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Protokoll

Regionfullmäktige 2018-02-26

Rf § 1

Revisorernas information
RS 2018/224

- Revisionsrapport. Primärvårdens roll, ansvar och förutsättningar för att säkra en fungerande hemsjukvård
2018-02-20

Carin Backlund (M) ordförande för de förtroendevalda revisorerna informerar om
revisorernas pågående arbete.
Revisorerna har närmast träffat nämnderna med anledning av ansvarsprövning, som
görs inför den kommande årsredovisningen.
De förtroendevalda revisorerna har även träffat fullmäktiges presidium.
Den senaste rapporten som har sammanställts och skickats ut handlar om primärvårdens roll för att säkra ansvar och förutsättning inom hemsjukvården. Den har
lämnats till hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande och till regionstyrelsen för
kännedom.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-02-26

Rf § 2

Ersättning till förtroendevalda 2018
RS 2017/942

- Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-17
- Regionstyrelsen 2018-02-01, § 25

Regionfullmäktiges 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.

•

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

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 tjänsteskrivelsen 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.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, föreslagit att Region
Gotlands arvodesregler för 2018 ska bestämmas utifrån riksdagsmannaarvodets
januaribelopp men med tre års eftersläpning.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-02-26

Rf § 2 forts.
För 2018 ska därför riksdagsmannaarvodet för januari 2015 på 732 000 kronor användas
i regionens regelverk för förtroendevaldas ersättningar. Regelverk med aktuella belopp
fastställs och ersätter motsvarande dokument i regionens författningssamling.
Yrkande
•

Hannes Müller (SD) yrkar att ingen uppräkning av arvodena ska ske utan att detta ska
vara en besparing.

•

Leif Dahlby (S) tillstyrker regionstyrelsens förslag och yrkar avslag på Hannes Müllers
yrkande om att ingen uppräkning ska ske.

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och Hannes Müllers yrkande
om att ingen uppräkning ska ske och finner att regionstyrelsens förslag bifalls.
Expedieras:

Alla nämnder
Regionstyrelseförvaltningen Lön

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 3

Strategisk plan och budet 2018-2020 – omfördelning av budget
mellan byggnadsnämnden och miljö- hälsoskyddsnämnden
RS 2017/7

- Regionstyrelseförvaltningen 2017-12-01
- Regionstyrelsen 2018-02-01, § 2
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017-11-07, § 133
- Byggnadsnämnden 2017-12-22, § 200

Regionfullmäktiges beslut
•

Den av regionfullmäktige beslutade besparingen på 3 miljoner kronor 2018 för
byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden fördelas med 2,5 miljoner
kronor för byggnadsnämnden och 0,5 miljoner kronor för miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden och byggnadsnämnden har begärt att få omfördela den
sammanlagda besparingen på 3 miljoner kronor (mnkr) i 2018 års budget.
Regionfullmäktige har tidigare beslutat om en fördelning med 1,5 mnkr för vardera
nämnden.
I samband med budgetarbetet har båda nämnderna begärt en ändring som medför att
miljö- och hälsoskyddsnämnden ska genomföra en besparing på 0,5 mnkr och
byggnadsnämnden ska spara 2,5 mnkr.
Den totala budgetramen 2018 för byggnadsnämnden blir då 15 275 000 kr och den
totala budgetramen för miljö- och hälsoskyddsnämnden blir 11 274 000 kr.
I planen för 2019 ska ytterligare 3 mnkr sparas på dessa nämnders verksamhetsområden.
Enligt plan är fördelningen 1,5 mnkr för vardera nämnd. Nämnderna uppmärksammas
på att återkomma till budgetberedningen våren 2018 om det är aktuellt med annan
fördelning.
Eftersom båda nämnderna är överens om hur besparingen ska genomföras har
regionstyrelseförvaltningen inget att invända.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, inget att invända mot
nämndernas förslag till omfördelning av budget.

forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-02-26

Rf § 3 forts.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Regionstyrelseförvaltningen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 4

Revidering av Taxa för LSO och LBE och komplettering av
indexhöjning – Lag om skydd mot olyckor och Lag om
brandfarliga och explosiva varor
RS 2017/885

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017-09-18, § 113
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-11-14
- Regionstyrelsen 2017-12-13, § 361

Regionfullmäktiges beslut
•

Miljö- och hälsoskyddsnämnden får varje kalenderår räkna upp vissa timavgifter,
enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV), i taxa för verksamheter för tillsyn
enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) samt tillsyn och tillstånd enligt lag
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

•

Författningssamlingen ska uppdateras med beslutet .

För att handläggningskostnaden per timme ska följa kommunens kostnadsutveckling
bör en årlig indexuppräkning göras. Utgångspunkt för indexuppräkning är oktober
månad året innan. Timavgiften ska avrundas till närmaste tiotal kronor.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden begär att varje kalenderår automatiskt få justera fastställd timavgift i taxa för verksamheter för tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot
olyckor (LSO) samt tillsyn och tillstånd enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och
explosiva varor (LBE), enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns
publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad föregående år.
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker miljö- och hälsoskyddsnämndens begäran. Om
andra justeringar av taxan än indexuppräkning ska göras ska beslutet fastställas av
regionfullmäktige.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen tillstyrkt förslaget.
Anföranden
Anföranden hålls av Frans Brozén (L) och Isabel Enström (MP).
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi
Författningssamlingen
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 5

Avgifter LSS - måltider och hyra
RS 2017/986

- Socialnämnden 17-10-18, §146
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-12-08
- Regionstyrelsen 2018-02-01, § 1

Regionfullmäktiges beslut
•

Avgifterna justeras enligt socialnämndens förslag.

•

Socialnämnden får rätt att reglera avgiftsbeloppen när konsumentprisindex ändras,
dock inte oftare än en gång årligen.

•

De nya avgifterna gäller från 2018-09-01.

Jäv
Ingemar Lundqvist (M) anmäler jäv och deltar inte i ärendets behandling.

