsutveckling bäddar även för en god ekonomi.

Stefaan De Maecker (MP),
Ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden

Interpellationssvar
2016-11-21

Angående sex timmars arbetsdag
Interpellationssvar
Ledamoten Ola Lindvall (C) har i en interpellation ställt frågan 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?
Mitt svar:
Alla ledamöter i fullmäktige har rätt att lämna in motioner, interpellationer och ställa enkla
frågor i ärenden som rör den kommunala kompetensen. Det normala enligt vad jag erfarit
är att respektive partis fullmäktigegrupper godkänner att motion får lämnas samt att
interpellation och enkel fråga får ställas. Det är sedan fullmäktige som har att ta ställning till
dessa förslag. Mig veterligen så har fullmäktige enbart nekat när det rör fråga utanför den
kommunala kompetensen.
Det vore mig främmande att hindra ledamöter från att utöva den rätt som kommunallagen
medger. Jag avser dessutom inte överpröva beslut som nämnd fattat enligt det reglemente
som är fastställts av fullmäktige.
Visby 20161121

Björn Jansson
Regionstyrelsens ordförande

Motion Regionfullmäktige 2016-11-21

Laddplatser för elektriska bilar

Gotland är en världsledande ö-region i miljö- och klimatfrågor. Det är ett av våra visionsmål för år
2025.
Nationellt har vi målet att persontransporter med bilar, skall ske utan koldioxidutsläpp år 2030.
Det finns i dag två huvudsakliga tekniker för att vi skall nå målen, vilka är biogas och elektriskt drivna fordon.
Det finns inga motsättningar mellan dessa två tekniker, båda behövs.
För att underlätta och stimulera till ett ökat användande av elektriska fordon behövs det tillgängliga laddplatser
både vid hemmet, arbetsplatsen och på serviceorterna.
-Därför yrkar jag att:
Regionen skapar förutsättningar för operatörer att anlägga laddplatser på regionens parkeringsplatser.

Vibble 2016-11-21

Claes Nysell (L)

Visby 2016-11-21

Interpellation: Brf Hermelinen i Åre
Till:
Björn Jansson

Brf Hermelinen i Åre
På sidan 58 i årsredovisningen för 2015 an man under not 24, Finansiella anläggningstillgångar, läsa att
koncernen har tillgångar/aktier i Brf Hermelinen. I Åre. Föreningen registrerades 1987 och består av 41
lägenheter. Två av dessa syns i regionens årsredovisning. Eller snarast 25 % av dessa två lägenheter
eftersom de förefaller vara knutna till GEAB som äger 75 %.
Bostadsrättsföreningen ligger i Björnen i Åre och har adress i Saltsjöbaden (det vill säga adress till den
som är föreningens kontaktperson).
Men frågan är varför Region Gotland har dessa lägenheter? Vem kan nyttja dem? Ger de någon intäkt?
Vad kostar de?

Jag undrar därför:
• Varför äger vi (eller deläger) bostadsrätt(er) i Åre?
• Intäkter/kostnader knutna till dessa lägenheter?
• Vem har rätt att nyttja dessa bostadsrätter?
• Har någon anställd eller politiker i Region Gotland nyttjat dessa bostadsrätter?

Anna Hrdlicka (M)

Vi sb y 2 0 1 6 -1 1 -2 1

Interpellation: Veckodagsparkering för enklare underhåll
Till:
Tommy Gardell
Veckodagsparkering för enklare underhåll
Under förra mandatperioden frågade jag flera gånger i Tekniska nämnden om "veckodagsparkering", tror
till och med att jag motionerade om det. Svaren då var nedslående - Det gick inte, fungerade inte och
behövdes inte. Känslan av "not invented here" är väl det bestående intrycket av reaktionerna. Det och att
det påstods att gotlänningarna inte skulle vara förmögna att läsa trafikskyltar.
Men, faktum kvarstår. Vid de sällsynta vintrar då vi får snö kan Regionen inte röja undan snön med
mindre än att gator stängs av - och då med osäkert resultat. Städning och snöröjning av Gotlands gator
och torg blir eftersatt och måste vara mycket svårt och dyrt att planera. Faktum är att man mycket ofta
ser bilar som sopar Endre-, Follingbo, Stenkumla- eller Söderväg. Men så gott som aldrig de mindre
gatorna, eller för den delen innerstaden. Där bilar alltid kan parkera kan ingen städning eller snöröjning
ske. Förmodligen är också påståendet om gotlänningarnas oförmåga att läsa skyltar falskt.
Andra kommuner - på fastlandet - har veckodagsparkering. För dem innebär begreppet:

