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KOMPLETTERINGAR

Ärende 28 - Avsägelser och val
Omedelbar justering önskas

Avsägelser och förslag från partierna:
a) Conny Nilssons (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i tekniska nämnden
Till ny ersättare i tekniska nämnden (efter Conny Nilsson, S) t.o.m. 2018-12-31 utses:
(S) Val av ny ersättare i tekniska nämnden (efter Conny Nilsson, S)
(Bordläggs till nästa sammanträde)
b) Carina Flodmans (V) avsägelse från uppdraget som ledamot i Styrelsen för AB
GotlandsHem
Till ny ledamot i styrelsen för AB Gotlandshem t.o.m. årsmötet 2019 (efter Carina
Flodman, V) utses:
(V) Jan Svensson, Venusgatan 4, 621 40 Visby
c)

Lars Bjurströms (V) avsägelse från uppdraget som ersättare i styrelsen för AB
Gotlandshem
Till ny ersättare i Styrelsen för AB Gotlandshem (efter Lars Bjurström, V) t.o.m. årsmötet
2019 utses:
(V) Jan-Erik Eriksson, Väte Juves 111, 622 40 Romakloster

a)

Jonas Beltrame-Linnés (MP) avsägelse från uppdraget som nämndeman i Gotlands
Tingsrätt.
(MP) Val av ny nämndeman i Gotlands Tingsrätt (efter Jonas Beltrame-Linné
(Bordläggs till nästa sammanträde)

b) Val av två ersättare i barn- och utbildningsnämnden t.o.m. 2018-12-31(efter Anna Sundin, S
och August Magnusson, M) (Bordlagt från föregående sammanträde)
(S) Jonathan Carlsson, Trädgårdsgatan 227, 621 54 Visby
(M) Philip Swärd, Kronbrunnsgatan 4 A, 624 48 Slite
c)

Val av ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden (efter Helen Kristiansson, V) (Bordlagt från
föregående sammanträde)
Till ny ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden (efter Helen Kristiansson, V) t.o.m. 2018-12-31
utses:
(S) Viktoria Öjefors Quinn, Storgatan 63, 623 50 Hemse

d) Val av ny ledamot i Gotlands Musikstiftelse (Gotlandsmusiken)
(efter Meit Fohlin, S) (Bordlagt från föregående sammanträde)
Till ny ledamot i Gotlands Musikstiftelse (efter Meit Fohlin, S) t.o.m. 2018-12-31 utses:
(S) Carin Rosell, Allégatan 150 1 tr, 621 51 Visby
e)

Val av två nya ersättare i regionfullmäktiges valberedning t.o.m. 2018-10-14 (efter Stefan

Wramner, M, och Lisa Kalström, S)

Till nya ersättare i regionfullmäktiges valberedning t.o.m. 2018-10-14 utses:
(S) Charlotte Andersson, Lännaplan 2 G, lgh 1202, 621 45 Visby
(M) Inger Harlevi, Valdemarsgatan 9, 621 45 Visby

f)

Jacob Dygéus (M) avsägelse från uppdraget som ersättare i regionfullmäktige och ersättare i

regionstyrelsen

Till ny ersättare i regionstyrelsen (efter Jacob Dygéus, M) t.o.m. 2018-10-14 utses:
(M) Charlotte Crivall, När Hemmor 928, 623 48 Stånga

Ärende 37
• Motion st. 5
• Interpellation 2 st.

