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KOMPLETTERINGAR

Ärende 27 - Avsägelser och val
Omedelbar justering önskas

Avsägelser och förslag från partierna:
a) Ny ledamot tillika 2:e vice ordförande i socialnämnden 2017-09-25 – 2018-12-31 (efter
Jonas Nicklasson, C)
(C) Johan Malmros, Väskinde Skäggs 422, 622 75 Visby
b) Val av ledamot i byggnadsnämnden 2017-09-25—2018-12-31 efter Meit Fohlin (S)
Ny ledamot: (S) Ulla Pettersson, Visborgsgatan 24 A, 621 55 Visby
Ny ersättare efter Ulla Pettersson: Vakant
c) Ny ledamot tillika ordförande i pensionärsrådet 2017-09-25 – 2018-12-31 (efter Björn
Jansson, S)
(S) Håkan Ericsson, Myrstigen 44, 621 50 Visby
d) Val av ersättare som ombud till årsstämma med Science park Gotland efter Sixten
Anna Johansson (V) (Bordlägges)
e) Val av ny ersättare i regionstyrelsen efter Filip Reinhag (S)
Ny ersättare: (S) Aino Friberg Hansson, Väskinde, Olofstorpsvägen 6, 622 75 Visby
f) Val av ledamot i Föreningen Gotlands fornvänner efter Meit Fohlin (S)
(bordlägges)
g) Heidi Plisch (MP) avsägelse från uppdraget som ledamot i gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
Ny ledamot: (MP) Kristina Fridell, Stenkyrka Lickershamn 924, 624 42 Tingsträde
Ny ersättare efter Kristina Fridell: (MP) Jörgen Rehnström, Tranhusgatan 43, 621 55
Visby
h) Birgitta Wallners (L) avsägelse från uppdraget som ersättare i socialnämnden
i) Gunilla Öbergs (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i socialnämnden
Ny ersättare i socialnämnden: (S) Gerty Holmstedt, Gothem, Botvalde 572,
624 30 Slite
j) Maria Björkmans (S) avsägelse från uppdraget som ledamot, tillika ordförande, i
socialnämnden
Ny ledamot tillika ordförande i socialnämnden: (S) Håkan Ericsson,
Myrstigen 44,621 50 Visby
k) Maria Björkmans (S) avsägelse från uppdraget som ledamot, tillika ordförande, i
Tryggare Gotland (Bordlägges)

l) Meit Fohlins (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i styrelsen för Gotlands
musikstiftelse (Gotlandsmusiken) (Bordlägges)
m) Meit Fohlins (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i Länsteatern Gotland
(Detta utgår)
n) Meit Fohlins (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i Visby internationella
tonsättarcentrum (Bordlägges)
o) Håkan Erikssons (S) avsägelse från uppdraget som ledamot tillika vice ordförande i
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Ny ledamot tillika vice ordförande: (S) Aino Friberg Hansson, Väskinde
Olofstorpsvägen 6, 622 75 Visby
p) Maria Björkmans (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i regionstyrelsen.
Ny ledamot: (S) Håkan Ericsson, Myrstigen 44, 621 50 Visby
Ny ersättare efter Håkan Ericsson: (S) Linus Gränsmark, Endre Kvie 151,
621 77 Visby
q) Alexander Janssons (C) avsägelse från uppdraget som ledamot i tekniska nämnden.
Ny ledamot: Gunnel Lindby, Lyegatan 3, 621 43 Visby
Ny ersättare efter Gunnel Lindby: Jan Olof Lundstein, Trädgårdsgatan 191,
621 45 Visby
r) Aino Friberg Hanssons (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i barn- och
utbildningsnämnden.
Ny ledamot: (S) Anna Sundin, Skogsby 781, 623 67 Katthammarsvik
Ny ersättare efter Anna Sundin: Bordlägges.
s) Åsa Gustafssons (C) avsägelse från uppdraget som huvudman i Sparbanken Gotland.
Ny huvudman: Pär Andersson, Bäl, Gute 215, 624 34 Slite
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• Interpellationer 11 st.

Ärende 34 – Information. Rapport från inspektion av
överförmyndarnämnden
•

Överförmyndarnämndens svar på länsstyrelsens utkast.

ORDFÖRANDEN

Visby 2017-09-25

Motion:

Medborgarinitiativ till LIS

Till:

Regionfullmäktige Gotland

Vi talar ofta om lokal utveckling och hur lokal utveckling är grunden till till exempel
landsbygdsutveckling. Trots detta ser vi att det som det lokala samhället välkomnar - t ex
att inrätta LIS-område vid Sudersand på Fårö - avslås av Regionfullmäktige.
Planmonopolet innehas av Region Gotland och alla planer eller tillägg till översikts- och
fördjupade översiktsplaner ska antas av Regionfullmäktige. Det är dock en smula
övermäktigt för regionens anställda att ha koll på alla små utvecklingsinitiativ och möjligheter.
Som bekant är dialog och lokala initiativ värdefulla när det gäller att få till utveckling,
gynna företagande och skapa förutsättningar för tillväxt. Därför finner jag det rimligt att
undersöka om privata initiativ / medborgarinitiativ till utpekande av LiS-områden skulle
kunna tillämpas på Gotland.
På så vis kan vi fånga fler initiativ till att få landsbygden att leva.
Därför yrkar jag;

att möjligheten till lokalt utpekande av LIS-områden undersöks och redovisas för
Regionfullmäktige.

