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Regionfullmäktiges sammanträde 2017-12-18

KOMPLETTERINGAR

Ärende 39 – Motion Vegetabilisk kost och som grund i
skolbespisningen
• Barn- och utbildningsnämnden 2017-09-19, § 89 Motionssvar
• Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen 2017-09-04

Ärende 40 - Avsägelser och val
Omedelbar justering önskas

Avsägelser och förslag från partierna:
a) Charlotte Criwalls (M) avsägelse från uppdraget som ersättare i gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden.
Till ny ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (efter Charlotte Crivall, M)
t.o.m. 2018-12-31 utses:
(M)
b) Torbjörn Nordströms (C) avsägelse från uppdraget som ersättare i hälso- och
sjukvårdsnämnden.
Till ny ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden (efter Torbjörn Nordström, C) t.o.m.
2018-12-31 utses:
(C) Jessica Scheutz, Atlingbo Prästgård 504, 622 40 Visby
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder ordinarie i C-gruppen i ordningen efter
Rebeca Gajardo Angel
c) Val av ny ersättare i tekniska nämnden (efter Conny Nilssons, S) Bordlagt från
föregående sammanträde

Till ny ersättare i tekniska nämnden (efter Conny Nilsson, S) t.o.m. 2018-12-31 utses:
(S) Karen Holm, Stenkumlaväg 20, 621 47 Visby
d) Val av nämndeman i Gotlands Tingsrätt (efter Jonas Beltrame-Linné, MP)
Bordlagt från föregående sammanträde

Till ny nämndeman i Gotlands Tingsrätt (efter Jonas Beltrame-Linné, MP, t.o.m. 2018-12-31
utses:

(MP)

e) Till nya ledamöter i FinsamGotland 2018-01-01—2019-03-31 utses:
(V) Saga Carlgren, Plommongränd 11, 621 49 Visby
(S) Håkan Ericsson, Myrstigen 44, 621 50 Visby

Till nya ersättare i FinsamGotland 2018-01-01—2019-03-31) utses:
(MP) Stefaan de Maecker, Vegagatan 8 A, 621 49 Visby
(S) Aino Friberg-Hansson, Väskinde Oloftorpsvägen 6, 622 75 Visby
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för Saga Carlgren och Håkan Ericsson.
Enligt förordningen väljs ordföranden och vice ordföranden av styrelsen för
FinsamGotland.
Mandattiden för revisorn Bertil Virgin (S) förlängs till 2019-03-31
f) Förlängning av mandattiden för befintlig ledamot och ersättare i FinsamGotland
(Björn Jansson, S, och Saga Carlgren (V) till 2019-03-31. Utgår. Se under e)
g) Val av ny ersättare för ombud vid AB Gotlandshems bolagsstämmor (efter Meit
Fohlin, S) t.o.m bolagsstämma 2019
Val till ny ersättare för ombud vid AB Gotlandshems bolagsstämmor (efter Meit
Fohlin, S) utses:
(S) Filip Reinhag, Bo Suderbys 439, 621 73 Visby
h) Val av ledamot i delegationen för Gotlands Närings- och etableringsservice (efter Bo
Björkman, S) t.o.m. bolagsstämman 2019
Val av ny ledamot i delegationen för Gotlands Närings- och etableringsserivce (efter
Bo Björkman, S)
(S) Linus Gränsmark, Endre kvie 151, 621 77 Visby
i) Val av nämndeman i länsrätten t.o.m. 2018-12-31 (efter Eleonor Hemström, S)
Detta val utgår p.g.a. Renée Lingström valdes till detta uppdrag 2016-09-26
j)

Nyval av huvudmän i Sparbanken Gotland fr.o.m. årsstämman 2018årsstämman 2022

Huvudmän:

S
MP
V
C
C
C
M
M
M
L

l)