Socialnämnden har föreslagit en justering av avgifterna för måltider och hyra inom LSSverksamheten i syfte att förenkla och effektivisera (LSS står för Lag om stöd och service
till vissa funktionshindrade).
Avgifter för måltider tas ut för korttidstillsyn för ungdomar mellan 13-21 år, korttidsvistelse för barn, ungdomar och vuxna samt bostad med särskild service för barn- och
ungdomar upp till 21 år. Hyra för bostad med särskild service för barn och ungdomar
tas ut från och med att ungdomen fyllt 19 år.
Efter socialnämndens sammanträde den 18 oktober har brukarorganisationer tillfrågats
om synpunkter. Ingen av organisationerna har motsatt sig förslaget.
De ekonomiska konsekvenserna av avgiftsförändringen för Region Gotland är små då
det rör sig om ett fåtal brukare. Det är främst administrationen kring avgifterna som
förenklas samt att kostnadstäckningsgraden ökar.
Föreslagna avgifter innebär följande.
- Korttillsyn måltider: 25 kronor per närvarodag.
- Korttidsvistelse måltider: helt dygn 100 kronor, halvt dygn 65 kronor.
- Bostad enligt LSS 9:8 måltider: fast månadsavgift 1850 kronor.
- Bostad enligt LSS 9:8 hyra: kollektivt boende eget rum med del i
gemensamhetsutrymme 3 000 kronor per månad.
- Bostad enligt LSS 9:8 hyra: träningslägenhet 4 000 kronor per månad.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 5 forts.
Arbetsutskottet hade begärt komplettering med hur framtida avgiftsjusteringar kan
genomföras.
Till regionstyrelsens sammanträde har socialförvaltningen framställt önskemål om att
avgifterna ska börja gälla fr.o.m. 1 september 2018. Motiv till detta önskemål är att
förvaltningen ska hinna gå ut med information till brukarna i god tid innan förändringen
träder i kraft. Det är dessutom många vikarier på sommaren vilket gör det olämpligt att
införa nya rutiner strax innan sommaren. För måltiderna blir det nya rutiner, inte bara
en annan avgift. Vad avser ekonomin är det få brukare som berörs, vilket medför att det
inte blivit något väsentligt inkomstbortfall genom att vänta några månader.
Regionstyrelsen har föreslagit att avgifterna justeras enligt socialnämndens förslag, att
socialnämnden får rätt att reglera avgiftsbeloppen när konsumentprisindex ändras, dock
inte oftare än en gång årligen. De nya avgifterna föreslås gälla från 2018-09-01.
Anföranden
Anföranden hålls av Håkan Ericsson (S) och Lisbeth Bokelund (MP).
Yrkande
•

Ulf Klasson (L) yrkar att ärendet ska återremitteras.

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras på dagens sammanträde
eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde.
Ordföranden ställer därefter proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det
bifalls.
Expedieras:

Socialnämnden
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 6

Tilläggsanslag för testbädd med inriktning på vattenförsörjning på
Storsudret
RS 2017/991

- Tekniska nämnden 2017-10-25, § 253
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-11-06
- Regionstyrelsen 2017-12-13, § 357

Regionfullmäktiges beslut
•

Tekniska nämnden får i uppdrag att verkställa projekt testbädd med inriktning på
vattenförsörjning på Storsudret med en totalbudget på 16 000 000 kronor. Projektet
finansieras till 50% via externa bidrag och 50% via kommunala investeringsmedel.

•

Tekniska nämnden medges att medel omdisponeras från investeringsprojekt
Gotlands vattenförsörjning till investeringsprojekt för testbädd på Storsudret.

•

Medel som omdisponeras mellan projekten uppgår till 8 000 000 kronor.

En testbädd med inriktning på vattenförsörjning planeras på Storsudret 2018.
Den totala investeringsutgiften för att uppföra testbäddens infrastruktur är beräknad till
16,0 miljoner kronor. Avskrivningstiden för testbädden kommer att vara 10 år.
Finansieringen av investeringen ska ske med externa bidrag med 8,0 miljoner kronor
och kommunalt investeringsanslag med 8,0 miljoner kronor. Det kommunala
investeringsanslaget omdisponeras från budgeten för Gotlands vattenförsörjning.
Externa bidrag beviljas genom innovationsmyndigheten Vinnova.
Regionstyrelseförvaltningen har tillstyrkt omdisponering av investeringsmedel enligt
tekniska nämndens förslag.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, tillstyrk förslaget.
Anföranden
Anföranden hålls av Tommy Gardell (S), Daniel Heilborn (MP), Isabel Enström (MP), Claes
Nysell (L), Björn Dahlström (C), Per Edman (V) och Anna Hrdlicka (M).
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Regionfullmäktige 2018-02-26

Rf § 6 forts.
Yrkande
•

Hannes Müller (-) yrkar avslag på regionstyrelsens förslag, då han finner att kalkylen är
alltför osäker.

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och Hannes Müllers yrkande
om avslag och finner att regionstyrelsens förslag bifalls.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 7

Tilläggsanslag för anläggning av väg i Kvarnåkershamn
RS 2017/992

- Tekniska nämnden 2017-10-25, § 242
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-09-13
- Regionstyrelsen 2017-12-13, § 358

Regionfullmäktiges beslut
•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 5 500 000 kronor avseende beläggning
av enskild väg.

•

Finansiering av tilläggsanslag sker via tekniska nämndens egna kapital.

•

Tilläggsanslag avseende driftskostnader avslås.

I och med framställandet av ett nytt bräckvattenverk i Kvarnåkershamn kommer
befintlig väg att utsättas för stora påfrestningar i form av tunga transporter.
Bedömningen är att vägen i nuläget är i så pass dåligt skick att den inte klarar tunga
transporter, varken under byggtiden eller i ett framtida perspektiv.
Under byggtiden av nya vattenverket (1,5 år) kommer vägen dagligen trafikeras med
diverse tunga transporter. När vattenverket är driftsatt och klart till sommaren år 2019
kommer det återkommande att transporteras kemikalier till vattenverket med tunga
fordon.
Regionen är delägare i den enskilda vägen som är totalt fyra kilometer lång.
Tekniska nämnden har bedömt att tilläggsanslag erfordras med 5 500 000 kronor för
anläggning av beläggning på enskild väg i Kvarnåkershamn.
Vidare är tekniska nämndens bedömning att kapitalkostnader beräknas uppgå till
275 000 kronor samt att driftskostnader kommer att vara 64 000 kronor, totalt 339 000
kronor.
Tekniska nämnden hemställer hos regionstyrelsen om tilläggsanslag för både investering
och driftskostnader.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 7 forts.
Regionstyrelseförvaltningen har föreslagit att tekniska nämnden medges tilläggsanslag på
5 500 000 kronor avseende beläggning av enskild väg och att finansiering av
tilläggsanslag sker via tekniska nämndens egna kapital samt att tilläggsanslag avseende
driftskostnader avslås.
För tillkommande driftskostnader för vägen hänvisas tekniska nämnden att återkomma
vid ordinarie budgetberedning våren 2018.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, föreslagit att tekniska
nämndens begäran bifalls.
Anförande
Anförande hålls av Claes Nysell (L).
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 8

Motion. Miljöfarligt avloppsslam
RS 2016/443

- Motion 2016-06-20
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017-09-18, § 104
- Tekniska nämnden 2017-09-20, § 224
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-18
- Regionstyrelsen 2017-12-13, § 367

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen avslås.

