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KOMPLETTERINGAR

Ärende 3 – Ersättningar till förtroendevalda för år 2018
• Regionstyrelseförvaltningen 2017-1017

Ärende 16 B - Avsägelser och fyllnadsval
Omedelbar justering önskas
a) Kristina (Tina) Fridells avsägelse från uppdrag som ledamot i Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
Bordläggs till nästa sammanträde

b) Val av nämndeman i Gotlands Tingsrätt (efter Jonas Beltrame-Linné, MP)
Bordläggs till nästa sammanträde

c) Val av huvudman i Sparbanken Gotland (efter Viveca Bornold, MP)
MP
Stig Larsson, Kolgårdsgatan 14, 621 38 Visby

d) Torun Ströms (Fi) avsägelse som ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden.
__________________________________________________________________

Ärende 26
•

Nya motioner 3 st.

•

Ny Interpellationer 9 st.

ORDFÖRANDEN

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/942
17 oktober 2017

Jan Olsson

Regionstyrelsen

Ersättningar 2018 till förtroendevalda
Förslag till beslut
•

Region Gotlands arvodesregler för 2018 ska bestämmas utifrån
riksdagsmannaarvodets januaribelopp men med tre års eftersläpning. För 2018
ska därför riksdagsmannaarvodet för januari 2015 på 732 000 kronor användas i
regionens regelverk för förtroendevaldas ersättningar.

•

Bilagda regelverk med aktuella belopp fastställs och ersätter motsvarande
dokument i regionens författningssamling.

Sammanfattning

Fullmäktige beslutade 2014-06-16, § 94, att justera i arvodesreglerna för de
förtroendevalda genom att använda riksdagsmannaarvodet med två års eftersläpning,
dvs i stället för att använda 2015 års arvode skulle 2013 års arvode användas som
beräkningsunderlag för regionens arvodesbelopp.
Fullmäktige beslutade 2016-12-19, § 236, om ett ytterligare sparbeting 2017 på de
förtroendevaldas arvoden. Detta innebar att principen med riksdagsmannaarvodets
januaribelopp skulle bibehållas, men nu med tre års eftersläpning, vilket innebar att
2014 års januaribelopp skulle gälla för 2017.
Någon ändring i denna princip är inte planerad för 2018 vilket då innebär att
riksdagsmannaarvodet januari 2015 ska ligga till grund för bestämmande av 2018 års
arvodesbelopp.
I bilagda dokument finns 2018 års belopp uträknade vilket fr.o.m. årsskiftet ska
ersätta motsvarande dokument i Region Gotlands författningssamling.
I bilagan har även tagits bort ersättningar till ordförande och vice ordförande i
kulturnämnden vilken ska upphöra vid årsskiftet.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
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Arvodesbelopp för förtroendevalda 2018
2018 års belopp uträknade med riksdagsmannaarvode med 3 års eftersläpning
Årsarvode utgår per månad till:

Månad

År

Regionstyrelsens ordförande (100 % tjänstgöring)

61 000

Övriga regionråd

54 900

(beloppet gäller vid 100 % tjänstgöring, i annat fall utgår
ersättning i proportion till tjänstgöringsgraden)

732 000
(2015-01-01)
658 800

Regionstyrelsens ordförande månadsarvode skall vara 100 % av riksdagsmannaarvodet. Övriga
regionråds månadsarvode skall vara 90 % av riksdagsmannaarvodet.
Förmåner under sjukdom, föräldraledighet och semesterdagstillägg regleras i enlighet med vad som
gäller för anställda i Region Gotland. Regionråden bör varje år beredas ledighet motsvarande
semester.
Bilersättning utgår för varje månad med en beräknad körsträcka av 240 km för regionråd med 100
% tjänstgöringsgrad och 120 km för regionråd med 50 % tjänstgöringsgrad.
Regionråd, oavsett tjänstgöringsgrad, har inte rätt till ersättning enligt § 6, 7, 8, 10, 11, 12 och 13.
Ersättningen till nedanstående ordförande är beräknat med utgångspunkt från årsarvodet till
övriga regionrådsuppdrag som innefattar 100 % tjänstgöring. Vice ordförande erhåller 10 resp. 5
% av sin ordförandes arvode.
Årsarvode för 50 % tjänstgöring utgår till
Ordf.
1:e vice ordf. 2:e vice ordf.
ordförande i:
329 400
10 %
5%
Regionstyrelsen
Regionråd
Regionråd
Regionråd
Socialnämnden
329 400
32 940
16 470
32 940
Barn- och utbildningsnämnden
329 400
16 470
32 940
Hälso- och sjukvårdsnämnden
329 400
16 470
Årsarvode för 35 % tjänstgöring utgår till
ordförande i:
Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ordf.
230 580