Bo Björkman, Korpklintsvägen 15, 621 41 Visby
Isabel Enström, Brunnsgatan 5, 621 46 Visby
Bo Holm, Östergarn Hallgårds 132, 623 68 Katthammarsvik
Gullvi Norrby, Eskelhem Levide 765, 622 70 Gotlands Tofta
Sofia Hoas, Vänge Nickarve 253, 622 36 Romakloster
Pär Andersson, Bäl Gute, 624 34 Slite
Monica Westfält-Nilsson, Strelowgatan 20, 621 45 Visby
Egil Lyngstad, Dalhem Anderbåtels 323, 622 56 Dalhem
Ulf Tyrefors, Lojsta Skote 421, 623 59 Hemse
Börje Jakobsson, Lye Mannegårde 170, 623 61 Stånga

Nyval av huvudmän i Närs Sparbank fr.o.m. årsstämman 2018-t.o.m.
årsstämman 2022

Huvudmän:

S
Bertil Eneqvist, Stånga Österlings 350, 623 60 Stånga
S
Håkan Jakobsson, Asarvegatan 152, 623 51 Hemse
S
Åsa Adler Eneqvist, Stånga Smissarve 329, 623 60 Stånga
S
Ronny Dellevik, När Nickstjups 231, 623 48 Stånga
MP Karin Gardell, Kung Magnus väg 38, 621 39 Visby
V
Thomas Gustafson, Etelhem Västringe 613, 623 74 Stånga
C
Kjell Thomsson, När Dalbo 474, 623 48 Stånga

C
C
C
C
M

Sören Larsson, När Smiss 610, 623 48 Stånga
Ing-Marie Larsson, När Andarve 861, 623 48 Stånga
Erling Häglund, När Rovalds 869, 623 48 Stånga
Christer Norrby, När Hallute 109, 623 48 Stånga
Roger Wärn, Stånga Härvide 201, 623 15 Stånga

_______________________________________________________________
m) Nyval av ledamöter och ersättare i Viltförvaltningsdelegationen
2014-01-01—2021-12-21 (Nominering till länsstyrelsen)

Ledamöter
S
Gerty Holmstedt, Gothem Botvalde 572, 624 30 Slite
S
Roland Olofsson, Roma Larsarve 156, 622 54 Romakloster
MP Bo Hammar, Hörsne Line 731, 622 58 Romakloster
M Jan Edström, Dalhem Vidunge 339, 622 56 Dalhem
C
Björn Larsson, Väskinde Vis 406, 622 75 Visby

Ersättare
S

S
V
M
C

Mona Eneqvist (tid. Magnusson), Väte Kvie 606, 623 78 Klintehamn
att inträda vid förhinder för Gerty Holmstedt
Filip Rehnhag, Bo Suderbys 439, 621 73 Visby (Efter Hejdström) (Nytt namn)
att inträda vid förhinder för Roland Olofsson
Jörgen Benzler, Sjonhem Åkre 154, 622 44 Romakloster
att inträda vid förhinder för Bo Hammar
Bernt Nord, Bäl Gane 850, 624 34 Slite
att inträda vid förhinder för Jan Edström
Eva Engström, Vänge Nygårds 260, 622 36 Romakloster
att inträda vid förhinder för Björn Larsson

n) Nyval av ledamöter och ersättare i krisledningsnämnden
fr.o.m. 2018-01-01—2018-10-14
Ledamöter:

(S)
(S)
(MP)
(V)
C)
(C)
(M)

Meit Fohlin, Eskelhem Frändarve 559, 622 70 Gotlands Tofta
Filip Reinhag, Bro Suderbys 439, 621 73 Visby
Isabel Enström, Brunnsgatan 5, 621 46 Visby
Brittis Benzler, Sjonhem Åkre 154, 622 44 Romakloster
Eva Nypelius, Lokrume Nyplings 337, 621 74 Visby
Lars Thomsson, Vänge Nickarve 253, 622 36 Romakloster
Anna Hrdlicka, Wallérs plats 4, 621 56 Visby

Ersättare:

(S)
(S)