Elin Bååth (Fi) har till fullmäktige lämnat in en motion med yrkandet att Region
Gotland upphör att medverka till användning av avloppsslam som gödning. I motionen
anges att syftet med spridning av avloppsslam är att skapa kretslopp där fosfor från
livsmedel återförs till åkermark, men att spridningen av avloppsslam också med för
nackdelar som gör att den står i opposition till bland annat försiktighetsprincipen.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har avstyrkt motionens yrkande.
Tekniska nämnden har avslagit motionen.
Regionstyrelseförvaltningen har bedömt att trots stor miljö- och klimatnytta av återföring av växtnäring och mullämnen från avloppsfraktioner till åkermark är stor, så är
motionens mening att riskerna med föroreningar i slammet överskrider nyttan och att
ingen återföring bör ske. Region Gotland är medveten om problemen med avloppsåterföring till åkermark, men ser också möjligheter att påverka avloppskollektivet och
slammets kvalitet. Visby reningsverk har nyss fått REVAQ- certifiering. Regionen har i
och med det valt att istället för stopp för slamspridning, söka vägar till ett successivt
renare avloppsslam och erbjuder nu slamleveranser som fosforgödsling till lantbruk,
under vissa kontrollerade förhållanden.
Regionstyrelseförvaltningen har föreslagit att motionen anses besvarad med
förvaltningens skrivelse.
Regionstyrelsen har föreslagit att motionen avslås.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-02-26

Rf § 8 forts.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att detta bifalls.
Expedieras:

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen Samhällsplanering

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-02-26

Rf § 9

Motion. Konsekvensanalys av visionens mål om 65 000
innevånare
RS 2017/869

- Motion 2017-09-25
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-12
- Regionstyrelsen 2017-12-13, § 368

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen avslås.

Eva Pettersson (SD) har en motion yrkat att Region Gotland ska göra en konsekvensanalys av målet i visionen att det ska vara 65 000 invånare på Gotland år 2025.
Region Gotland har enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län
ansvaret för det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet. I förordning (2007:583) om
regionalt tillväxtarbetet ska Region Gotland, som ansvarig aktör, utarbeta och fastställa
en strategi för länets utveckling (regional utvecklingsstrategi).
I det regionala utvecklingsprogrammet Vision Gotland 2025, vilket antogs i juni 2008 av
kommunfullmäktige i dåvarande Gotlands kommun, finns förutom visionen Gotland är
Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats präglad av närhet, hållbar tillväxt och
fylld av livslust fem övergripande mål varav ett är Minst 65000 invånare bor på Gotland.
Regionstyrelsen behandlade 22 april 2015 (RS 2015/218) ärendet om att genomföra en
revidering av Vision Gotland 2025. Ledningskontoret fick i uppdrag att återkomma med
tidplan och organisation för processen. Enligt gällande tidplan kommer den slutliga
politiska beredningen av förslag till ny regional utvecklingsstrategi att ske efter nästa
allmänna val till riksdag, landsting och kommun hösten 2018.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det i nuläget inte finns anledning att
genomföra en särskilt konsekvensanalys av ett önskat befolkningstal baserat på
bedömningar gjorda för drygt tio år sedan. Inom ramen för det pågående arbetet med
att utarbeta en ny regional utvecklingsstrategi genomförs analyser av de särskilda, och
för Gotland viktigaste, långsiktiga förutsättningarna för hållbar regional tillväxt och
utveckling. Utgångspunkten är att ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet ska vara
en integrerad del i analyser, strategier, program och insatser i det regionala
tillväxtarbetet.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-02-26

Rf § 9 forts.
Analyserna ska vila på vetenskaplig grund, faktabaserade kunskapsunderlag och relevant
offentlig statistik.
Regionstyrelseförvaltningen har föreslagit att motionen ska avslås.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, föreslagit att motionen
avslås.
Anföranden
Anföranden hålls av Meit Fohlin (S), Brittis Benzler (V), Eva Nypelius (C), Håkan Onsjö (M),
Anna Hrdlicka (M), Stefaan De Maecker (MP), Jonas Niklasson (C), Lars Thomsson (C), Stefan
Nypelius (C) och Hannes Müller (-).
Yrkande
•

Claes Nysell (L) yrkar att motionen ska anses besvarad.

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och Claes Nysells yrkande
om att motionen ska anses besvarad och finner att regionstyrelsens förslag bifalls.
Expedieras:

Regionstyrelseförvaltningen Hållbar tillväxt

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-02-26

Rf § 10

Motion. Strategi för att öka byggnationen i trä
RS 2017/440

- Motion 2017-06-20
- Byggnadsnämnden 2017-09-13, § 150
- Tekniska nämnden 2017-09-20, § 218
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-17
- Regionstyrelsen 2017-12-13, § 369

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen avslås.

Eva Gahnström (C) har till fullmäktige lämnat in en motion med förslaget att Region
Gotland tar fram en strategi för att öka byggnationen i trä. I motionen anges att
träbyggnader är ett framgångsrikt verktyg för att minska klimatpåverkan, att
träbyggnader går snabbt att uppföra, har flera fördelar samt att flera städer och
kommuner i Sverige redan har träbyggnadsstrategier.
Byggnadsnämnden har föreslagit att motionen avslås. Nämnden förordar att en särskild
strategi för att öka trähusbyggandet på Gotland bör föregås av en utredning om det
finns ett behov av en sådan strategi och om en sådan strategi har förutsättningar att bli
framgångsrik. Detta bör utredas i samverkan med andra aktörer än Region Gotland,
såsom byggföretag, bostadsföretag, arkitekter, byggnadsantikvarier med flera.
Tekniska nämnden har föreslagit att regionfullmäktige avslår motionen.
Regionstyrelseförvaltningen anför att trots att miljö- och klimatnyttan av en ökad andel
träbyggnad stämmer väl överens med regionens mål och ambitioner, så avstyrks
motionens förslag. Med hänvisning till bristande resurser för att ta fram och genomföra
nya strategier, föreslås istället att målen nås genom energi- och klimatkrav på material till
byggnadsstommar och att för byggnader fortsätter och utvecklas ambitionerna att klara
lämplig nivå på certifiering för miljöbyggnad enligt de nya kriterierna, Miljöbyggnad 3.0.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, föreslagit att motionen
avslås.
Anförande
Anförande hålls av Karl-Allan Nordblom (MP).
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-02-26

Rf § 10 forts.
Yrkande
•

Eva Gahnström (C) yrkar, med instämmande av Stefan Nypelius (C), att motionen ska
bifallas.

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och Eva Gahnströms
yrkande om att motionen ska bifallas och finner att regionstyrelsens förslag bifalls.
Expedieras:

byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen Samhällsplanering

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-02-26

Rf § 11

Motion. Företags ansvar för att spara på grundvatten
RS 2017/444

- Motion 2016-06-20
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017-09-18, § 103
- Tekniska nämnden 2017-09-20, § 223
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-11-15
- Regionstyrelsen 2017-12-13, § 370

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen avslås.