1:e vice ordf.
10 %

2:e vice ordf.
5%

230 580
230 580
230 580

23 058
23 058
23 058

11 529
11 529
11 529

Årsarvode för 30 % tjänstgöring utgår till
ordförande i:
Miljö- och hälsovårdsnämnden

Ordf.
197 640

1:e vice ordf.
10 %

2:e vice ordf.
5%

197 640

19 764

9 882

Årsarvode för 10 % tjänstgöring utgår till
ordförande i:
Socialnämndens individutskott

Ordf.

1:e vice ordf.

2:e vice ordf.

Överförmyndarnämnden
Regionens revisorer

65 880

9 882

(för beredskapstjänst- (för beredskapsgöring utgår extra
tjänstgöring utgår
tillägg med 15 000 kr) extra tillägg med 7
500 kr)

64 584
64 584

6 458
6 458

9 882

(för beredskapstjänstgöring utgår
extra tillägg med 7
500 kr)
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Regionfullmäktige

64 584

12 917

Årsarvode för 2,5 % tjänstgöring utgår
till ordförande i:
Miljörådet

Ordf.

1:e vice ordf.

Tillgänglighetsrådet (inte om uppdraget innehas
av Regionråd)
Pensionärsrådet (inte om uppdraget innehas av
Regionråd)
Årsarvode för 1,4 % tjänstgöring utgår
till ordförande i:
Valnämnden
Årsarvode för ordförandens tjänstgöring
utgår med dubbelt grundarvode samt
dubblerat timarvode i:
Patientnämnden
Av styrelser/nämnder utsedda kommittéer,
samarbetsorgan m.m.

12 917

2:e vice ordf.

16 470

-------------

-------------

16 470

-------------

-------------

16 470

-------------

-------------

Ordf.

1:e vice ordf.

2:e vice ordf.

1 108

-------------

------------

------------

9 223

Årsarvode 4 % respektive 6 % till vissa övriga ledamöter:
4 % till ledamöter i regionstyrelsen (gäller ej regionråd)
6 % till ledamöter i regionstyrelsens arbetsutskott (gäller ej regionråd)