Leif Dahlby, Haga Tvärgränd 6, 621 50 Visby
Tommy Gardell, Vibble Starks väg 8, 622 60 Visby

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

(MP) Stefaan De Maecker, Vegatan 8 A, 621 49 Visby
att inträda vid förhinder för Isabel Enström

(V)

Saga Carlgren (V) Plommongränd 11, 621 49 Visby

(C)
(C)

Stefan Nypelius (C) Bro Tors 110, 621 73 Visby
Karl-Johan Boberg (C) Stenkyrka Licknatte 311, 624 42 Tingstäde

att inträda vid förhinder för Brittis Benzler

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

(M) Stefan Wramner (M) Birgers gränd 4, 621 56 Visby

att inträda vid förhinder för Anna Hrdlicka
Vid ytterligare förhinder skall ersättarna inkallas ur S-V-MP-gruppen respektive M-C-Lgruppen i den ordning de upptas i detta protokoll. Därefter skall ersättarna inkallas i den
ordning de upptas i detta protokoll.
Ordförande:
Saga Carlgren (V)
1:e vice ordförande: Filip Reinhag (S)
2:e vice ordförande: Eva Nypelius (C)

__________________________________________________________________

Ärende 41

Nyval i styrelser, stiftelser m.m. fr.o.m. 2018-01-01
Regionfullmäktiges valberednings protokoll 2017-11-22 sid 2.
Almi Företagspartner Gotland AB: (Nominering till Almi)
Förslag till nominering i Almi Företagspartner Gotland AB
förutom Filip Reinhag (S) och Eva Nypelius (C):
Maria Ahlsten, S:t Hansgatan 5, 621 57 Visby (utan partibeteckning)
_________________________________________________________________

Ärende 47
•

Motioner 4 st.

•

Interpellationer 5 st.

ORDFÖRANDEN

Tjänsteskrivelse

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

BUN 2017/271
4 september 2017

Kristoffer Strehlenert
Lokalsamordnare

Remiss från regionstyrelsen. Motion om vegetabilisk kost som
grund i skolbespisningen.

Förslag till beslut

•

Nämnden inger förvaltningens svar kompletterat med följande skrivning:
Nämnden anser att det arbete som inleddes med beslut i december år 2013 om att öka andelen
vegetarisk mat till alla barn och elever är ett bättre alternativ än det motionären föreslår. Det
beslutet innebär både att andelen vegetarisk mat ökar och att vegetarisk mat blir ”vardagsmat”
för alla barn och elever. Nämnden föreslår därför att detta arbetssätt fortsätter och utvecklas
ytterligare” som eget yttrande över denna remiss.

Bakgrund

Elin Bååth (FI) har i en motion föreslagit att; - skolbespisningen ska ha en
vegetabilisk kost som grund, -att övergången till vegetabilisk kost som grund sker i en
process där både elever, personal och föräldrar är inkluderade samt att den/de som
har ansvar för planering av menyerna ska ha kunskap om vegetabilisk kostlära.
Regionstyrelsen/regionstyrelseförvaltningen har remitterat förslagen till de båda
utbildningsnämnderna.
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade vid sitt sammanträde den 18
maj att återremittera ärendet för komplettering med nämndens tidigare
ställningstagande i frågan.
Ärendebeskrivning

De båda utbildningsnämnderna köper genom sin förvaltning, utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen, tjänsten om måltidsförsörjning av Region Gotlands
gemensamma måltidsavdelning inom regionstyrelseförvaltningen.
Av Region Gotlands måltidspolicy, ”Den goda måltiden”, framgår bland annat att
policyn är ett styrdokument för berörda verksamheter för att erbjuda god och
hälsosam mat med hänsyn taget till hälsa, miljöpåverkan samt god långsiktig
resurstilldelning.
Mot bakgrund av den av regionfullmäktige antagna måltidspolicyn beslutade barnoch utbildningsnämnden i december 2013, § 108, att avskaffa det egna
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BUN 2017/271