ORDFÖRANDEN

Motion till fullmäktige Region Gotland
Inrätta ett Ungdomsfullmäktige i Region Gotland
Det är den vuxna generationens ansvar, alltså bland annat vi ledamöter i
fullmäktige, som ska föra vidare kunskapen om demokrati, till våra barn
och ungdomar. Vi behöver skapa ett forum där ungdomar känner sig
delaktiga och där de vet att de kan påverka sin egen vardag och framtid.
Som fullmäktige är sammansatt idag är medelåldern ganska hög.
Centerpartiet vill öka engagemanget hos unga. Vi behöver trygga
generationsväxlingen i vår demokrati. För att fostra och framförallt
uppmuntra ungdomar till att ta ansvar för demokratin, måste de få känna
att det går att påverka politiken. Finns det då ett Ungdomsfullmäktige
som är ett rådgivande organ till kommunens nämnder, styrelser och bolag
i frågor som berör unga, så har vi skapat det forum som så väl behövs för
Region Gotlands demokratiska framtid.
Ungdomsfullmäktige skall ha insyn i de demokratiska systemen, driva och
argumentera för frågor som berör ungas vardag. Ledamöternas uppgift är
att representera de unga på Gotland utan partipolitisk koppling.
Det finns andra kommuner, bland annat Karlstad kommun, som
framgångsrikt inrättat ett Ungdomsfullmäktige och som har varit igång i
flera år. Gotland kan använda sig av deras erfarenhet, men även andra
kommuners erfarenheter, till exempel Göteborgs, Nynäshamns, Botkyrkas
och Nyköpings, för att få kunskap om vad som krävs för att inrätta ett
Ungdomsfullmäktige på Gotland.
Därför föreslår jag
Att Region Gotland undersöker förutsättningarna för att inrätta ett
Ungdomsfullmäktige.
Stenkyrka 2017-11-20
Eva Gustafsson (C)

Fårö 20171119

Fårö 20171119

Motion till regionfullmäktige på Gotland
Breddning av länsväg 699 på Fårö
Nu när Trafikverket undersöker om att bygga bro till Fårö och det troligen blir en bro så måste
vi se till att det blir cykelvänligare på Fårö då det troligen kommer att öka trafiken på Fårö
med en bro

Därför yrkar jag Regionfullmäktige ger Regionstyrelsen i uppdrag att jobba hårt mot
Trafikverket att se till att det blir en breddning av länsväg 699 på Fårö och glöm inte bort väg
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Motion:

Ej klara detaljplaner vid markanvisning

Till:

Regionfullmäktige Gotland

Region Gotland har en resa att göra när det gäller markanvisningar, mark- och fastighetsaffärer. Hårt
styrda tävlingar där mycket detaljerade detaljplaner och krav ligger till grund lockar inte lika många
intressenter och kommer många gånger att diskuteras efter att markanvisningstävlingen avgjorts.
Många kommuner i Sverige arbetar med att för markanvisningar och markanvisningstävlingar ta fram
detaljplaner men bara fram till samrådshandling för att kunna arbeta klart planen tillsammans med
exploatören. Ännu hellre att anvisa på ett planprogram. Diskussionerna kommer då innan planen antas
och politiken och exploatören kan vara med och påverka slutresultatet ur ett stadsbyggnadspolitiskt
perspektiv.
Detta ger också fler konkreta fördelar för organisationen. Bland annat kan Region Gotland få in ny
kunskap i de egna korridorerna - att arbeta med aktörer med andra erfarenheter är så gott som alltid
berikande.

Därför yrkar jag;
att vi vid markanvisningstävlingar och markanvisningar arbetat klart detaljplanen tillsammans med
exploatören för att dra nytta av deras kunskaper.

Anna Hrdlicka (M)

Visby 2017-11-20

Motion:

Gör Skeppsbron bilfri under sommarkvällarna

Till:

Regionfullmäktige Gotland

Gotland och Visby är en attraktiv besöksdestination - ett turistmål. Vi har dock en resa att göra tillsammans med näringen för att ytterligare öka attraktiviteten. Att kunna strosa vid vattnet en sommarkväll eller sitta och äta är attraktivt. Många städer har den möjligheten. Exempel är Nyhavn i Köpenhamn, Bryggen i Bergen, och flera andra ställen där solen och sommaren inbjuder till att vistas och äta
ute.
Vi har chansen vid Skeppsbron i Visby. Sommartid är detta en sträcka som är livligt frekventerad med
glassmagasin och restauranger, en plats där folk träffas och flanerar. Det är en plats som kan utvecklas
som en attraktiv mötesplats .
Idag får människor samsas med biltrafik. Samtidigt råder det bilförbud i innerstaden sommartid och
antalet fordonsrörelser bör vara begränsade till antal. Men eftersom det är mycket folk på i Hamnen så
lockar det också att ”bara åka förbi”.
Enkelt skulle Skeppsbron kunna göras om till en gågata där människor har företräde framför bilar.
Den nödvändiga trafiken kan ledas via Korsgatan.