26 352
39 528

Anteckningar:
1. Avgående regionråd bibehåller arvodet året ut.
2. För regionråd med 100 % tjänstgöringsgrad som är ordförande i nämnd/styrelse eller innehar
annat ordförandeuppdrag utgår ej särskilt ordförandearvode. För regionråd med lägre än 100 %
tjänstgöringsgrad som är ordförande i nämnd/styrelse eller innehar annat ordförandeuppdrag
utgår särskilt ordförandearvode enligt ovan, dock får sammanlagda arvodesersättningen inte
överstiga den ersättningsnivå som skulle utgått vid 100 % tjänstgöring.
3. Där för ordförande angetts dubbelt grundarvode och timarvode innebär detta att ordföranden
utöver grundarvode och timarvode erhåller lika mycket i ordförandearvode. Det fasta
ordförandearvodet inkluderar ersättning för ordförandeskap i beredningsutskott.
4. Till vice ordförande, som inkallats att tjänstgöra som ordförande under ordinarie ordförandes
längre bortavaro i anledning av sjukdom etc. utgår under tjänstgöringstiden motsvarande
ersättning som till ordförande.
Motsvarande ersättningsregel ska gälla för ersättare i regionstyrelsen och regionstyrelsens
arbetsutskott som inkallats att långtidstjänstgöra som ledamot.
5. För ordförande eller annan förtroendevald med årsarvode, som på grund av sjukdom eller
annars är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under längre tid än en månad minskas arvodet i
motsvarande mån för tiden utöver en månad.
6. I det fasta arvodet som ordförande ingår
a. Arbete med förberedande och avslutande av sammanträdet (inbegriper protokollsjustering).
b. Företrädande av nämnd/styrelse vid kontakter med annan nämnd/styrelse och myndighet.
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c. Överläggningar med tjänstemän underställda den egna nämnden/styrelsen/ utskottet.
d. Deltagande i förhandling eller förberedelse för förhandling med personalorganisation.
Vid utförande av uppdrag som faller under punkt 6 a-d äger dock ordförande uppbära rese- och
restidsersättning.
Restidsersättning utgår ej vid resa utanför Gotland samt ej till regionråd.
Endast sådan ordförande/vice ordförande som inte är regionråd äger uppbära, utöver det fasta
årsarvodet, sammanträdesersättning men bara vid deltagande i protokollfört sammanträde med
egen nämnd/styrelse eller vid förrättning vartill ordförande/vice ordförande erhållit uppdrag från
egen nämnd/ordförande att utföra.
Till regionfullmäktiges ordförande och vice ordförande utgår förrättningsarvode i form av
grundarvode och timarvode för företrädande av Region Gotland i olika sammanhang.
Sammanträdesarvoden
Grundarvode utgår med 0,88 % x månadsarvode ”Övriga regionråd” = 483 kronor. (2008-01-01)
Timarvode utgår med 0,34 % x månadsarvode ”Övriga regionråd” = 187 kronor för hel timme.
(2011-01-01)
Timarvode för del av timme - utgår för varje påbörjad halvtimme med hälften av timarvodet.
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst
Summan av timarvode, restidsersättning och ersättning för förlorad arbetsförtjänst får maximalt
uppgå till 1 979 kr/dag.
Restidsersättning
Restidsersättning utgår med 0,34 % x månadsarvode ”Övriga regionråd” delat med 70 = 267 öre per
kilometer resväg. (2018-01-01).
Vigselförrättare
Borgerlig vigselförrättare erhåller för genomförd vigsel ett arvode motsvarade timarvodet för hel
timme.

För vigselförrättarens eventuella reskostnader mellan bostad och regionens vigselrum medges
ersättning om så särskilt begärs.
Begravningsförrättare
Ersättning till Region Gotlands begravningsförrättare utgår med ett dagarvode (= grundarvode +
8 x timarvodet) per förrättning utan samordning.
Valförrättning

1.
2.
3.
4.

Till ordförande och vice ordförande som ersätter ordföranden i valdistrikt utgår fast
ersättning med 600 kr för valdagen och 290 kr per timme för fullgjord tid.
Till valförrättare utgår fast ersättning med 330 kr för valdagen och 155 kr per timme, för
fullgjort tid.
Vid utbildning m.m. på icke valdag utgår timarvode 155 kr jämte reseersättning.
I övrigt utgår endast reseersättning vid transporter för valnämndens räkning.
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Motion
Använda banvallen som cykelväg på sudret
Region Gotland etablerar nu den nya avloppsledningen från Burgsvik och norrut.
Ledningen läggs längs den gamla banvallen. Det gör det utomordentligt smidigt
att etablera en gång och cykelled på. Det är ett stort och välbehövligt önskemål.
Föreningen ”Banvallens vänner” har engagerat sig i frågan och har en mindre
arbetsgrupp som engagerar sig extra mycket, deras största ”problem” är
strandskyddet och vill gärna se att en anpassning just för denna sträcka
utarbetas. En sträcka på 2,5 km.
Ur FÖP/ Storsudret och Burgsvik:
Cykeln har med sina många och självklara fördelar en given plats i ett långsiktigt
hållbart transportsystem, den kräver litet utrymme, den är energisnål, bullrar
inte och medför inga luftföroreningar. Dessutom har den som transportmedel
betydande positiva effekter på folkhälsan.

Jag yrkar därför att
•

Region Gotland bidrar till att möjliggöra cykelväg längs med banvallen.