policydokumentet ”Måltidspolicy för förskola, skola och fritidshem inom barn och
utbildningsförvaltningen”. Nämnden beslutade även, samma paragraf, att ge
förvaltningen i uppdrag att verka för att mer vegetarisk mat serveras på
förvaltningens förskolor och skolor.
Sedan nämndens beslut, i december 2013, har måltidsavdelningen arbetat
kontinuerligt med att öka andelen vegetariska måltider. Införandet görs succesivt,
dels mot bakgrund av att acceptansen inte alltid är hög hos gästerna dels mot
bakgrund av produktionsmöjligheter, kompetens och kvalitet. Kompetensutveckling
sker inom måltidsavdelningen gällande vegetariska måltider. Avdelningen arbetar
också med att förbättra recept och planerar att under hösten 2017, i ett kök, att
erbjuda två alternativ till alla gäster, varav ett vegetariskt
Antalet ”vegetariska dagar” i procent av antal skoldagar (grundskola/gymnasium) ser
utvecklingen ut som följer:
Andel vegetariska rätter i skolan av totalt
År
antal rätter på menyn , i %
2013
15
2014
15
2015
18
2016
17
2016 efter v 23
20 %
Uppdraget till förvaltningen om att verka för att mer vegetarisk mat serveras på
förvaltningens förskolor och skolor innebär att förvaltningen fungerar som
samtalspart i diskussioner tillsammans med regionstyrelseförvaltningens
måltidsavdelning i frågan, och i dessa diskussioner uppmuntra och stötta införandet
av ännu mer vegetarisk kost om och när måltidsavdelningen föreslår det.
Förvaltningen kan inte bedöma hur ett eventuellt införande av vegetabilisk kost som
grund i skolmaten påverkar övriga förvaltningar/beställare.
Förslag till yttrande

Ur pedagogisk synvinkel har nämnden inget att erinra mot förslaget, men vill
understryka vikten av att ett eventuellt införande, precis som motionären föreslår,
sker i samförstånd mellan elever, föräldrar och berörda verksamheter.
Nämnden vill även framhålla det uppdrag som getts till förvaltningen,
december 2013, om att verka för att mer vegetarisk mat serveras på förvaltningens
förskolor och skolor, och som förvaltningen kontinuerligt arbetar med genom att i
dialog med regionstyrelseförvaltningens måltidsavdelning verka för detta.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Visby 2017-12-18

Motion:
Till:

En lokal integrationsplikt
Regionfullmäktige Gotland

Under hösten 2015 uppkom en akut flyktingkris i Sverige. Under ett fåtal veckor
kom tiotusentals människor till vårt land – och den rödgröna regeringen som

avskaffat migrationsministerposten efter valet 2014 var länge passiva. Men till slut
tvingades man agera. På kort tid övergav man den utlänningslag som gällt sedan

Göran Perssons dagar och införde bland annat tillfälliga uppehållstillstånd. Svensk

migrationspolitik är nu mer harmoniserad med övriga medlemsländer i Europeiska
Unionen än den varit tidigare.

Men den stora utmaningen ligger framför oss. Svenskt mottagande har under lång

tid karaktäriserats av en omhändertagandetanke, vilket varit behjälpligt när antalet
flyktingar varit lågt. Men när många människor nu redan befinner sig i vårt land är

det tydligt att Sverige och Sveriges kommuner behöver ställa om sitt mottagande till
att karaktäriseras mer av eget ansvar och då framförallt en ansträngning att öka
anställningsbarheten.

Trots den rådande högkonjunkturen ser vi nu hur arbetslösheten ökar på sina håll i
landet. Men den högkonjunktur som mildrat effekterna av vårt stora mottagande
mattas av under den kommande mandatperioden. Enligt ledande bedömare sker

detta med full kraft 2018-2019. Lägg sen därtill de stora anhörig-grupper som kan

antas komma till Sverige – och faktumet att kommunerna allt mer tar över
försörjningsansvaret när etableringen ska verkställas.