Anna Hrdlicka (M)

Visby 2017-09-25

Motion:

Permanenta radiostyrda trafikhinder / pollare i Visby Innerstad

Till:

Regionfullmäktige Gotland

En oroligare värld, terrordådet på Drottninggatan och ett allmänt behov av att snabbt
och flexibelt kunna öppna eller stänga specifika gator i små och stora städer. Under årets
Almedalsvecka var det stora tunga planteringskrukor som varje dag flyttades fram och
tillbaka med hjälp av frontlastare (eller motsvarande).
Vi kommer sannolikt inte att se en minskning av de skyddande åtgärderna framöver och
vi har ett behov av att enkelt och kostnadseffektivt kunna styra tillgängligheten.
Räddningstjänsten skulle sannolikt vara hjälpt av en lösning som inte kräver lastfordon
för att köra in på vissa gator.
En lösning med radiostyrda, höj- och sänkbara pollare skulle kunna vara en permanent
lösning som skapar den flexibilitet och effektivitet som söks. Tillgänglighet för de som har
skäl att vara innanför den fordonsfria zonen under de tillfällen detta är aktuellt. Möjlighet
att styra leveranser till restauranger och butiker.
Därför yrkar jag;

att möjligheten att installera radiostyrda pollare för styrning av trafik undersöks
att denna undersökning redovisas med sikte på ibruktagande säsongen 2018.

Anna Hrdlicka (M)

Visby 2017-09-25

Motion:

Styrning av leveranser i Visby innerstad

Till:

Regionfullmäktige Gotland

Visby innerstad är sannolikt inte byggd med fokus på lastbilstrafik. Gatorna är trånga, och
speciellt sommartid fulla med promenerande människor samt uteserveringar. Att klämmas
mellan en lastbil och en husvägg eller sitta på en uteservering och få dieselavgaser i
huvudrätten är inte vare sig charmigt eller någon vidare reklam för staden.
I många, svenska och övriga europeiska, små och stora städer ser man besöksnäringen
som viktig. Där separerar man i största möjliga utsträckning leveranstrafik och folkmassor.
Detta genom att styra leveranstrafik till tidig morgon eller förmiddag - då färre
fotgängare är ute och då restauranger och butiker inte är mitt uppe i sin verksamhet.
Visst kan det krävas kompletteringar under dagen men det ska inte krävas stora lastbilar
för att åstadkomma den leveransen. Man kan tänka sig anläggning av mellanlager i
närheten av gamla hamnterminalen. Man kan tänka sig små elfordon eller annat som är
”vänligare” i stadsmiljön.
Där är inte omöjligt att uppnå en bättre fungerande trafikmiljö i Visby innerstad. Visioner
måste förverkligas tillsammans med branschen.

Därför yrkar jag;

att förutsättningarna för en effektiv leveranskedja diskuteras med transportörer och
näringsidkare i syfte att främja besökarnas upplevelse.

Anna Hrdlicka (M)

Motion: Aktivt arbete mot rasism och våldsbejakande extremism
Till: Regionfullmäktige
Rasism finns överallt. Den finns i klassrum, på skolgårdar, i vården och på banken. Den finns på
gatan och på nätet. Ett sätt att beskriva detta är att rasismen är strukturell - det är inte så mycket en
fråga om enskilda fördomsfulla eller hatiska individer, utan en idé om människors olikheter och
olika värde som är inbyggt i samhällets alla strukturer - formella som informella. Även den som
tycker att rasism är fel kan därför omedvetet vara med och reproducera rasistiska strukturer. Det en
av svårigheterna med att arbeta antirasistiskt.
En annan svårighet, som blivit allt påtagligare de senaste åren, är den rakt motsatta: Att det finns
stora grupper i samhället som är öppet rasistiska och som aktivt driver rasistisk politik. När den av
regeringen tillsatte nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism undersökte kommunerna
visade det sig att just den högerextrema extremismen är den mest aktiva och vanligt förekommande.
Nazistiska och andra högerextrema organisationer och partier tar allt större utrymme i Europa,
Sverige - och på Gotland. I en intervju med Radio Gotland 2016 säger den nationella samordnaren
mot våldsbejakande extremism: ”Höstens hot mot poliser, åklagare och fastighetsuthyrare visar på
Gotlands största utmaning: de högerextrema.”1 Och i tidningen ETC:s undersökning framkommer
det att Gotland är det län i Sverige som har högst antal nazister (i form av NMR-sympatisörer) per
invånare.2 Hoten från nazistiska och högerextrema rörelsen är inte bara rasistiska, utan också
riktade mot HBTQ-personer och mot alla som anses vara ”folkförrädare”, och då i särskilt hög grad
mot feminister och vänsterpolitiker.
2017 gavs öppet nazistiska Nordiska motståndsrörelsen tillstånd att hyra regionens mark under
Almedalsveckan, vilket ledde till att det demokratiska rummet krympte för många människor och
flera brott anmäldes. De uttalanden som gjordes i media från Region Gotland visade på en enormt
bristande beredskap för att hantera högerextrema våldsbejakande grupper.
Den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism menar att kommunerna hittills inte tagit
ett tillräckligt stort ansvar i de här frågorna. Samtidigt visar undersökningen att just arbetet på lokal
nivå är helt avgörande i arbetet mot våldsbejakande extremism. Samordnaren skriver: ”Den högsta
politiska ledningen i kommunen måste ge ett tydligt mandat och skapa förutsättningar för
kommunala verksamheter att initiera, leda och utveckla det främjande och förebyggande arbetet