Elin Bååth (Fi) har i en motion yrkat att alla företag som förbrukar mer än 10 000
kubikmeter kommunalt dricksvatten per år åläggs att upprätta en plan för hur de ska
effektivisera sin vattenförbrukning och att planen följs upp av Region Gotland.
Tekniska nämndens remissvar beskriver att VA-huvudmannen inte har stöd i lagen för
att begära en planering om vatteneffektivisering. Vid begränsad vattentillgång har VAhuvudmannen en möjlighet att ålägga alla fastighetsägare inom VA-kollektivet, och
därmed även näringsidkare som utnyttjar kommunalt vatten, en skyldighet att minska sin
vattenförbrukning.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att insatser bör göras för att få ner även företags
vattenförbrukning, men framhåller att innan ett förslag kring vattenbesparingsplaner kan
bli aktuellt, måste det utredas hur många företag som skulle beröras av kravet, vilka
vinster som kan göras i form av vattenbesparing samt väga detta mot vilka resurser som
krävs.
Regionstyrelseförvaltningen samlade bedömning är att rekommendera regionstyrelsen
att föreslå regionfullmäktige att avslå motionen.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, föreslagit att motionen
avslås.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen Samhällsplanering

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-02-26

Rf § 12

Motion. Aktivt arbete mot rasism och våldsbejakande extremism
RS 2017/868

- Motion 2017-09-25
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-12-19
- Regionstyrelsen 2018-02-01, § 17

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen avslås i punkterna 1, 3 och 4.

•

Motionen bifalls i punkt 2.

•

I övrigt anses motionen besvarad med regionstyrelseförvaltningens yttrande.

Elin Bååth (Fi) har lämnat in en motion till fullmäktige där hon föreslår följande.
1.
2.
3.
4.

Region Gotland ansluter sig till ECCAR.
Region Gotland ansluter sig till SKL:s nätverk mot rasism och diskriminering.
Region Gotland upprättar en handlingsplan mot våldsbejakande extremism.
Region Gotland tillsätter en samordnare för arbetet mot rasism och
våldsbejakande extremism.
Förslagen läggs utifrån ett resonemang om att rasismen i samhället och därmed också på
Gotland är närvarande både dolt i våra samhällsstrukturer och på senare tid betydligt
mera öppet. Den öppna rasismen exemplifieras av de aktiviteter som
nationalsocialistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen har genomfört på
Gotland.
Organisationen ECCAR (European Coalition of Cities Against Racism) är grundad av
UNESCO och arbetar bland annat efter ett tiopunktsprogram mot rasism och
diskriminering. På SKL finns ett nätverk som tar ECCAR:s tiopunktsprogram som
utgångspunkt för sitt arbete på området.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att en handlingsplan inte nödvändigtvis är det
bästa sättet att arbeta mot våldsbejakande extremism. SKL har under hösten analyserat
de kommunala handlingsplaner som finns på området och konstaterat att framtagandet
av handlingsplaner har företrädesvis skett utifrån en nationell lägesbild och på så sätt
inte blivit så verksamma lokalt som varit förhoppningen. Vidare konstaterar SKL att det
finns svagt lagstöd, forskningsstöd och erfarenheter som motiverar att alla kommuner
ska anta handlingsplaner. Region Gotland har ett nära samarbete med polisen i form av
ett medborgarlöfte som fokuserar på tre områden – mängdbrott, narkotika och våld.
Dessa tre områden för samverkan är utvalda utifrån den lokala lägesbild som polisen
och Region Gotland tagit fram.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-02-26

Rf § 12 forts.
Efter det att motionen inkommit har tekniska nämnden beslutat 2017-10-25, § 256
pröva hur långt den kommunala vetorätten sträcker sig när det kommer till att kunna
avstyrka ansökan att disponera mark under Almedalsveckan kommande år.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer inte det som möjligt att utifrån nuvarande
ekonomiska ramar och sparbeting tillsätta en särskild samordnare för att arbeta mot
rasism och våldsbejakande extremism. Frågorna hanteras redan idag av regionstyrelseförvaltningen genom samverkan med polis, länsstyrelsen och idéburen sektor
inom ramen för områdena integration och brottsförebyggande arbete.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att få i uppdrag att anslutas sig till SKL: s nätverk
mot rasism och diskriminering och ser detta som ett sätt att öka medvetenheten om de
strukturella hinder som Elin Bååth (FI) beskriver i sin motion. Nätverket arbetar
systematiskt med lärandet där man tillsammans praktiskt prövar, lär av varandra,
granskar och utvecklar kunskap. Nätverket innehåller kommuner som arbetar utifrån
den tiopunktsplan som lanserats av ECCAR men kräver inget medlemskap i
organisationen.
Regionstyrelseförvaltningen kommer under 2018 att fortsätta att söka både nationella
och internationella samverkanspartners utifrån de behov som finns lokalt inom det
aktuella området. Lämplig samverkan är i dagsläget inte fastställt och därför bedömer
regionstyrelseförvaltningen att det inte är aktuellt att ansluta sig till organisationen
ECCAR.
Regionstyrelseförvaltningen har föreslagit att motionen avstyrks i punkterna 1, 3 och 4,
att motionen bifalls i punkt 2. I övrigt anses motionen besvarad med
regionstyrelseförvaltningens yttrande.
Regionstyrelsen har beslutat att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ansluta sig till
SKL: s nätverk mot rasism och diskriminering.
Regionstyrelsen har, tillstyrkt regionstyrelseförvaltningens förslag.
Anföranden
Anföranden hålls av Hannes Müller (-) och Per Edman (V).
Yrkande
•

Meit Fohlin (S) tillstyrker regionstyrelsens förslag med att ordet avstyrks byts ut mot
avslag samt yrkar på tillägg att regionstyrelsen (med dess förvaltning regionstyrelseförvaltningen) får återkomma med hur vår medverkan i SKL:s nätverk mot rasism
och diskriminering tar sig uttryck i Region Gotlands organisation. I detta instämmer
Brittis Benzler (V), Isabel Enström (MP) och Inger Harlevi (M).
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-02-26

Rf § 12 forts.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag med Meit Fohlins
tilläggsyrkande och finner att regionstyrelsens förslag med tilläggsyrkandet bifalls.
Expedieras:

Regionstyrelseförvaltningen Social hållbarhet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-02-26

Rf § 13

Motion. Inför elevstödjare i skolan
RS 2017/586

- Motion 2017-06-19
- Barn- och utbildningsnämnden 2017-10-24, § 111
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2017-10-25, § 107
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-12-12
- Regionstyrelsen 2018-02-01, § 18