Om inte Gotland har en strategi med tydliga krav på den som vill ta del av vår
gemensamma välfärd, riskerar vi att den egna hushållsekonomin ställs mot

kostnaderna för utanförskapet. En lokal arbetslinje krävs om vi ska lyckas med
integrationens stora utmaningar.

Att upprätthålla och lyckas med en lokal arbetslinje är nyckeln till en lyckad

integration. Det är på jobbet man lär sig språket, det är på jobbet man knyter

kontakter och blir en del av gemenskapen. Men vägen dit kräver ansträngning.

Ingen människa kan komma till Sverige och förvänta sig att bli försörjd av någon

annan. Vi moderater vill att det ska bli tydligt att för den som har arbetsförmåga är
en egen försörjning det enda alternativet om man vill skapa ett liv i Sverige.

Därför vill Moderaterna att Region Gotland stärker den lokala integrationsplikten, så

att den tydligare matchar rättigheter med skyldigheter. Att öka anställningsbarheten
och drivkrafterna att komma i arbete är centralt. Därför bör utgångspunkten för en
sådan integrationsplikt bland annat innehålla dessa delar:

•

Integrationsplikt. Alla nyanlända ska aktivt delta och göra framsteg i SFI,
samhällsorientering och följa sin individuella etableringsplan och de

aktivitetsinsatser som krävs för att komma i arbete. Frångår man detta utan
giltigt skäl bör ersättning från Region Gotland utebli.
•

Etableringsboende. Region Gotland ansvarar för att förmedla bostäder åt
nyanlända, vilket är ett krav när man ska påbörja sin etablering hos

Arbetsförmedlingen. Dessa bostäder bör vara tillgängliga endast för den som
deltar aktivt i etableringen. Om man lämnar etableringen eller har ogiltig

frånvaro bör boendet dras in för att man istället ska stå på egna ben. Den

som får ett jobb under tiden i etableringsboendet bör få bo kvar i maxtiden,
vilken bör vara två år.
•

Etableringslån. I glappet mellan Migrationsverkets bidrag och

Försäkringskassan etableringsersättning söker många nyanlända

försörjningsstöd. Detta tillfälliga försörjningsstöd bör ersättas med ett
etableringslån, som den sökande får betala tillbaka successivt när

etableringsersättningen börjar betalas ut. Här kan Växjö Kommun stå som
modell, som arbetat med detta mycket framgångsrikt.
•

Aktivitetskrav. För den som lämnat etableringen och sedan söker

försörjningsstöd bör det finnas tydliga aktivitetskrav. Insatserna bör vara på

heltid och ha som huvudsyfte att öka anställningsbarheten via utbildning och
språk. Den som inte klarar SFI bör hänvisas till språkträning och den som
klarat SFI bör söka sig till yrkesprogram som tar en närmare

arbetsmarknaden. En kompletterande femdagarsregel – inom vilken en
bidragssökande behöver vara i en insats – är en självklar del i detta.
•

Samverkan. Region Gotland kan också spela en viktig roll i kontakten med

Arbetsförmedlingen. Huvudsakligen för att få till en bättre övergång mellan

etableringen och de efterföljande insatserna. Men också för att minska risken
för dubbelarbete och ineffektivt användande av resurser.

Integrationen är vår tids ödesfråga. Misslyckas vi med den, får det förödande

konsekvenser för vår förmåga att finansiera välfärden och hålla ihop ett Sverige som

håller på att klyvas. Men det får också konsekvenser för de som hamnar i

utanförskap. En offensiv arbetslinje, nationellt och lokalt, är den bästa lösningen.
Detta vill vi skall vara utgångspunkten för integrationsplikten på Gotland.

Med anledning av ovanstående yrkar jag:
Att

Region Gotland tar initiativ till en lokal integrationsplikt för nyanlända med
sin utgångspunkt i de punkter som anförts ovan.