Begränsningen av parkeringstiden - t ex en natt 0-6 eller dag 8-17 per vecka - finns till för att
vägen ska vara åtkomlig för olika sorters service, till exempel städning, snöröjning, upptagning av löv
och sand. Under den så kallade städdagen är det parkeringsförbud på vägen. Du ser på skylten vilken
dag och tid det är förbjudet att parkera. Förbudet gäller oavsett om service utförs på vägen eller inte.
Förbudet
gäller även helgdagar (röda vardagar).
När det är snö är det meningen att städdagen ska användas till att ploga in vallarna som tidigare bildats
mot parkerade bilar till trottoarens kantsten. Städdagen kan också användas för att forsla bort snö.
Tiderna förändras och nu är en ny parkeringsstrategi på gång och när det är stora krav på besparingar bland annat genom effektiviseringar - är frågeställningen åter aktuell. Jag upprepar därför min fråga, med
något fler nyanser.
Min fråga lyder:
• Anser Tommy Gardell att gatustädning och snöröjning kan bedrivas effektivare med hjälp av
veckodagsparkering?
• Anser Tommy Gardell att gotlänningars påstådda oförmåga att läsa trafikskyltar är ett skäl att inte införa
veckodagsparkering?

Anna Hrdlicka (M)

Vi sb y 2 0 1 6 -1 1 -2 1

Interpellation: Effektivitet i bygglovhanteringen?
Till:
Karl-Allan Nordblom

Effektivitet i bygglovhanteringen?
I tidigare interpellationssvar (kring ärendet med belysningsfrågan vid Björnen 1 & 2) angav Karl-Allan
Nordholm att tjänstemännen på bygglovssidan inte tidför sina ärenden. Samtidigt anges i
delårsrapporten att det pågår ett arbete med att kartlägga hur mycket tid handläggarna använder för
handläggning - för att få bättre kontroll på både flöde och ekonomi.
Nu ligger ett ärende i Regionstyrelsen som handlar om att Karl-Allan Nordholm och BN vill höja timtaxan
för bygglov och plan till 920 kr/timme.
Behovet av kostnadstäckning räknas ut genom en division av "summa kostnader/handläggare" och
"handläggningstimmar" - oklart varifrån dessa siffror hämtad då byggnadsnämndens ordförande angivit
att man inte för tid per projekt. Resultatet (inklusive OH/gemensamma kostnader) ger en timkostnad på
920 kr.
Skulle man ta bort de gemensamma kostnaderna skulle timpriset hamna på cirka 610 kr per timme,
antagligen mer rimligt. Noterbart är att handläggningstiden är 946 timmar per handläggare - av en
årsarbetstid på cirka 1650 timmar, det vill säga att effektiv handläggningstid är 58 % av arbetstiden.
Låt oss jämföra med de konsulter regionen upphandlar i denna sektor, t ex i utredningar och
arkitektarbeten. Där ligger kostnaderna runt 700-750 kr per timme. Vid upphandling får man också arbete
för alla timmar man köper - rimligen bör den effektiva handläggningstiden kunna öka från 45 % till bortåt
75 % - den egna tiden inräknad.
Jag undrar därför:
• Varför väljer byggnadsnämndens ordförande att gå fram med en höjning snarare än att upphandla
kompetensen och sänka taxorna?

Anna Hrdlicka (M)

Interpellation

Till Regionstyrelsens ordförande, Björn Jansson
Ang erfarenheter av tidigare försålda fastigheter
Region Gotland genomförde under 2013 flertalet försäljningar av
fastigheter. Efter några år bör det nu gå att göra utvärderingar av vilka
erfarenheter man kan dra av dessa.