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad med yttranden från barn- och utbildningsnämnden samt
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Fredrik Gradelius (C) föreslår i en motion regionfullmäktige att uppdra åt barn- och
utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att utreda hur man
långsiktigt kan införa elevstödjare på alla våra skolor. Elevstödjarens uppgift föreslås
vara att stödja eleverna på rasterna så att lekarna blir rättvisa och mobbningen stoppas.
På så vis skulle lärarna få koncentrera sig på sitt pedagogiska arbete. Elevstödjare skulle
också kunna vara instegsjobb för personer som nyligen avslutat sina studier på
gymnasienivå.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har berett ärendet inför remiss till respektive
nämnd. Av tjänsteskrivelsen framgår bland annat att förvaltningen, redan idag, arbetar
med frågan om att rekrytera andra yrkeskategorier än lärare till skolan och att
elevstödjare är en yrkeskategori som är aktuell.
Förvaltningen bedömer således att motionärens förslag redan är omhändertaget och att
vidare utredning inte är nödvändig för att nå målet som förslagsställaren önskar.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen tycker att förslaget är bra och beskriver att man
redan idag arbetar i den riktningen. Samtidigt finns ekonomiska begränsningar för vad
som kan göras. Förvaltningen har tidigare sökt och tilldelats särskilda statsbidrag för
elevstödjare och lärarassistenter för barn i de yngre åldrarna. Motsvarande ansökan har
lämnats och beviljats för innevarande läsår. Sammanfattningsvis är förvaltningens
bedömning att frågan redan är omhändertagen.
Regionstyrelseförvaltningen delar utbildnings- och arbetslivsförvaltningens bedömning
och föreslår att motionen anses besvarad med den lämnande informationen.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-02-26

Rf § 13 forts.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, ansett att motionen anses
besvarad med yttranden från barn- och utbildningsnämnden samt gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden.
Anföranden
Anföranden hålls av Stefan Nypelius (C), Brittis Benzler (V) och Aino Friberg Hansson (S).
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att detta bifalls.
Expedieras:

Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Regionstyrelseförvaltningen Social hållbarhet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-02-26

Rf § 14

Motion. Inrätta ett ungdomsfullmäktige i Region Gotland
RS 2017/1052

- Motion 2017-11-20
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-12-08
- Regionstyrelsen 2018-02-01, § 19

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen avslås.

Reservation
Följande reserverade sig till förmån för bifall till motionen:
Eva Nypelius (C), Lars Thomsson (C), Björn Dahlström (C), Bibbi Olsson (C), Gunnel
Lindby (C), Jonas Niklasson (C), Eva Gahnström (C), Stefan Nypelius (C), Eva Gustafsson (C),
Karl-Johan Boberg (C), Ingrid Engström (C), Anders Larsson (C), Ola Lindvall (C), Eva
Ahlin (C), Claes Nysell (L), Ulf Klasson (L), Frans Brozén (L) och Lena Grund (L).

Då tjänstgörande ersättaren Eva Gustafsson (C)har i en motion föreslagit regionfullmäktige att Region Gotland skall undersöka förutsättningarna för att inrätta ett
Ungdomsfullmäktige. Detta fullmäktige skulle vara ett rådgivande organ till regionens
nämnder m.fl. i frågor som rör unga.
Från 1 januari 2018 gäller enligt 8 kap. 3 § kommunallagen (2017:725) att nämnderna
skall verka för att samråd sker med dem som brukar deras tjänster. Av förslagen till nya
reglementen framgår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden – efter kultur- och
fritidsnämnden – skall svara för ungdomsverksamheten medan regionstyrelsen skall
svara för övergripande samordning av regionens behov av samråd. Sålunda finns det
redan stöd för att samråda med ungdomar.
Från Karlstads kommuns ledningskontor har uppgiften lämnats att det går åt en
heltidstjänst för att administrera Ungdomsfullmäktige, som därutöver har en budget på
200 000 kronor för resor, utbildning och liknande poster åt ledamöterna i fullmäktige.
Regionstyrelseförvaltningen får erinra om att regionen drar ned på administrativa
tjänster. Vid sådant förhållande saknas, om inte annan verksamhet samtidigt tas bort,
förutsättningar för regionstyrelseförvaltningen att administrera ett Ungdomsfullmäktige.
På grund härav föreslås att motionen avslås.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-02-26

Rf § 14 forts.
Regionstyrelsen har efter omröstning föreslagit att motionen avslås.
Anföranden
Anföranden hålls av Saga Carlgren (V), Filip Reinhag (S), Ulf Klasson (L), Stefan Nypelius (C)
och Anna Hrdlicka (M).
Yrkande
•

Eva Gustavsson (C) yrkar att motionen bifalls. I detta instämmer Eva Nypelius (C), Eva
Gahnström (C), Ola Lindvall (C) och Lars Thomsson (C).

•

Eva Nypelius (C) yrkar att ärendet återremitteras. I detta instämmer Frans Brozén (L).

Ordföranden ställer proposition om ärendet ska avgöras på dagens sammanträde eller
återremitteras och finner att på ärendet ska avgöra på dagens sammanträde. Omröstning
begärs. JA för att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde. NEJ för att ärendet ska
återremitteras. 49 röstar ja. 18 röstar nej. 1 avstår. 3 är frånvarande. Av bilaga till
protokollet framgår hur var och en röstar. Omröstningen utfaller på så sätt att ärendet ska
avgöras på dagens sammanträde.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och Eva Gustafssons
yrkande om bifall till motionen och finner att regionstyrelsens förslag bifalls.
Expedieras:

Regionstyrelseförvaltningen Kultur och fritid

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-02-26

Rf § 15

Avsägelse i regionfullmäktige
RS 2018/9
- Karin Persson (Fi) avsägelse 2018-01-09

Regionfullmäktiges beslut
•

Karin Persson (Fi) befrias från sitt uppdrag som ersättare i regionfullmäktige.

Karin Persson (Fi) har avsagt sig uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.
Expedieras:

Karin Persson

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-02-26

Rf § 16

Avsägelser och fyllnadsval. Sparbanken Gotland, Övervakningsnämnden,
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden,
Gotlands Tingsrätt
Regionfullmäktiges beslut
•

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

•

Val av ersättare i övervakningsnämnden (efter avlidne Ove Lindström, S)
S
Christer Engelhardt, Lyegatan 6, 621 43 Visby

• Kristina (Tina) Fridells (MP) avsägelse från uppdrag som ledamot i gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden godkänns.

• Ny ledamot i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (efter Kristina Fridell, MP).
Bordläggs till nästa sammanträde

• Torun Ströms (Fi) avsägelse som ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden
godkänns.
• Ny ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden (efter Torun Ström, Fi).
Bordläggs till nästa sammanträde

•

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

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Expedieras:

De berörda
Partiexpeditioner
Berörda nämnder

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-02-26

Rf § 17

Medborgarförslag; nya
Regionfullmäktiges beslut
•

I enlighet med presidiets förslag.