Jesper Skalberg Karlsson (M)

Fårö 20171120

Motion till regionfullmäktige på Gotland

Utifrån hur jag blev bemött på senaste regionfullmäktige på mitt yrkande om att ändra
från mark och stadsmiljö till mark och landsbygds/stadsmiljö i Tekniska Nämndens
investeringsbudget
så yrkar jag
att Tekniska Nämnden ändrar namnet på sin avdelning Mark och stadsmiljö till Mark och
landsbygds/stadsmiljö

Frans Brozén

Liberalerna Gotland
Regementsgatan 2
621 50 VISBY

www.liberalerna.se
www.liberalernagotland.se
gotland@liberalerna.se

Telefon
Ombudsman 0708-89 17 56
Telefonsvarare 0498-48 27 60

Klintehamn 20171217

Motion till regionfullmäktige på Gotland

Gör en strategi för anläggningar inom idrotten först
Vi Liberaler tycker generellt att vi har för många strategier inom regionen, men nu anser vi att
det är viktigare än annars
Nämligen en ny strategi för hela idrottens anläggningsbehov. Detta före att vi nu tar tag i
enskild projektering av ny simhall och eventuellt ny ishall.
Redan i november 2014 (frågan har varit uppe tidigare, men lagts på is)motionerade
dåvarande Folkpartiet om en ny simhall.Vi ansåg då, att på grund av regionens ansträngda
ekonomi, bör denna projekteras först 2018 .Genast flyttade majoriteten majoriteten denna
fråga till 2020.Nu kommer den tillbaka ,som om majoriteten som kläckt denna viktiga idé,
och vill starta projektering redan 2018.
Det är bra att vår motion ursprungsförslag kommer upp på bordet , men nu har tiden gått och
vi Liberaler har väntat och funderat. Varför så bråttom just nu ?Nu när behoven ökat för olika
anläggningar av olika slag: Vi vill se mer av helheten än lösryckta insatser för att underhållet
varit eftersatt under många år.
Vi anser att först bör en total strategi för alla anläggningar tas fram,i nära dialog med dem
som bäst känner till problemen-nämligen idrottens företrädare.
Liberalerna yrkar
Regionfullmäktige ger Regionstyrelsen i uppdrag att skyndsamt ta fram en strategi för
idrottens behov av anläggningar ,båda egna och och föreningsägda/drivna.
Därefter görs en projektering ,under 2018, för att på bästa sätt prioritera nyinvesteringar och
renoveringar.
Liberalerna

Ulf Klasson

Lena Grund

Frans Brozén

Claes Nysell

Liberalerna Gotland
Regementsgatan 2
621 50 VISBY

www.liberalerna.se
www.liberalernagotland.se
gotland@liberalerna.se

Telefon
Ombudsman 0708-89 17 56
Telefonsvarare 0498-48 27 60

											Visby 2017-12-18

Motion:
Till:		

Voteringssystem
Regionfullmäktige Gotland

Det är viktigt att beslutsfattandet i fullmäktige blir rätt och riktigt. Idag sker voteringar manuellt genom upprop. Detta förlänger i hög grad fullmäktiges sammanträden.
Fullmäktiges ordförande har sagt att demokrati får ta tid. Vi menar att demokrati också kan få kosta
- för att göra våra möten effektivare.
Vi yrkar därför att:
Regionfullmäktiges presidium skyndsamt utreder förutsättningar och kostnader för att införa ett
digitalt voteringssystem.

Anna Hrdlicka (M)

Eva Nypelius (C)

Johan Thomasson (L)

Slite 2017-12-18

Interpellation:
Till:

Gång och cykelväg Sjuströmmar
Tekniska nämndens ordförande, Tommy Gardell

Den 22 april 2013 lämnades en motion i Regionfullmäktige om att regionen
skulle verka för att Trafikverket skulle projektera och bygga en gång- och

cykelväg över Sjuströmmar fram till affärsområdet vid Mojner. Den bifölls i

mars 2014 av fullmäktige och förslaget skulle tas upp vid samrådsmöte med
Trafikverket.