1

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=6662720 2017-03-29

2

https://www.etc.se/inrikes/det-har-ar-den-svenske-nazisten 2017-09-18

mot våldsbejakande extremism.” Rent konkret uppmanas kommunerna bland annat att upprätta en
handlingsplan, samt tillsätta en lokal samordnare.3
Det enda sättet att komma till rätta med strukturella problem, är att angripa dem just på strukturell
nivå. Och stöd finns att få. ECCAR - European Coalition of Cities Against Racism, är en
samarbetsorganisation grundad av UNESCO, som flera svenska kommuner redan är medlemmar i.
ECCAR har tagit fram ett konkret tiopunktsprogram för aktiva insatser mot rasism, och genom att
gå med förbinder sig kommunen att ta fram en handlingsplan utifrån detta. På svensk nivå finns ett
liknande nätverk inom SKL som fungerar som ett stöd i att ta fram och arbeta med just ECCARs
tiopunktsprogram.
Det senaste årets händelser har visat på brister i förmågan att hantera rasism, nazism och
våldsbejakande extremism på Gotland. Det är hög tid att göra något åt det.

Därför föreslår jag

-

Att Region Gotland ansluter sig till ECCAR
Att Region Gotland ansluter sig till SKL:s nätverk mot rasism och diskriminering
Att Region Gotland upprättar en handlingsplan mot våldsbejakande extremism
Att Region Gotland tillsätter en samordnare för arbetet mot rasism och våldsbejakande extremism

Elin Bååth, Feministiskt initiativ
2017-09-07

3

Nationell strategi mot våldsbejakande extremism (2016) Regeringen.

MOTION

2017-09-25

Till
regionfullmäktige

Stefaan de Maecker, m.fl.

MOTION: Blandade upplåtelseformer med bättre ekonomi för GotlandsHem
Det finns ett stort behov av nya lägenheter på Gotland för att möta efterfrågan på bostäder. GotlandsHem har
redan idag stora krav på sig att bidra till att fler hyreslägenheter byggs.
Bland annat utifrån ägarkravet på omfattande nyproduktion har GotlandsHem initierat en översyn av sina
fastigheter med tillhörande ekonomi. Detta har lett till förslag på försäljning av en ansenlig del av beståndet.

GotlandsHem bör få bättre förutsättningar än idag att skapa god ekonomi i sina byggprojekt. Därför bör
GotlandsHem beredas möjlighet att blanda in bostadsrätter vid byggandet av sina hyresrätter. På så sätt får
bolaget ett nytt instrument för att skapa en sund ekonomi, för bolaget som helhet och i mindre byggprojekt till
exempel på landsbygden.

Huvuduppdraget för bolaget måste även i fortsättningen vara att tillhandahålla hyresrätter, varför alltid endast
en mindre del av ett byggprojekt kan vara aktuell som bostadsrätter. Så har gjorts i andra kommuner med
positivt utfall.

En positiv effekt av denna möjlighet vore en naturlig framkomst av blandade upplåtelseformer i ett nytt område.
Detta i sig tillskapar boendemiljöer som motverkar segregation.
Yrkande:

Miljöpartiet de gröna föreslår regionfullmäktige:
att ge regionstyrelsen i uppdrag att ta fram nödvändiga beslutsförslag så att GotlandsHem kan bygga med
blandade upplåtelseformer i sin nyproduktion.

Isabel Enström (MP)

Stefaan de Maecker (MP)

Daniel Heilborn (MP)

Cecilia Nygren (MP)

Robert Hall (MP)

Lena Stenström (MP)

Karl-Allan Nordblom (MP)

Lisbeth Bokelund (MP)

MILJÖPARTIET DE GRÖNA PÅ GOTLAND
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Motion till Regionstyrelsen Gotland
Rubrik: Gör en konsekvensanalys över visionen 65000 invånare

Sjuklövern på Gotland hade som mål att vi skulle bli 65000 invånare på Gotland

till år 2025. Med detta som mål

tycker vi inom Sverigedemokraterna att det
behöver göras en konsekvensanalys, vi anser att man kan inte bara ha visioner
utan att se konsekvenserna av visionen. Man kan fundera över hur det går med
så

vatten tillgången och många av reningsverken som idag går överfulla med
dåligt renat avloppsvattnet som följd som rinner ut i östersjön. Vi har också det
förväntade stora antalet kryssningsresänärer som väntas varje sommar och
som kommer att göra av med en hel del vatten.
Vi ställer oss också frågan vad skall en utökad befolkning arbeta med? Och hur

kommer 65000 invånare att på verka vårdapparaten, när man idag inte kan få
personal att stanna inom vårdyrket.
Många av de nyanlända kommer att leva på försörjningsstöd, hur kommer det
att påverka den framtida kommunalskatten? Det vore intressant att få en
ungefärlig uppskattning av hur många asylsökande som kommer att stanna på
Gotland och hur det kommer att påverka tillgången för bostäder för Gotländska
ungdomar. Kommer regionen att bygga bostäder för de nyanlända som

kommer att behöva bostadsbidrag i och med att det tar så många år för
nyanlända att få ett arbete. Det finns en ort på fastlandet som priserna på
bostadsrätter och villor har stigit medTO% på ett år, det betyder att
skuldbördan stiger kraftigt för unga svenskar som inte har möjlighet att få
någon hyreslägenhet, eftersom de går