Följande medborgarförslag har inkommit:

Ärendenummer/
Ankomstdatum

Rune Vestergrens medborgarförslag om att upphöra med sandning
och grusning i tätbebyggt område

RS 2018/61
2018-01-09

Mari Bergströms medborgarförslag om en s.k. babylåda till alla
nyfödda

RS 2018/81
2018-01-12

Jarl Stephanssons medborgarförslag om billigare kollektivtrafik

RS 2018/119
2018-01-25

Adam Jacobssons medborgarförslag om att göra ”SpeakApp”
tillgänglig för gotländska ungdomar

RS 2018/176
2018-02-08

Pia Malmros medborgarförslag om utbildning i riskbedömningar
för politikerna

RS 2018/190
2018-02-13

Pia Malmros medborgarförslag om att erbjuda gymnasieelever
att studera för B-körkort

RS 2018/191
2018-02-13

Pia Malmros medborgarförslag om ändrade ägardirektiv för
AB Gotlandshem

RS 2018/192
2018-02-13

Pia Malmros medborgarförslag om delegerat chefsansvar

RS 2018/193
2018-02-13

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till socialnämnden

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande

:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-02-26

Rf § 17 forts.
Pia Malmros medborgarförslag om att ändra detaljplanen för
Strandgärdet i Visby
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till byggnadsnämnden

RS 2018/194
2018-02-13

Pia Malmros medborgarförslag om parkeringsavgifter på Visby lasarett
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden

RS 2018/195
2018-02-13

Pia Malmros medborgarförslag om entré mot havet på Visby lasarett
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till hälso- och
sjukvårdsnämnden

RS 2018/196
2018-02-13

Pia Malmros medborgarförslag om att utreda och införa en s.k.
turistavgift
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen

RS 2018/197
2018-02-13

Martin Ronstens medborgarförslag om förbättrad gatubelysning i Visby
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden

RS 2018/222
2018-02-19

Expedieras:

Berörda nämnder, Förslagsställarna

Justerande:

Utdragsbestyrkande

:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-02-26

Rf § 18
Medborgarförslag; anmälan av beslutade
Regionfullmäktiges beslut
•

Anmälda och beslutade medborgarförslag i enlighet med förteckningen läggs till
handlingarna.

Lars Håkansson medborgarförslag om underhåll av Skogsholmsvägen i Visby.
RS 2015/352

•

Tekniska nämnden 2017-12-14, § 310

•

Medborgarförslag (inkom 2015-05-22)

Johan Ahlströms medborgarförslag om återvinning i Visby innerstad.
RS 2015/641

•

Tekniska nämnden 2017-12-14, § 312

•

Medborgarförslag (inkom 2015-10-16)

Lou Boethius medborgarförslag om utökad parkeringstid till 24-timmar.
RS 2015/642

•

Tekniska nämnden 2018-01-31, § 27

•

Medborgarförslag (inkom 2015-10-16

Stig Ylipääs medborgarförslag om ställplatser för husbilar m.m. RS 2016/33
•
Tekniska nämnden 2018-01-31, § 28
•

Medborgarförslag (inkom 2016-01-19

Elida Lundgrens medborgarförslag om FTI:s återvinningsstationer. RS 2016/597
•
Tekniska nämnden 2017-12-14, § 311
•

Medborgarförslag (inkom 2016-09-13)

Sara Lidqvists medborgarförslag om avgift för offentliga toaletter i Hemse.
RS 2016/646

•

Tekniska nämnden 2018-01-31, § 34

•

Medborgarförslag (inkom 2016-10-04
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-02-26

Rf § 18 forts.
Ingemar Weberuds medborgarförslag om gångväg längs väg 147 vid Sjuströmmar i Slite.
RS 2017/176

•

Tekniska nämnden 2018-01-31, § 30

•

Medborgarförslag (inkom 2017-02-20)

Leif-Åke Svenssons medborgarförslag om uppställningsplats för husbil eller husvagn.
RS 2017/361

•

Tekniska nämnden 2018-01-31, § 29

•

Medborgarförslag (inkom 2017-04-12)

Börje Yttergrens medborgarförslag om övergångsställe mitt på Skarphällsgatan.
RS 2017/412

•

Tekniska nämnden 2017-12-14, § 313

•

Medborgarförslag (inkom 2017-04-28)

Louise Stuxgrens medborgarförslag om lekplats för barn i område på Visby Öster.
RS 2017/531

•

Tekniska nämnden 2018-01-31, § 26

•

Medborgarförslag (inkom 2017-06-05)

Ulla Göthbergs medborgarförslag om övergångsställe korsningen Broväg-Herkulesvägen
i Visby. RS 2017/559
•
Tekniska nämnden 2018-01-31, § 31
•

Medborgarförslag (inkom 2017-06-15)

Sune Gomanders medborgarförslag om avsaltningsanläggning i Visby.
RS 2017/562

•

Tekniska nämnden 2017-12-14, § 309

•

Medborgarförslag (inkom 2017-06-16)

Bernt Herlitzs medborgarförslag om att sänka hyrorna under Almedalsveckan.
RS 2017/719

•

Tekniska nämnden 2017-12-14, § 314

•

Medborgarförslag (inkom 2017-08-10)
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-02-26

Rf § 18 forts.
Bernt Herlitzs medborgarförslag om fler pontoner i Visby hamn under Almedalsveckan.
RS 2017/721

•

Tekniska nämnden 2018-01-31, § 25

•

Medborgarförslag (inkom 2017-08-10)

Bernt Herlitzs medborgarförslag om utskrift av kvitton från parkeringsautomater.
RS 2017/722

•

Tekniska nämnden 2018-01-31, § 32

•

Medborgarförslag (inkom 2017-08-10)

Irene Magnussons medborgarförslag om papperskorgar i naturreservatet på Södra Hällarna
i Visby. RS 2017/828
•
Tekniska nämnden 2018-01-31, § 24
•

Medborgarförslag (inkom 2017-09-15)

Dag Hoffmans medborgarförslag om offentlig toalett i Burgsvik. RS 2017/1014
•
Tekniska nämnden 2018-01-31, § 33
•

Medborgarförslag (inkom 2017-11-08)

Leifi Jacobssons medborförslag om att andra namnet från brukare till vårdtagare inom
hälso- och sjukvården. RS 2017/588
•

Socialnämnden 2018-02-07, § 11

•

Medborgarförslag (inkom 2017-06-26)

Aron Sjöbergs medborförslag om att organisera hälso- och sjukvårdsförvaltningens
psykologer i en gemensam mottagning. RS 2017/809
•

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2018-02-07, § 491

•

Medborgarförslag (inkom 2017-09-12)

Lise-Lotte Nygrens medborgarförslag om krav på utbildning och kompetens vid
anställning inom vården. RS 2017/842
•

Socialnämnden 2018-02-07, § 12

•

Medborgarförslag (inkom 2017-09-20)
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-02-26

Rf § 18 forts.
Emma Widegrens medborgarförslag om hemtest för upptäckt av cellförändringar.
RS 2017/918

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2018-02-07, § 490

•

Medborgarförslag (inkom 2017-10-10)

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-02-26

Rf § 19
Interpellation. Äldreboendet Pjäsen
RS 2017/1058

Socialnämndens ordförande Håkan Ericsson (S) besvarade interpellation från Jesper
Skalberg Karlsson (M) om äldreboendet Pjäsen. Jesper Skalberg Karlsson tackade för
svaret och kommenterade ytterligare frågan. Deltar i diskussionen gör även Eva
Nypelius (C), Claes Nysell (L) och Hannes Müller (-).
Interpellation 2017-11-20