Väg 147 är vid Sjuströmmar är smal, hårt belastad av tung trafik och farlig
för cyklande och gående. Det har nu gått 3,5 år sedan motionen bifölls av
Regionfullmäktige men inget verkar ha hänt i frågan, och det är en viktig
trafiksäkerhetsåtgärd.

Sedan 2014 har den beslutade gångvägen enligt byggplan efter stranden från
badstranden fram till Sjuströmmar i Slite byggts av regionen och Slite

Strandby, men inget har hänt beträffande den fortsatta sträckningen via
Sjuströmmar till Mojner och Gyleområdet.

Jag undrar därför:
Vad har hänt med frågan om gång- och cykelväg förbi Sjuströmmar i Slite?
Finns gång- och cykelvägen med i planeringen då nu Trafikverket avsatt 50
miljoner till upprustning av vägnätet?

Lena Celion (M)

Visby 2017-12-18

Interpellation:
Till:

Angående försörjningsstödet
Socialnämndens ordförande, Håkan Ericson

Den 30 november i år beslutade regeringen att höja riksnormen för

försörjningsstödet, det som även kallas för socialbidrag. Enligt regeringen
kommer höjningen att innebära cirka 570 kronor mer i månaden för en
ensamstående förälder med två barn.

Kostnaden för detta löfte från regeringen ligger dock inte i statens budget,
utan i kommunernas. Enligt den rödgröna regeringens egna beräkningar

kommer höjningen kosta Sveriges kommuner nära en halv miljard kronor.
Det väcker frågor för Region Gotland.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga socialnämndens ordförande
Håkan Ericson:

Hur mycket kommer regeringens höjning av försörjningsstödet kosta Region
Gotland?

Hur ska Region Gotland finansiera regeringens höjning av försörjningsstödet?
Hur arbetar Socialnämnden (SON) för att minska bidragsberoendet och få fler
människor att lämna försörjningsstödet, till förmån för sysselsättning och
jobb?

Jesper Skalberg Karlsson (M)

Visby 2017-12-18

Interpellation:
Till:

Tider Visby ishall
Regionrådet Filip Reinhag

Visby ishall byggdes 1975 vilket också innebär att driftsäkerheten precis som
i andra gamla anläggningar är bristfällig. Slitaget på ishallen är stort då det

är en mycket välutnyttjad anläggning. Förutom att Visby Romas olika grupper
ökar även Visby konståkning sin verksamhet. Visby Roma har dessutom
startat ett damlag som nu behöver delas i två olika grupper.

Hockeygymnasiet växer och har under de senaste åren mer än fördubblats.
Visby Roma driver även Hockey Academy, där utländska ungdomar får

möjlighet att studera och träna. Till detta kommer tider för allmänhetens
åkning.

Antalet utövare som är i behov av tider i ishallen ökar alltså dramatiskt.
Mina frågor är därför:
-Vad gör region Gotland för att lösa denna situation inför nästa säsong?
-Kommer man överväga från region Gotlands sida att flytta pass med

allmänhetens åkning från VI till Slite ishall eller Hemse Ishall nu när denna
prekära situation är en realitet?

-Varför fungerar det att ha delad is mellan "utan klubba och puck" respektive
"med klubba och puck" i Hemse ishall men i Visby ishall finns inte detta
alternativ?

-Kan region Gotland tänka sig att förlänga issäsongen för att våra ungdomar
ska kunna konkurrera på mer rättvisa villkor?

Robin Storm (M)

Visby 2017-12-18

Interpellation:

Fler torghandelsplatser?