till nyanlända, utan måste köpa

lägenhet eller villa med hög belåning som följd.
Yrkande: Jag vill att Region Gotland gör en konsekvensanalys.
Eva Pettersson SD Gotland

en

MOTION
Till fullmäktige i Region Gotland

Angående cykelstigar
2008 tog Vägverket fram en studie om cykelstigar eller sommarcykelvägar, som Vägverket
valde att kalla studien. Det är en enklare och billigare form av väg än de cykelvägar som
Trafikverket envisas med att bygga. Många gotlänningar skulle kunna pendla till jobb, skola
och fritidsaktiviteter om det fanns trafiksäkra cykelstigar. Idag är det ofta förenat med livsfara
att försöka cykla på de gotländska länsvägarna. I Danmark och Norge har cykelstigar funnits
under lång tid. Cykelstigarna kan följa en befintlig vägs sträckning, men också vara en väg
genom skog och mark. Följande exempel kan användas som cykelstig eller sommarcykelväg:
• Skogsväg
• Banvall
• Sidoväg (gammal väg som går parallellt med den nyare vägen)
• Grusväg
• Genväg
• Parkväg
• Byväg
• Turistväg
Cykelstigar kan anläggas av Trafikverket, kommuner och lokala utvecklingsgrupper. Diverse
projekt har genomförts på Öland, i Falun och Östergötland. Kostnaden för att anlägga olika
cykelvägar och -stigar var 2007:
”SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, anger att anläggningskostnaden för GC-vägar
är 1000 – 3000 kr/m medan kostnaden för en asfalterad cykelväg på en banvall kostar 175 –
400 kr/m. Vägverket gör bedömningen att GC-väg kostar ca 2000 kr/m medan en 1,8 meter
bred grusad sommarcykelväg med låg bärighet skulle kosta cirka 400 kr/m.”
Gång- och cykelvägen mellan Visby och Seriegården i Lummelunda kostade betydligt mer än
ovan angivna summor.
Därför föreslår jag:
att Region Gotland tillsammans med Trafikverket och lokala utvecklingsgrupper tar fram en
plan för anläggande av cykelstigar/sommarcykelvägar.

Bro 170925

Eva Gahnström

2017-09-25

Motion till regionfullmäktige

Stärk demokratin
En stark demokrati är ett avgörande fundament i ett bra och väl fungerande samhälle. Demokratin är
inte något vi kan ta för given utan den måste ständigt återerövras och utvecklas. På flera sätt har
Region Gotland, och landets andra kommuner, ett särskilt ansvar att bidra till detta återerövrande
och denna utveckling. Genom den lokala demokratin kan vi konkret visa demokratins förtjänster och
möjligheter. Genom att viktiga verksamheter i samhället drivs enligt demokratiska principer kan vi
visa hur demokratiska värderingar bidrar till att bygga ett samhälle som är bra för alla.
Genom demokratiska val och en öppen debatt är Region Gotland ett viktigt exempel på lokal
demokrati men vi menar att det också finns stora möjligheter och behov av att tydligare lyfta fram
det demokratiska uppdraget.
De senaste decennierna har inneburit privatiseringar, mer affärsinriktade styrmodeller och en ökad
juridifiering av offentligt finansierade verksamheter. Detta har sammantaget lett till att demokratin
försvagats. En försvagning som vi menar att det är dags att återta. Ett återtagande som känns extra
angeläget i ett läge där vi dessvärre har anledning att känna fler hot mot demokratin än vi gjort på
mycket länge.
Exakt vilka förändringar som bör göras vill vi inte peka ut just nu. Vi tror att en bred debatt är bästa
sättet att utveckla vår organisation och verksamhet i mer demokratisk riktning men vi vill redovisa
några angelägna områden som bör prövas:
•
•
•

Alldeles för många medarbetare i Region Gotland upplever för små möjligheter att påverka
sitt eget arbete och att bidra till en utveckling av verksamheten.
Gotlänningarna har ett för svagt förtroende för Region Gotlands vilja och förmåga att
medverka till en bra utveckling.
De politiska ambitionerna får för svagt genomslag på många områden.

Utgångspunkten för vår bedömning är egna erfarenheter och kunskaper men vi tycker också att den
medborgarundersökning som gjordes 2016 ger stöd för vår bild.
Gotland får svaga resultat i den del som handlar om hur medborgarna i Region Gotland ser på sitt
inflytande i kommunen.
•

Bara en kommun får sämre omdöme än Gotland på frågan om ”invånarnas möjligheter att
påverka inom de kommunala verksamheterna”.

•

Bara två kommuner har sämre omdöme än Gotland på frågan ”hur väl politiska beslut
genomförs”. Det gäller också på frågan ”hur kommunens högre tjänstemän arbetar för
kommunens bästa”.

En hel del inom regionens organisation och arbete kan och bör förbättras. Men det är också viktigt
att regionen stöder och stimulerar en bra diskussion om våra gemensamma angelägenheter.
Exempel på detta kan vara att erbjuda bra och generösa möjligheter att använda kommunala lokaler
eller att upplåta plats så att politiska och andra budskap kan spridas, till exempel genom att
anslagstavlor finns tillgängliga.
Vi föreslår därför
att regionstyrelsen genomför en bred genomgång av regionens möjligheter att stödja och utveckla
demokratin i och genom den kommunala organisationen och verksamheten i enlighet med de idéer
som redovisas i motionen.