Jag undrar därför:
Hur har hyres- och driftkostnaderna utvecklats för berörda fastigheter?
Hur har det fungerat med fortlöpande verksamhetsanpassningar?
Vem har bekostat eventuella tillkommande investeringar?
Hur har det påverkat Region Gotlands totala förmögenhet?
Har det givit förväntad sänkning av kapitalkostnader?
Bro 2016-11-21

Stefan Nypelius

Interpellation

Till Regionstyrelsens ordförande, Björn Jansson
Ang riktlinjer vid försäljning fastigheter
2014 antogs riktlinjer för markexploatering och försäljning av mark och
fastigheter
Där framgår bland annat
”Huvudregeln är att försäljning av bebyggda fastigheter, exempelvis
gamla skolor eller andra verksamhetslokaler som inte längre behövs inom
regionens verksamhet, alltid ska ske som en öppen försäljning i full
konkurrens. Genomförande av försäljningen ska skötas av
fastighetsmäklare med vilken regionen har tecknat avtal”.
”I vissa fall, till exempel när byggnad inom fastighet ägs av hyresgäst,
arrendator eller annan, samt när fastighet under lång tid förhyrts och
disponerats av annan, kan direkt försäljning övervägas. Försäljningspriset
ska dock alltid baseras på en marknadsmässig värdering.”
Anser du att dessa riktlinjer följs vid den av majoriteten
planerade försäljningen av Visby Kanonen 1?
Om nej:
Vilka skäl anser du att det finns att frångå riktlinjerna?
Om Ja:
På vilket sätt anser du att riktlinjerna följs?
Bro 2016-11-21

Stefan Nypelius

Klintehamn 26 nov 2016

Interpellation
Till: Regionstyrelsens ordförande
Om: Gotlands Media AB och dess produkter

Min fråga till regionstyrelsens ordförande är: Bör Region Gotland och dess
verksamheter i möjligaste mån undvika annonsering i och prenumeration
av Gotlands Media´s produkter?
Skälen till att jag anser att regionen skall göra detta är i korthet följande:
1. Papperstidningarna GT och GA når genom minskade upplagor successivt allt mindre andel av
hushållen på ön. Om man vill nå alla hushåll med information är GOTLAND GRATISTIDNING ett
bättre och kostnadseffektivare alternativ.
2. Gotlands Media AB´s produkter GA, GT och websidan helagotland.se har fått en alltför låg
kvalitet på sin nyhetsförmedling och skadar samhälls- och debattklimat genom detta. I två
sammanhang tycker jag detta under senare tid blivit särskilt tydligt.
För det första tycker jag att man tydligt frångått strävan till opartiskhet i sin nyhetsförmedling kring
asylmottagande och ensamkommande flyktingbarn där man medvetet endast publicerar "goda"
nyheter och undviker "dåliga" nyheter. På sista tiden har rena hets och förtalskampanjer där
människor som är kritiska mot asylpolitiken utmålats som rasister och nazister. Uthängningen av en
intervjuad kvinna på helagotland.se under en bild på en nazistdemonstration och
ledarsidesartikeln i GT av Erik Fransson där hon utpekades men inte nämndes vid namn antagligen
för att undgå åtal för ärekränkning är flagranta exempel.
För det andra har man på kvällstidningsmanér satt i gång och underblåst drev med avsättningskrav
mot olika makthavare på ön. Problemet med att regionen sålt fastigheter för billigt och inte så
sällan till aktörer med politisk koppling kokade man ned till ett avsättningsdrev mot
regionstyrelsens ordförande Åke Svensson. Problemet med ett flertal sexuella övergrepp mot
minderåriga av flera förövare i en församling på ön kokades ned till avsättningskrav på biskopen.
Gotlands Media har i genom det framkallat en kuslig och ängslig stämning bland makthavare och
blivande sådana för att själva bli utsatta. Däremot har de underliggande och reella problemen inte
diskuterats.

Hannes Müller
Klintehamn