Därför yrkar jag:
att förutsättningarna för avstängning av Skeppsbron för biltrafik på kvällarna sommartid utreds.

Anna Hrdlicka (M)

Visby 2017-11-20

Motion:

Anläggningsinventering hästsport

Till:

Regionfullmäktige Gotland

Ridsporten är stor i Sverige och har många utövare - de flesta flickor och kvinnor. Gotland är rikets
hästtätaste län med fler än 10 000 hästar. Dock har ridsporten inte samma
förutsättningar som
många andra idrotter när det gäller anläggningar.
När Region Gotland nu ser över sina anläggningar och ska upprätta en anläggningsstrategi finns en
stor och viktig sport inte med - ridsporten. Detta på grund av att ridsport bedrivs över hela ön och
mestadels i privata anläggningar.
Vi moderater tror att ridsporten skulle kunna locka fler och bli mer dominerande i det gotländska idrottslivet framöver. Vi ser också att ridsport och ridanläggningar har potential att fungera som fritidsgård, för rehabilitering, eller helt enkelt för aktivt idrotts utövande.
Därför skulle vi behöva se över strategiska frågor kring hur hästsporten och dess utövare, som i många
fall är flickor, kan stärkas.

Därför yrkar jag:
Att förutsättningarna för hästsporten, speciellt med avseende på ungdomar, på Gotland utreds.
Att ridanläggningar ingår i regionens anläggningsinventering.

Anna Hrdlicka (M)

ffi,9,*r*****
lnterpellation

Till:

tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell.

Angående: Statusrapport om VA-strategin att öka kapaciteten/förmågan för
att geno mföra VA-pla ne n. (Tjänsteskrivelse RS 2OL7 17 47 11 oktober 2017)

För ett antal år sedan under en paneldebatt som Tommy Gardell satt med i så

diskuterades byggstoppet i Ronehamn. Byggstoppet beror på att det inte går

att få en anslutning till det befintliga reningsverket eftersom det har varit
överbelastat under många år och skickat mycket orenat vatten ut i Östersjön.
Under debatten sa Tommy Gardell att reningsverket i Ronehamn var med i en
investeringsplan, och enligt denna investeringsplan så skall reningsverket
åtgärdas 2022.
Vi Sverigedemokrater anser att så länge det inte finns fungerande reningsverk
på landsbygden så härnmar det landsbygdsutvecklingen.

Min fråga är: Ligger investeringsplanen kvar? Eller har investeringen
reningsverket skjutits på framtiden, eller har det tidigarelagts.

Clas Strid

Sverigedemokraterna Gotla nd

i

Visby 2017-11-20

Interpellation:
Till:

Pjäsen om Pjäsen är ett misslyckande
Socialnämndens ordförande Håkan Ericson

Under många år drevs äldreboendet Pjäsen av Attendo Care med gott resultat. Däremot
gjordes ingen ny upphandling när kontraktet löpte ut 2012, och verksamheten övergick i
kommunal regi.
2012 drevs Pjäsen cirka 8,5 miljoner kronor billigare än motsvarande boende i kommunal
regi. Det fanns vid tillfället sjuksköterska dygnet runt och rehab måndag till fredag. Så ser det
inte ut idag och i en nyligen genomförd undersökning, av Socialstyrelsen, har Pjäsen fått
lägst kvalitet av alla särskilda boenden på Gotland.
Beslutet, som fattades i Regionstyrelsen, föregicks av ett beslutsunderlag som omfattade
några få rader. Detta Trots att Regionstyrelsen uttryckligen sagt ”att beslutsunderlag alltid
ska innehålla ekonomiska analyser och konsekvenser för verksamheten”. Det kan tolkas
som att just de ekonomiska analyserna och konsekvenserna inte riktigt belysts.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga socialnämndens ordförande Håkan Ericson:
Hur ska det rödgröna styret vända utvecklingen på äldreboendet Pjäsen, särskilt vad gäller
bristande kvalitet och dålig ekonomi?

Jesper Skalberg Karlsson (M)