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Saga Carlgren

Interpellation
Till Kultur- och fritidsnämndens
ordförande Filip Reinhag (S)

Ang. bokbussens skolbesök
Under hösten har det kommit till skolors kännedom att mellanstadieelever på landsbygden
inte fått gå ut och låna böcker via bokbussen, utan att enbart elever upp till årskurs 3 fått
möjlighet att göra detta.
Jag anser detta beslut mycket märkligt. Det rimmar dåligt med all forskning som visar på
vikten av att barn och unga blir läsare.
Med anledning av ovanstående undrar jag:
* Hur har man tänkt när man beslutat att inte låta mellanstadieelever få låna böcker via
bokbussen?
* Vad har hänt i frågan sedan media uppmärksammat detta?
* På vilket sätt samverkar förvaltningarna i förvaltningsövergripande frågor?

Levide 2017-09-25

Anna Andersson
Centerpartiet

Interpellation
Till Regionstyrelsens ordförande
Meit Fohlin (S)

Rutiner för uppföljning av beslut

Den 31 mars 2014 lämnade jag in en motion till Regionfullmäktige där jag önskade att
temasammanträde om (och med) barn och unga. Detta bland annat mot bakgrund av att ler
och fler barn och unga signalerar att de mår dåligt av olika anledningar.
Den 16 juni 2014 beslutade Regionfullmäktige att bifalla min motion.
Det enda som hänt sedan dess är att fler rapporter har kommit om ungas ohälsa, och att det
känns än mer angeläget att lyfta dessa frågor i Regionfullmäktige. Trots att jag under
nuvarande mandatperiod flera gånger frågat presidiet och majoriteten när sammanträdet
planeras så har ingenting hänt. Det har nu gått 3 ½ år sedan motionen bifölls.
Med anledning av ovanstående undrar jag:
-

Vilka rutiner har Regionledningen för att tillgodose att fattade beslut följs inom rimlig
tid?

Levide 2017-09-25

Anna Andersson
Centerpartiet

Visby 2017-09-25

Interpellation:
Till:

Evenemang till Arenahallen
Regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin

Köp av gator och VA Visborg
Arbetet med att etablera Visborg som Visbys nya stadsdel för boende och arbete
har inletts. En av de första byggnaderna blev ”Arenahallen” som nu sedan ett par
år står i utkanten av området - med förhoppning om att så småningom bli en
centralpunkt.
Det är nu uppenbart att arenahallen inte utnyttjas i förutspådd - eller önskad grad och att intäkterna vida underskrider kostnaderna. Hallen går med ett
skriande underskott.
Vi moderater lyfte redan under projekteringsfasen vikten av att hallen skulle
förses med en professionell evenemangbokare för att ge lokalen den en flygande
start. Svaret från majoriteten blev nej och arbetet med bokning lades på Kulturoch fritidsförvaltningen. Som inte hade vare sig erfarenhet eller resurser för
uppgiften.
Vi har från hallens invigning underlåtit att arbeta med att aktivt locka stora
evenemang. Detta kostar Region Gotland och skattebetalarna stora pengar.
Min fråga till Kultur och fritidsnämndens ordförande är:
- Är det nu en bra tid att lägga ut denna uppgift på extern utförare?

Anna Hrdlicka (M)

Liberalerna Gotland

Fårö 20170925

Interpellation

Cykelbanor/led/väg/
Till RS orfd Mait Fohlin

Nu när vi på Gotland fått 50 miljoner extra till vägunderhåll för 2018 så hoppas jag att man genom
en diskussion med Trafikverket kan hitta en Gotlandsmodell för att göra trafikmiljön säkrare
Man skulle genom gemensamma krafter testa ett nytt sätt att göra cykelled eller vad vi vill kalla det
genom att bredda väg 699 på Fårö med 50 cm till 1meter på varje sida av dagens vägbana med sten
och grus och fräsa det till grusväg ,detta för att trafik och cyklister skall kunna få plats på vägen
samt att långsamtgående och stora fordon får lättare att släppa om övriga trafikanter
Vidare skulle jag vilja att man testar liknande på väg 148 genom att man gör breddning av vägen på
en del ställen med 1 m för att underlätta omkörningar och att cyklister kan känna sig tryggare
varför inte testa 1 km vägbreddning var 5 km där det är enkelt och lätt går att fixa utan att man
behöver flytta stängsel mm

Frans Brozén (L)

Interpellation
Med anledning av nedanstående vill jag fråga kultur- och fritidsnämndens ordförande Filip
Rheinhag(S):

Av vilken anledning har ungdomsgårdspersonalens chef med vad personal påstår
gett förbud för personalen att "prata med utomstående" om tråkiga händelser på
fritidsgårdarna?
Av vilken anledning har övre åldersgräns slopats eller blivit töjbar på
ungdomsgårdarna medan undre åldersgräns bibehållits?
Jag har ett barn som i vinter kommer vara välkommen på ungdomsgården där jag bor. Jag hör till
dem som är lite orolig för ordningen och stämningen på ungdomsgårdarna sedan gammalt och de
senaste åren har av tydliga tecken att döma tillståndet försämrats. Här på ungdomsgården verkar
ett par mycket otrevliga händelser inträffat och jag gick en kväll i våras dit för att besöka och fråga
om dessa och på vilket vis personalen hanterat detta. Personalen svarade att de fått order av sin
högsta chef att inte tala om sådant med utomstående vilket jag betraktades som. De fick inte yppa
någonting.
Jag har även ringt till ansvariga för ungdomsgårdarna angående åldersgränser på gårdarna och
velat få klarhet i om sådana finns och hur man ser på dessa. En nedre gräns finns nu liksom
tidigare. Uppåt finns en slags rekommendation om 19 år som högsta ålder men till exempel någon
som är äldre är välkommen om han har kompisar på gården fick jag det förklarat för mig.
Klintehamn 24 september 2017
Hannes Müller

Visby 2017-09-25

Interpellation:
Till:

Kompetensutveckling egna sjukgymnaster
Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande

De aktörer som har avtal med Region Gotland har stora krav på sig att erbjuda sina
sjukgymnaster gedigen kompetensutveckling under avtalsperioden.
Min fråga till Stefaan de Maecker:
• Har Region Gotland samma krav på sina egna utförare? Hur ser kraven på
kompetensutveckling för dem ut?