Bibbi Olsson Centerpartiet

MOTION
Till fullmäktige i Region Gotland
Angående kompetens inom landsbygdsutveckling och
lantbruksproduktion
I regionens tillväxtprogram har vi beslutat om två prioriterade områden:
styrkeområdena ”Mat- och livsmedelsnäringarna” samt ”Besöksnäringen”.
Gotland har stora förutsättningar att utveckla och bidra till en ökad
livsmedelsproduktion i landet. Det är oroande att självförsörjningsgraden när det
gäller livsmedel är endast cirka 50%. Gotland har antagit en egen
livsmedelsstrategi och är på väg att ta fram en besöksnäringsstrategi. För att nå
uppsatta mål och jobba med regional utveckling är det
viktigt att också regionen har en bred kompetens inom respektive område. En
strateg för besöksnäringen rekryteras just nu, men kompetensen angående
lantbrukets villkor för produktion och landsbygdsutveckling behöver kompletteras
inom region Gotland.
Regionen behöver en ”landsbygdsutvecklare” som kan bidra med en helhetssyn
för landsbygdens och framförallt produktionsjordbrukets villkor.
Vår levande landsbygd med aktiva jordbruk över hela ön bidrar starkt till att
Gotland är en attraktiv besöksplats. Det behövs en större förståelse för
konsekvenser av och en helhetssyn i kommunala såväl som regionala beslut för
att vi skall uppnå tillväxtprogrammets intentioner och mål.
Därför föreslår vi:
att region Gotland inrättar en tjänst/funktion för landsbygdsutveckling som kan
bidra med en helhetssyn när det gäller landsbygdens och framförallt jordbrukets
villkor för att bland annat bidra till genomförandet av tillväxtprogrammet.
Bro och Visby 180226

Eva Gahnström

Gunnel Lindby

Motion
Till fullmäktige i Region Gotland
Bygg gångbron till kryssningskajen i gotländskt kärnvirke!
Den planerade gångbron från kryssningskajen blir ”porten” till Gotland.
Det kan bli ett bra sätt att visa upp gotländska råvaror och produkter. En
träbro kan bli estetiskt spännande och ett landmärke i Visby hamn.
Utvecklingen av trämaterial och byggmetoder har gjort att träbroar i dag
uppfyller de krav som ställs på moderna broar. Träbroar är ofta
konkurrenskraftiga när det gäller måttliga spännvidder som till gång- och
cykelbroar.
Trä är ett förnybart material som binder koldioxid när det växer.
Träbyggande motverkar alltså växthuseffekten, innebär inget förbrukande
av ändliga råvaror samt reducerar vår energianvändning. Det gotländska
virket är senvuxet och har därmed speciella egenskaper som gör det
hållbart och starkt.
I regionstyrelsens svar i RS§369 2017 på Motion ”Strategi för att öka
byggnation i trä” föreslås att ökat byggande i trä att målen istället nås
genom energi- och klimatkrav på material till byggnadsstommar och att
för byggnader fortsätta och utveckla ambitionerna att klara lämplig nivå
på certifiering för miljöbyggnad enligt de nya kriterierna, Miljöbyggnad
3.0.
Att göra gångbron i gotländskt trä skulle kombinera flera spännande
egenskaper och vara ett sätt att förverkliga regionens mål och ambitioner
gällande miljö och klimatnytta.
Därför yrkar jag att:
Region Gotland vid upphandling av gångbron till kryssningskajen ställer
krav så att den kan konstrueras i gotländskt trämaterial
Bro 2018-02-26

Stefan Nypelius, Centerpartiet

Interpellation
till Regionstyrelsens ordförande

Ang delaktighet och dialog
I delårsrapport nr2 2017 lyfts bland annat att Regionen brister i dialog och
delaktighet.
”Områden där regionen har lägst värden är möjlighet till dialog med
förtroendevalda. Exempelvis öppna nämndmöten, möjlighet att ställa
frågor när regionfullmäktige sammanträder eller att ställa frågor till
politiker via webben.”
I en bifallen motion från 2014 har Regionfullmäktige beslutat att ett
temasammanträde om och med barn- och ungdomar skall genomföras
under mandatperioden. Att man ännu inte genomfört detta kan tolkas som
en ovilja till dialog och delaktighet.
Med anledning av ovanstående undrar jag:
* Vad avser ordförande att göra åt detta?
* När planeras det tidigare beslutade temasammanträdet om och med
barn och ungdomar?