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 20
Interpellation. Fler och enhetligare torgplatser
RS 2017/1156

Regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin (S) besvarade interpellation från Anna
Hrdlicka (M) om fler och enhetligare torgplatser. Anna Hrdlicka tackade för svaret och
kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2017-12-13

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 21
Interpellation. Höjning av försörjningsstödet
RS 2017/1154

Socialnämndens ordförande Håkan Ericsson (S) besvarade interpellation av Jesper
Skalberg Karlsson (M) om höjning av försörjningsstödet. Jesper Skalberg Karlsson
tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2017-12-13

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-02-26

Rf § 22
Interpellation. Tider i Visby ishall
RS 20171155

Regionrådet Filip Reinhag (S) besvarar interpellation från Robin Storm (M) om
äldreboendet Pjäsen. Robin Storm (M) tackade för svaret och kommenterade ytterligare
frågan. Deltar i diskussionen gör även Lena Celion (M).
Interpellation 2017-12-13

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 23
Interpellation. Snedvriden konkurrens från Wisby Strand
RS 2017/1157

Regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin (S) besvarar interpellation från Peter
Wennblad (M) om snedvriden konkurrens från Wisby Strand. Peter Wennblad tackade
för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Deltar i diskussionen gör även Stefaan
De Maecker (MP).
Interpellation 2017-12-13

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 24
Interpellation. Gång- och cykelväg förbi Sjuströmmar i Slite
RS 2017/1158

Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S) besvarar interpellation från Lena
Celion (M) om gång- och cykelväg på väg 147 förbi Sjuströmmar i Slite. Lena Celion
tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2017-12-13

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-02-26

Rf § 25

Motioner; nya
Följande motioner har inkommit:

Ärendenummer

Bibbi Olsson (C)
Gångväg- och cykelväg längs med f.d. banvallen på Sudret

RS 2018/250
2018-02-26

Stefan Nypelius (C)
Bygga en gångbro till kryssningskajen i gotländskt kärnvirke

RS 2018/251
2018-02-26

Eva Gahnström (C)
Kompetens inom landsbygdsutveckling och lantbruksproduktion

RS 2018/252
2018-02-26

Anmärkning:

De nya motionerna bifogas det tryckta protokollet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-02-26

Rf § 26
Interpellationer; nya
Regionfullmäktiges beslut
•

Interpellationerna besvaras vid nästa sammanträde.

Anna Andersson (C) fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin (S) ställa
interpellation om delaktighet och dialog.
RS 2018/ 273

Anna Hrdlicka (M) fick tillstånd att till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande
Stefaan De Maecker (MP) ställa interpellation plan för oberoende av hyrpersonal.
RS 2018/ 281

Eva Nypelius (C) fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin (S) ställa
interpellation om effekter av upphävt beslut om konkurrensneutralitet i primärvården.
RS 2018/282

Eva Nypelius (C) fick tillstånd att till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Stefaan
De Maecker (MP) ställa interpellation om konkurrensneutralitet i primärvården.
RS 2018/283

Inger Harlevi (M) fick tillstånd att till tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S)
ställa interpellation om uppföljning av kryssningskajen.
RS 2018/284

Eva Nypelius (C) fick tillstånd att till socialnämndens ordförande Håkan Ericsson (S)
ställa interpellation om ökade kostnader för LSS.
RS 2018/285

Karl-Johan Boberg (C) fick tillstånd att till barn- och utbildningsnämndens ordförande
Brittis Benzler (V) ställa interpellation om brist på lärare.
RS 2018/286

Lars Thomsson (C) fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin (S ställa
interpellation om konsekvenser av eventuellt vinstförbud av offentligt finansierade
tjänster. RS 2018/287
Ola Lindvall (C) fick tillstånd att till tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S)
ställa interpellation om trafiksäkerhetsbefrämjande åtgärder vid väg 631 genom
Dalhem samhälle. RS 2018/288
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-02-26

Rf § 27

Information
Till handlingarna läggs i information om
•

Socialnämndens beslut 2018-02-07, § 23, om individrapportering – inte verkställda
beslut om bistånd eller insatser som inte verkställts per den 31 december 2017.
SON 2017/79

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
2018-02-26

Omröstning § 14
Ärende: Motion. Inrätta ett ungdomsfullmäktige i Region Gotland
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
Till att ärendet avgörs på dagens
sammanträde
NEJ: För återremiss

Följande röstade ja:
Torgny Ammunet (S)
Margareta Persson (M)
Peter Wennblad (M)
Anna Hrdlicka (M)
Meit Fohlin (S)
Filip Reinhag (S)
Hanna Westerén
Björn Jansson (S)
Inger Harlevi (M)
Mats Hedström (M)
Leif Dahlby (S)
Jonny Wiberg (S)
Tommy Gardell (S)
Viola Öst (S)
Brittis Benzler (V)
Saga Carlgren(V)
Jesper Skalberg Karlsson (M)
Lena Celion (M)
Renée Lingström (S)
Charlotte Andersson (S)
Linus Gränsmark (S)
Lena Eneqvist (S)
Per Edman (V)
Thomas Gustafson (V)
Margareta Benneck (M)
Håkan Onsjö (M)
Tony Johansson (S)
David Lindvall (S)
Lennart Petersson (S)
Aino Friberg Hansson (S)
Annamaria Bauer (V)
Lars Bjurström (V)
Ingemar Lundqvist (M)
Rolf Öström (M)
Mikael Nilsson (S)
Annelie Klovsjö (S)
Alexandra Dahlberg (S)
Stefaan De Maecker (MP)

Isabel Enström (MP)
Helene Kristiansson (V)
Robin storm (M)
Roger Wärn (M)
Daniel Heilborn (MP)
Cecilia Nygren (MP)
Klara Andermo (MP)
Lena Stenström (MP)
Karl-Allan Nordblom (MP)
Lisbeth Bokelund (MP)
Bo Björkman (S) ordförande
Följande röstade nej:
Eva Nypelius(C)
Lars Thomsson (C)
Björn Dahlström (C)
Bibbi Olsson (C)
Gunnel Lindby (C)
Jonas Niklasson (C)
Eva Gahnström (C)
Stefan Nypelius (C)
Eva Gustafsson (C)
Karl-Johan Boberg (C)
Ingrid Engström (C)
Anders Larsson (C)
Ola Lindvall (C)
Eva Ahlin (C)
Claes Nysell (L)
Ulf Klasson (L)
Frans Brozén (L)
Lena Grund (L)
1 Avstår
Hannes Müller (-)
3 Frånvarande
Eva Pettersson (SD)
Clas Strid (SD)
Elin Bååth (Fi)

Bilaga § 19

Bilaga § 20

Interpellationssvar
2018-02-26

Fler torghandelsplatser
Svar på Anna Hrdlickas interpellation
”Fler torghandelsplatser?”
Torghandel är reglerad verksamhet där kommunerna har att ta ställning till var och när handel
får bedrivas. Det ska finnas en neutralt utformad taxa och en möjlighet för torghandlare att
boka plats och sälja sina produkter på kommersiellt tydliga villkor.
Under senare år har Region Gotland försökt att i Torhandelsstadgan ställa krav på enhetlighet
och utbud utan att lyckas. Teknikförvaltningen samverkar med två torghandlarföreningar,
Visby Handelstorg som är lokala och säljer lokalproducerat samt Torghandlarföreningen som
mest är ickelokala.