Patrik Thored (M)

Visby 2017-09-25

Interpellation:

Uppföljning av tidigare interpellation om

Till:

kryssningskajen
Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell

Till Regionfullmäktige i mars 2017 ställde jag en interpellation till Tommy Gardell
om arbetena kring kryssningskajen och de servicefunktioner som behövs. Det har
nu gått ett halvår och frågetecknen kring hur allt ska fungera är alltjämt många.
Vi har i dagarna kunnat läsa i media om en mycket preliminär och mycket sen
tidsplan för gångbron.
Mina frågor till Tommy Gardell är därför:
-

Hur ser tidtabellen ut för bygglov och byggstart av gångbron?

-

Hur ser lösningen ut för de kryssningsgäster som kommer under 2018?

-

Vem ansvarar för tillfredsställande busstransfers från kryssningsfartygen och
till Visbys centrala delar.

-

Var förs dialogen med besöksnäringens intressenter inklusive handeln?

-

Det är nu drygt 3 år sedan beslut togs om byggandet av kryssningskajen.
Hur ser Du på handläggandet av ärendet och att nödvändiga åtgärder inte
blir klara i tid?

-

Vilka problem ser Du för trafikflöden och professionellt mottagande av
kryssningsgäster på grund av detta?

Inger Harlevi (M)

Interpellation
Till Regionstyrelsens ordförande
Meit Fohlin (S)

Ang konsekvenser av regionfullmäktiges beslut 2017-06-19 gällande
särskilda krav på regelverk för stöd till Trygghetsboenden.
Regionfullmäktige beslutade i juni om riktlinjer för regionens bidrag till trygghetsboende. Det
handlar om bidrag till boendevärd och gemensamhetslokal. Minst en person i hushållet skall
ha uppnått 70 år för att stödet skall vara tillgängligt.
I det statliga investeringsstödet som kan erhållas för om- och nybyggnad av bl a
trygghetsboenden är åldersgränsen satt till 65 år.
Med anledning av det vill jag fråga;
1. Vilka konsekvenser bedömer du som regionstyrelseordförande att de hårdare regionala
kraven för investeringar i Trygghetsboenden får för intresset från entreprenörer, inkl
Gotlandshem, att satsa på Trygghetsboenden på Gotland?
2. Har regionen haft förfrågningar ang om- eller nybyggnation av Trygghetsboenden där
entreprenören ej gått vidare eftersom regionens regelverk inte överensstämmer med
det statliga?
Dalhem 2017-09-25

Ola Lindvall

Interpellation
Till Kultur- och fritidsnämndensordförande Filip Reinhag (S)

Beläggning i Arenahallen
De senaste dagarna har varit mycket diskussioner om arenahallen i media.
Med anledning av det ställer jag följande frågor.
•
•
•
•

På vilka sätt har KFN jobbat med bokningar och att locka andra evenemang till
arenan?
Hur stor del av tiden i hallen är bokad för idrotten?
Hur stor del av tiden i hallen är bokad för andra typer av evenemang?
Hur sker samverkan med Inspiration Gotlands evenemangslots?

2017-09-25

Eva Nypelius

Interpellation
Till Regionstyrelsens ordförande
Meit Fohlin (S)

Peter Larsson 1 och 2
Staten har beslutat att införa Natura 2000 områden som stoppar bland annat
Nordkalks verksamhet framöver. Som kompensation för detta beslutade regeringen
om ett paket kompensationspaket som kallas Peter Larsson 1 i folkmun.
Staten har också beslutat om att stoppa uthyrningen av Slite hamn till Nordstream 2.
Det gör att norra Gotland förlorar intäkter på 145 miljoner kronor visar en intern
utredning i Region Gotland. Staten har nu beslutat att ge 100 miljoner kronor i ett
kompensationspaket, allmänt kallat Peter Larsson 2.
I stort sett alla intäkter härrör från norra Gotland, därav frågar jag:
-

Hur stor andel av de 200 miljoner kronor som ligger i Peter Larsson paketen
tillfaller norra Gotland?