Levide 2018-02-24

Anna Andersson Centerpartiet

Interpellation
Om:
Till:

Plan för oberoende av hyrpersonal
Stefaan de Maecker

Plan för oberoende av hyrpersonal
Region Gotland har som alla andra landsting skrivit under överenskommelsen om att samtliga landsting från och med den 1 januari 2019 ska vara oberoende av hyrpersonal för den
löpande verksamheten. Under 2017 ökade kostnaderna för hyrpersonal i HSN totalt sett,
även om det på sjuksköterskesidan ser ljusare ut.
Hur ser planen ut framöver för att uppnå målet?
Jag undrar:
• Hur ser planen ut fram till 2019 01 01?
• Kommer Gotland nå målet att vara oberoende av hyrpersonal på utsatt tid.

Anna Hrdlicka (M)

Interpellation
Till ordförande i
Regionstyrelsen Meit Fohlin (S)

Angående effekter av upphävt beslut om konkurrensneutralitet i
primärvården.
2013 beslutade HSN införa efterhandskompensation för privata vårdcentraler om
den regionalt drivna primärvården inte klarade verksamheten inom tilldelad
budget utan visade underskott. Efterhandskompensation skulle då utgå till de
privata vårdcentralerna för att uppnå konkurrensneutralitet. Vid ett negativt
ekonomiskt resultat för primärvården i egenregi hade de 3 år på sig att återställa
det negativa resultatet innan någon ersättning skulle betalas ut till privat driven
primärvård.
Detta beslut har nu ni i den rödgröna majoriteten upphävt mitt under pågående
verksamhetsår. Detta ändrar helt klart förutsättningar för privata aktörer att
bedriva likvärdig vård. Budgeten är lagd och givetvis har man också räknat med
efterhandskompensation eftersom primärvården skall kompenseras i efterhand
när regionen visar underskott mot budget. Eftersom beloppet var känt så bör det
också finnas i HSNs budget.
Konkurrensverket har i en rapport påpekat att en modell för att hantera
underskott i egenregin i förhållande till privata aktörer bör finnas för att inte
regionens egna vårdcentraler ska ha konkurrensfördelar. På skolområdet är detta
lagstiftat men inte när det gäller vård och omsorg enligt LOV.
Med anledning av det ställer jag följande frågor:
1. Anser du att det var rätt av HSN att upphäva systemet med
efterhandskompensation?
2. På vilket sätt anser du att denna typ av beslut påverkar det lokala
företagsklimatet?

Eva Nypelius (C)

Interpellation
Till ordförande i
Hälso- sjukvårdsnämnden Stefaan De Maecker (MP)
Angående konkurrensneutralitet i primärvården.
2013 beslutade HSN införa efterhandskompensation för privata vårdcentraler om den
regionalt drivna primärvården inte klarade verksamheten inom tilldelad budget utan
visade underskott. Efterhandskompensation skulle då utgå till de privata vårdcentralerna
för att uppnå konkurrensneutralitet. Vid ett negativt ekonomiskt resultat för
primärvården i egenregi hade de 3 år på sig att återställa det negativa resultatet innan
någon ersättning skulle betalas ut till privat driven primärvård.
I en rapport från konkurrensverket påpekade de att en modell för att hantera underskott
i egenregin i förhållande till privata aktörer borde finnas för att inte regionens egna
vårdcentraler ska ha konkurrensfördelar. På skolområdet är detta lagstiftat men inte när
det gäller vård och omsorg enligt LOV.
När region Gotland införde efterhandskompensation var vi politiskt eniga förutom
Vänsterpartiet - nu har helt plötsligt den rödgröna majoriteten ändrat sig och upphävt
beslutet.
Varför? Vill ni i den rödgröna majoriteten så starkt ha bort alla privata alternativ?
Samtidigt är det inte så länge sedan HSN skrev avtal med Unicare om vårdcentralen i
Klintehamn. Nu ändrades förutsättningarna under innevarande år. Om regionens egna
vårdcentraler klarar sin verksamhet inom beslutad budget så faller ingen kompensation
ut men vi hade med det tidigare beslutet ett system som gjorde verksamheterna
konkurrensneutrala oavsett huvudman. Det är nu borta!
Med anledning av det ställer jag följande frågor:
1. Vilka sakliga skäl har HSN för att riva upp beslutet och ändra förutsättningar
under innevarande år?
2. Varför gör du som ordförande nu en annan bedömning om vad som är
konkurrensneutralt inom primärvården på Gotland än när systemet infördes?
3. Hur kan du försvara att Unicare i detta fall får helt andra ekonomiska
förutsättningar än den offentligt drivna primärvården?
4. Drygt 2 miljoner skulle ha betalats ut till Unicare detta år. Jag antar att det var
budgeterat eftersom det var en känd kostnad. Hur hanterar HSN nu den
budgetposten?
5. Vilka konsekvenser ser du att detta kan få för primärvården i t ex Klintehamn
framöver?