Till:

Meit Fohlin

Den 29 april brakar det igång, det där som ska ge oss så många fler besökare på sikt. Med myrsteg tar
vi oss mot framtiden. Kryssningskajen är en av de saker som vi tror kommer att öka besökssiffrorna.
Men vi gör ju inte allt för besökarna, vi måste tänka på oss själva också.
Vi har misslyckats kapitalt med tidigare ”samordning” av torghandeln där regionen skulle ansvara för
torgstånd, ner- och uppmontering. Syftet var enhetlighet och en
världsarvsvärdig bild. Men torgstånden var för små, priserna för dyra och vi backade hela vägen till
vad?
Idag består torghandeln av en rad torgstånd med olika utseende och skick. Det är lite
spretigt och olika. Region Gotland lyckas inte med det Medeltidsveckan lyckas med –
enhetlighet.
Vidare så säljs en blandning av produkter vissa gotländska andra inte. Men det är ont om grönsaker
och frukt, eller för den delen livsmedel. Något som vi ju på ön ofta nämner som ett av våra starka kort.
Vad skulle krävas för att Visby skulle få sitt eget ”Hötorget”? En marknadsplats för frukt, grönt och
gotlandsproducerat. Ett skyltfönster för Matlandet Gotland.
Därför undrar jag;
Vad kan vi göra för att få torghandlarna att vilja vara med på en ”designidé” om enhetligare
torgstånd?
Vad kan vi göra för att få fler marknadsplatser - t ex ett grönsakstorg på Södertorg?

Anna Hrdlicka (M)

Visby 2017-12-18

Interpellation:
Till:

Hur regionens stöd till Wisby Strand snedvrider
konkurrensen.
Regionstyrelsens ordförande, Meit Fohlin

Det bedrivs en fantastisk verksamhet på Wisby Strand. Under de senaste fyra

åren har antalet bokningar blivit många fler, och omsättningen har ökat med
över 60 procent.

Ökat har också vinsterna i och aktieutdelningen till ägaren av NT

Management, det privata bolag som bedriver verksamheten i kongresshallen.
De senaste tre åren har bolaget delat ut 13 miljoner kronor i vinstmedel.

Det är flera miljoner mer än vad NT Management betalat i hyra till region
Gotland under samma tid.

Den framgångsrika verksamheten i kongresshallen har delvis byggt på att

region Gotland ända sedan starten tagit ut en relativt låg omsättningsbaserad

hyra. Regionen har också täckt upp för de förluster som på grund av den låga
hyran uppstått i ägarbolaget Wisby Strand Congress & Event Gotland AB. De
senaste två åren handlar det om förluster på nästan fem miljoner kronor.
Till framgångarna har också bidragit att en stor del av arbetet med att få

kongresser och större möten till Gotland har skett via Gotland Convention
Bureau, en del av det regionala bolaget Inspiration Gotland AB.
Det är bra och viktigt för Visby och Gotland att verksamheten i

kongresshallen är framgångsrik, och att de har frihet att bredda sin

verksamhet till fler områden, som restaurang, nattklubb och större privata
fester.

Men ur ett konkurrensperspektiv är det problematiskt. Andra näringsidkare i
Visby bedriver inte verksamhet i lokaler med regionalt subventionerade

hyror, och har inte ett regionalt bolag som sköter stora delar av
försäljningsarbetet.

Just nu pågår diskussioner mellan Wisby Strand Congress & Event Gotland AB
och NT Management om ett nytt hyresavtal från och med årsskiftet

2018/2019. I och med att verksamheten i Inspiration Gotland går upp i

regionstyrelseförvaltningen utreds också framtiden för Gotland Convention
Bureau.

Därför undrar jag:
1. Anser du det är rimligt att region Gotland även i det nya hyresavtalet
för kongresshallen tar ut en hyra som understiger de kostnader
regionen har för fastigheten?

2. Anser du att Gotland Convention Bureau ska fortsätta drivas i
regionens regi, och med regional finansiering?

3. Anser du att det är problematiskt att gotlänningarna via skattsedeln

subventionerar hyran och betalar en stor del av försäljningsarbetet för
ett privat bolag, samtidigt som bolaget delar ut många miljoner till
sina ägare?

Peter Wennblad (M)