Vänge 25 september 2017

Lars Thomsson

Interpellation
Till Regionstyrelsens ordförande
Meit Fohlin (S)

Angående Slite hamn
I de förslag som Peter Larsson arbetade fram och lämnade till Regeringen om kompensation till
Region Gotland för att inte Nord Stream 2 fick hyra hamnen i Slite fanns förslaget om en
färjeklack i Slite hamn med. Regionen har länge lyft fram att staten måste ta sitt ansvar för en
färjeklack i Slite så att hamnen kan användas även för passagerartrafik och då också kan fungera
som reservhamn i olika nödlägen.
När nu regeringens budgetförslag presenterats finns inte de 20 miljonerna med till hamnen i Slite
och argumentet som näringsdepartementet framför är att det inte skulle vara förenligt med
statsstödsreglerna. Det är en stor besvikelse för norra Gotland och Slite!
Syftet med statsstödsreglerna är att se till att konkurrensen inte snedvrids inom EUs inre
marknad. Jag har svårt att se att staten genom att ge stöd till en infrastruktursatsning i en hamn
på Gotland skulle snedvrida konkurrensen. Däremot är denna investering viktig för att trygga
Gotlands tillgänglighet med omvärlden.
Därför ställer jag följande frågor:
• Vilka kontakter har Regionstyrelsens ordförande haft med Regeringen om bidrag till
investeringar i Slite hamn?
• På vilket sätt har Regeringen motiverat att man inte kan ge stöd till hamninvesteringen i Slite?
• Hur kommer Regionstyrelsens ordförande att driva frågan vidare för att få staten att finansiera
”reservhamn” i Slite.
Lokrume den 25 september 2017

Eva Nypelius

Överförmyndarnämnden
Överförmyndarnämndens kansli

Datum

2017-09-25

Svar på utkast - Rapport från inspektionen hos
Överförmyndarnämnden Region Gotland den 16 maj 2017
Bevakning av redovisning

Akt 2049, 2169
Länsstyrelsen anför:
I akt 2049 har överförmyndarnämnden (nämnden) begärt in tillgångsförteckning, men inte
registrerat detta i dagboksbladet. Ingen förteckning har inkommit och nämnden har inte påmint
eller anmodat om årsräkning för 2016.
I akt 2169 har nämnden inte begärt in förteckning eller årsräkning och det fanns ingen
redovisning i akten. Den särskilt förordnade vårdnadshavaren har sedan lämnat in redogörelse på
blankett som används för redovisning av uppdrag som god man för ensamkommande barn.
Överförmyndarnämndens synpunkter:
Sedan granskningen den 16 maj 2017 har tillgångsförteckning inkommit, granskats utan
anmärkning samt att beslut om befrielse från att lämna års- och sluträkning fattats i både de
granskade akterna.
Handläggningstid granskning årsräkning

Akt 1269, 947, 778
Länsstyrelsen anför:
Länsstyrelsen noterade att nämnden har haft lång handläggningstid för granskning av
årsräkningar.
Överförmyndarnämndens synpunkter:
Nämnden har till följd av låg bemanning och hög arbetsbelastning legat efter med granskningen
av årsräkningar. Nämnden har som målsättning att samtliga årsräkningar som är inkomna i tid
och är kompletta ska vara granskade per 31 augusti 2017. Under våren och sommaren 2017 har
nämnden tagit in extra resurser i form av två timanställda ”siffergranskare” i ett försök att
komma i kapp med granskningen.
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Ansökan om samtycke

Akt 2030,2031,2142
Länsstyrelsen anför:
Länsstyrelsen har noterat att det i nämndens dokumentation är svårt att följa vem som ansökt om
samtycke till arvskifte eller försäljning av fastighet. Det är även svårt att följa till vem beslut om
samtycke sedan har skickats. Länsstyrelsen noterade även att det vid ansökan om försäljning av
fastighet saknades en andra marknadsvärdering av fastigheten.
Överförmyndarnämndens synpunkter:
Nämnden är medveten om att ansökan om samtycke ska göras av förordnad ställföreträdare
alternativt av förmyndare. Inte sällan upplever nämnden dock att ansökan ombesörjs av mäklare
eller den juristfirma som hanterat dödsboet och efterföljande arvskifte. Nämnden har godtagit
dessa ansökningar om samtycke. Nämnden har sedan granskningen den 16 maj 2017 gjort
justeringar i rutinen kring ansökan om samtycke till försäljning av fastighet och samtycke till
arvskifte. Nämnden använder sig fortsättningsvis av stämpelbeslut i handlingen, men gör ett
tillägg i dagboksbladet där nämnden anger vem som ansökt om samtycke, var i handlingen
stämpelbeslutet återfinns samt till vem handling med stämpelbeslut har skickats ut. På så sätt går
det enkelt att följa handläggningens gång i dokumentationen i akten.
Vid försäljning av fastighet begär nämnden in antingen två oberoende marknadsvärderingar eller
budlista om objektet sålts på öppna marknaden. I akt 2142 samtyckte nämnden till försäljning av
fastighet utifrån att det ingivits budlista utvisande budgivning från tre olika intressenter.
Redovisning av egen lön

Akt 947, 290
Länsstyrelsen anför:
Länsstyrelsen noterar att i akt 947 har barnet i fråga egen inkomst av lön, vilken har redovisats av
förmyndaren på ett felaktigt sätt. I akt 290 där huvudmannen är ställd under förvaltarskap har
huvudmannens egen inkomst av lön redovisats som en av flera inkomster i ställföreträdarens
årsräkning, trots att denna inte omfattades av förvaltarskapet.
Överförmyndarnämndens synpunkter:
Nämnden har tidigare saknat tillräckliga kunskaper kring hur redovisning av egne lön ska
hanteras, och om det ska omfattas av ställföreträdarens uppdrag eller inte. Nämnden kommer
framöver att se över sitt arbete med detta och är numera fullt medveten om att huvudmannens
egen lön inte per automatik ska förvaltas utav ställföreträdaren.
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Sammanblandning av medel