Eva Nypelius (C)

Interpellation
Till socialnämndens ordförande Håkan Ericsson (S)
LSS – kommunen får kostnader när staten sviker
Allas rätt till ett värdigt liv i form av LSS reformen infördes 1994 av den borgerliga
regeringen, med Bengt Westeberg i spetsen. LSS, lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade, har sedan dess varit livlinan för många personer med funktionshinder.
Sedan en tid tillbaka håller den svenska regeringen, kombinerat med nya prejudicerande
domutslag, på att radikalt förstöra denna viktiga reform.
Det finns flera domutslag som påverkar Försäkringskassans bedömning, bland annat
handlar det om att nu görs en tuffare bedömning av vad som skall räknas in som
grundläggande mänskliga behov. Domutslag har gjort gällande att t.ex. sondmatning inte
skall räknas in som grundläggande mänskliga behov! Det har gjort att vi i gotländsk
media har fått rapporterat om mulithandikappade personer med väldigt stora stödbehov
som nu har mist sin statliga assistansersättning. Detta kan inte vara rimlig år 2018 i
välfärdslandet Sverige!
Som en följ av regeringens spar-ambitioner och passivitet har kostnaderna skjutits till
kommunerna istället. Det eftersom assistansbehovet plötsligt sjunkit till under 20 timmar
per vecka, vilket är gränsen där kommunen har betalningsansvaret för LSS. Som en följd
av detta har Region Gotlands kostnader för personlig assistans ökade med 56 procent
under 2017. Det är en trend som går igenom hela landet.
Därutöver ser vi att Regeringens utredare i den kommande LSS-utredningen föreslår
inskränkningar för barn under 12 år och äldre över 80 år.
Med anledning av ovan beskrivna läge ställer jag följande frågor:
– Hur många personer har tappat sin statliga assistansersättning på Gotland?
– Tycker du att det är människovärdigt att ta bort den statliga assistansersättningen till
personer med multibehov?
– Hur agerar du som ordförande för att vända denna inhumana och kostsamma
utveckling för socialnämnden?
Lokrume 2018-02-23

Eva Nypelius (C)

Visby 2018-02-22

Interpellation:
Till:

Uppföljning än en gång av tidigare interpellationer om
kryssningskajen
Tommy Gardell, Ordförande Tekniska Nämnden

Till Regionfullmäktige i mars och oktober 2017 ställde jag interpellationer till Tommy Gardell om arbetena kring kryssningskajen och de servicefunktioner som behövs. Det är i skrivande stund två månader kvar tills de första kryssningsgästerna ska gå av fartyget vid den nya
kajen. Vi har i dagarna kunnat höra och läsa om nya turer kring gångbron och att den tillfälliga bron skulle bli tvåårig.
Mina frågor till Tommy Gardell är därför:
- Hur ser tidtabellen ut för detaljplan och byggstart av en permanent gångbro?
- Vem ansvarar för tillfredsställande busstransfers från kryssningsfartygen och till Visbys centrala delar eftersom den tillfälliga bron inte är tillgänglig för gäster med funktionshinder?
- Hur har besöksnäringen och handeln reagerat på att den tillfälliga bron blir tvåårig?
- Vilka problem ser Du för trafikflöden, professionellt mottagande av kryssningsgäster
och kryssningsrederiernas tilltro till Visby som kryssningshamn på grund av detta?

Inger Harlevi (M)

Interpellation
till ordförande i Barn- och Utbildningsnämnden.
Lärarbrist
Den kommande lärarbristen har påtalats många gånger i debatten de
senaste åren. Det talas nationellt om att man behöver se över både
arbetsvillkor och löneläge. Den 21 februari släppte SKL en rapport om
skolans rekryteringsutmaningar, där man kommer med en del konkreta
förslag.
Samtidigt släppte Lärarförbundet uppgifter som visar att Gotland har de
lägsta snittlönerna i Sverige, både för lärare i grundskolan och lärare i
gymnasieskolan. På Gotland har lönen har hållits nere, bland annat genom
att de styrande socialdemokraterna, miljöpartisterna och
vänsterpartisterna under flera år inte avsatt pengar i budgeten för
löneökningar. Skolor på Gotland har svårt att rekrytera behöriga lärare
och det förekommer att rektorer tackar nej till behöriga sökande från
fastlandet eftersom de inte kan erbjuda den lön som begärs. Generellt har
det även varit svårare att rekrytera på landsbygden än i stan.
Med anledning av ovanstående undrar jag:
* Hur ser ordförande på det ökade rekryteringsbehovet?
* Vilka åtgärder planeras för att möta de kommande
pensionsavgångarna?
* Vilka åtgärder vidtas för att öka attraktiviteten i yrket?
Visby 23 februari 2018

Karl-Johan Boberg Centerpartiet

Interpellation
regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin (S)

Vilka konsekvenser får vinstförbudet för Region Gotland?
Regeringens utredning under ledning av Ilmar Reepalu har lagt fram sitt förslag om
vinstförbud i välfärdens branscher. Utredningen kallar det vinsttak men det blir i
praktiken ett vinstförbud på grund av den konstruktion utredningen föreslår med
operativt kapital som styrande faktor. Väldigt många remisinstanser har sågat
utredningens förslag. Dessutom har bland annat förre finansministern Kjell-Olof Feldt (S)
sagt att detta förslag är värre än förslaget om löntagarfonder som socialdemokraternas
drev på 1970/80 talet. Förslaget är tänkt att landa som en proposition i riksdagen under
våren.
Revisionsbyråerna PWC och Grant Thornton har, oberoende av varandra, kommit fram till
att 80 procent av privata välfärdsleverantörerna kommer att slås ut om vinstförbudet blir
verklighet. Reepalus förslag är med andra ord ett väldigt påtagligt hot mot Gotlands alla
privata välfärdsföretag! Och ett hot mot de enligt SCB cirka 950 personer som jobbar i
dessa företag!
Ungefär 1200 elever inom för-, grund- och gymnasieskolan går i friskolor på Gotland.
Cirka 450 äldre har privat hemtjänst på ön. Antalet läkarbesök och övriga
sjukvårdsbesök är ungefär 52 000 stycken på Gotland. Totalt sett berör Reepalus förslag
alltså väldigt många gotlänningar. Med anledning av det ställer jag följande frågor:
– Har Region Gotland en plan för att kunna ta över de privata välfärdsföretagens
verksamhet?
– Anser du att det är positivt eller negativt med flera alternativa arbetsgivare för
personal att välja bland inom välfärdssektorn?
– Anser du att det är bra eller dåligt med valmöjligheter för gotlänningarna vad gäller
välfärdstjänster?

Vänge 2018-02-24
Lars Thomsson (C)

Interpellation
till Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell

Angående trafiksäkerhetsbefrämjande åtgärder vid väg 631
genom Dalhem samhälle.
Efter ansökan till trafikverket 2008 angående trafiksäkerhetsbefrämjande
åtgärder genom anläggande av cykel-/gångväg och åtgärder vid
korsningarna vid skolan och avfart mot Roma kyrka avsattes pengar till
åtgärderna. Trafikverket utarbetade en översiktlig plan för investeringen
som tyvärr med hänvisning till att särskilda pengar till åtgärderna tagit
slut inte har genomförts.
Det har nu gått 10 år sedan frågan om investeringen i Dalhem
aktualiserades. Under tiden har det skett flera allvarliga olyckor på
vägsträckan. Skolan har mer än fördubblat elevantalet. Barnens skolväg
har genom den ökande trafiken blivit allt osäkrare.
Trafikverkets uppfattning är att åtgärderna vid väg 631 skall föregås av
att investeringen finns med i den av regionen föreslagna länsplanen.
Tyvärr kan det noteras att regionen inte hörsammat de önskemål som
framförts från Dalhem sockenförening, föräldraföreningen vid Dalhem
skola med flera om att stärka trafiksäkerheten.
Min fråga:
Hur jobbar Regionen för att det ska bli säkrare trafiksituation i Dalhem?
Hur jobbar Regionen för att få loss pengar till detta i närtid?

Ola Lindvall