Akt 778
Länsstyrelsen anför:
Länsstyrelsen noterade att den gode mannen vid ett flertal tillfällen lånat ut pengar till
huvudmannen för att kunna betala räkningar, då det inte fanns täckning på huvudmannens eget
konto.
Överförmyndarnämndens synpunkter:

Nämnden kan bara beklaga att någon återkoppling eller anmärkning inte gjorts vid granskning av
dessa två årsräkningar, det borde nämnden ha gjort. Sedan granskningen den 16 maj 2017 har
nämnden dock upprättat ett nytt dokument, ”Återkoppling årsräkning”, där nämnden i ett
följebrev till den granskade årsräkningen kan göra ställföreträdaren uppmärksam på eventuella
tveksamheter som inte lett vidare till att årsräkningen granskats med anmärkning.
Dokumentation av yttrande vid entledigande

Akt 30,580
Länsstyrelsen anför:
Länsstyrelsen noterar att nämnden vid entledigande av ställföreträdare inte berett
ställföreträdaren möjlighet att yttra sig inför beslutet samt att nämnden brustit i sin
dokumentation.
Överförmyndarnämndens synpunkter:
Nämnden har som rutin att alltid ta kontakt med aktuell ställföreträdare inför ett eventuellt byte
av ställföreträdare. Dock verkar det förefalla så att nämnden, i akt 30, till följd av den mänskliga
faktorn har missat detta. Det kan dock hända att nämnden ibland korresponderar med
ställföreträdaren via e-post, och att det ibland glöms bort att läggas in i akten eller att överföra
informationen i en tjänsteanteckning, vilket var fallet i akt 580. Där har nämnden sedan
granskningen den 16 maj 2017 gått tillbaka i e-posthistoriken och hittat sådan korrespondens
med den tidigare ställföreträdaren inför bytet. Nämnden kommer att arbeta med att förbättra
dessa rutiner kring dokumentation av e-post. Nämnden arbetar för att bli mer digital, och för att
det på sikt ska vara möjligt att skicka och ta emot handlingar digitalt direkt i vårt
ärendehanteringssystem, Wärna.
Korrigering av sluträkning

Akt 122 samt återkoppling till föregående års granskning
Länsstyrelsen anför:
Länsstyrelsen noterar att nämnden fått in två olika versioner av en sluträkning, där nämnden
granskat bara den ena. Nämnden har sedan skickat ut kopia på sluträkningen till den nya
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ställföreträdaren för granskning av tidigare ställföreträdares redovisning. På denna handling fanns
dock ingen notering om nämndens granskning.
Föregående år påpekade Länsstyrelsen att nämnden själva ändrade mycket av uppgifterna i
årsräkningarna. Nämnden anförde att nämnden förändrat sin rutin efter granskningen.
Överförmyndarnämndens synpunkter:
Nämnden har efter föregående granskning förändrat sina rutiner kring granskning av års- och
sluträkning. Innan års- eller sluträkningen blir färdiggranskad får ställföreträdare underteckna en
kopia av den granskade års- eller sluträkningen, om det har gjorts omfattande justeringar.
Därefter tar nämnden beslut om granskningen.
Befrielse från redovisningsskyldighet

Akt 1668, 1653, 1683, 2184, 2108
Länsstyrelsen anför:
Länsstyrelsen noterar att nämnden vid byte av ställföreträdare endast har befriat den första
ställföreträdaren från att lämna årsräkning, men inte sluträkning. De nya ställföreträdarna har inte
befriats från att inkomma med redovisning, men någon redovisning har inte efterfrågats av
nämnden eller inkommit.
Överförmyndarnämndens synpunkter:
Nämnden har sedan granskningen gjort förändringar i beslutsmall för befrielse, så att denna
numera även omfattar sluträkning. Nämnden har också gjort förändringar i rutinen kring detta,
där nämnden vid byte av ställföreträdare begär in underlag till tillgångsförteckning från den nye
ställföreträdaren och därefter fattar ett nytt beslutar om befrielse från att lämna års- och
sluträkning.
Bevakning av arvskifte

Akt 1954
Länsstyrelsen anför:
Länsstyrelsen noterar att nämnden brustit i sin bevakning avseende att tillse så att arvskifte
inkommer i ett ärende där två barn är enda arvtagarna.
Överförmyndarnämndens synpunkter:
Arvskifte i akt 1954 inkom efter det att Länsstyrelsen genomförde sin granskning. Nämnden har
därefter samtyckt till arvskiftet.
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Uppföljning av föregående protokoll

Länsstyrelsen anför:
I föregående års granskning påpekade Länsstyrelsen att nämndens utformning av blankett för
årsräkning för förmyndare var bristfällig. Länsstyrelsen påpekade även att det i vissa fall var långa
handläggningstider för ansökningar eller anmälningar av behov av ställföreträdare.
Överförmyndarnämndens synpunkter:
Nämnden har som mål för 2017 att genomföra de ändringar i blanketter för årsräkning för
förmyndare som Länsstyrelsen påpekade vid förra granskningstillfället. Ambitionen är att
blanketten ska vara redigerad inför kommande årsskifte när blanketten ska skickas ut på nytt.
Vad gäller handläggningstider ser nämnden en positiv trend. Tidigare år har handläggningstiderna
blivit långa till följd av den stora arbetsbelastning som blev i samband men den stora ökningen av
ärenden angående ensamkommande barn. Nämnden har som målsättning för 2017 att
handläggningstiden ska vara maximalt 70 dagar.

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS KANSLI
Lisa Etzner
Jurist
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