Anna frågar:
Vad kan vi göra för att få torghandlarna att vilja vara med på en ”designidé” om enhetligare
torgstånd?
Torghandel kan regleras i utseende men det kommer att krävas en tydlig koppling till
utemiljöprogram. Det kan antingen tas in som en del i utemiljöprogrammet eller bli en
konsekvens av detta. En sådan förändring kräver också en förändrad torghandelsstadga. Skall
ett sådant arbete inledas är det lämpligt att bjuda in intressenterna, torghandelsföreningarna
och Visby Centrum m fl, till ett sådant projekt så att många involveras och görs delaktiga i
arbetet. Arbetet kring uteserveringar är ett bra exempel där just dialog har lett till samsyn och
acceptans.

Vad kan vi göra för att få fler marknadsplatser - t ex ett grönsakstorg på Södertorg?
Platser med detaljplanelagd torghandel finns på Stora Torget, Donnersplats och Hamnplan.
Stadgan för torghandelstaxa gäller i Visby endast Stora torget.
Ska torghandel ske på fler platser krävs ändring av detaljplan, torghandelsstadga och
torghandelstaxa. Alternativet är att likt Östertorg söka polistillstånd för att nyttja offentlig
plats.

Meit Fohlin
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga § 21

Interpellationssvar
2018-02-26

Höjning av riksnormen för försörjningsstöd
Jesper Skalberg har ställt en interpellation till mig med anledning av att Regeringen har
beslutat att höja riksnormen för försörjningsstöd. Han ställer följande frågor om denna
höjnings effekter på Region Gotland.
1. Hur mycket kommer regeringens höjning av försörjningsstödet kosta Region
Gotland?

Mitt svar är:
Socialförvaltningen har gjort en beräkning vad kostnaden beräknas bli för 2018. Under 2018
kommer förvaltningen att förändra sitt arbetssätt samt intensifiera samarbetet med bland
annat Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen. Förvaltningen
bedömer utifrån det att det inte kommer att ske någon drastiskt ökning av försörjningsstöd
under 2018.
Jespers Skalbergs räkneexempel bygger på en ensamstående förälder med två barn i åldrarna
11-14 år.
2017 års norm för en ensamstående var 2980 kronor per månad, 3120 per barn och månad.
2018 års norm för en ensamstående är 3030 kronor (+ 50 kronor) och 3370 (+ 250 kronor)
per barn.
Dessutom ökar schablonen för ”Gemensamma hushållskostnader” med 20 kronor mellan
åren.
Totalt blir det en ökning med 570 kronor per månad, precis som är skrivet i interpellationen.
Men från och med mars 2018 ökar också barnbidraget med 200 kronor per barn, vilket, för
vårt räkneexempels del, innebär att kostnaden för försörjningsstödet ökar med 170 kronor per
månad.
I genomsnitt är 550 hushåll beroende av försörjningsstöd varje månad. I varje hushåll finns i
genomsnitt 1,8 barn.
Den uppskattade ökade kostnaden för 2018 blir därmed:
2 månader x 520 kronor x 550 hushåll = 572 000 kronor
10 månader x 250 kronor x 550 hushåll = 1 375 000 kronor
Total ökning: 1 947 000 kronor.
Ökningen är uppskattad, och under förutsättning att alla andra parametrar är lika i jämförelse
med 2017. Då kostnadsökningen varierar mellan åldrarna på barnen, och det inte finns någon
statistik på i vilka åldrar våra klienters barn befinner sig så är räkneexemplet gjort på två barn
mellan 11 och 14 år. (interpellationens exempel).

2. Hur ska Region Gotland finansiera regeringens höjning av försörjningsstödet?

Mitt svar:
Försörjningsstödet kostade 65 miljoner kronor i Socialnämndens budget på 1,3 miljarder
kronor 2017. Om det som ett värsta scenario skulle bli en ökning med runt 2 miljoner kronor,
så kan det säkert kompenseras av de överskott som finns på andra verksamheter. Men
självklart kommer de pågående insatserna intensifieras för att göra försörjningsstödet
kortvarigt och att olika åtgärder och samarbeten med andra kan göra att de som idag kräver
försörjningsstöd ska kunna bli självförsörjande.
3. Hur arbetar Socialnämnden för att minska bidragsberoendet och få fler människor
att lämna försörjningsstödet till förmån för sysselsättning och jobb?

Mitt svar:
Från och med 180115 införs möjligheten till E-ansökan, att klienter kan ansöka om
försörjningsstöd via nätet om de har mobilt bank-id. Förhoppningsvis kommer detta att
innebära att arbetstid frigörs för handläggarna, som då i ännu större utsträckning kan arbeta
med samverkansmöten med till exempel Af, Försäkringskassa och sjukvård, vilket vi vet är en
framgångsfaktor.
Det finns också en förhoppning om en ny samverkansmodell mellan Socialförvaltningen och
Utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningen (UAF), som skulle gagna både klienter och
kostnaden för försörjningsstödet (en gotlandsvariant av Trelleborgsmodellen).
Samarbetet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, sjukvård, socialtjänst och
vuxenutbildning inom Finsam minskar också behovet av försörjningsstöd.
Socialförvaltningen samverkar också med UAF för att så snabbt som möjligt få våra nya
gotlänningar från andra länder att snabbt bli självförsörjande genom att de under tiden de läser
svenska på SFI också har praktik i delar av äldreomsorgen. Då lär de sig svenska snabbare och
hur den svenska arbetsmarknaden fungerar. Många har därigenom fått sommarjobb och det
kan bli insteg till varaktiga jobb.
Det nya arbetssättet och samarbetet med Arbetsförmedling och Utbildnings och
arbetsmarknadsförvaltningen skall tillsammans med en förhoppningsvis fortsatt bra
arbetsmarknad, få till följd att ingen dramatisk ökning av försörjningsstödet äger rum under
2018.

Håkan Ericsson (S)
Socialnämndens ordförande
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Interpellationssvar
2018-02-26

Tider i Visby ishall
Robin Storm (M) har i en interpellation ställt fyra frågor till mig vilka besvaras nedan.
1.

Vid kultur- och fritidsnämndens sista sammanträde gavs ett politiskt enhälligt uppdrag att se
över möjligheten att frigöra mer tid i Visby ishall.

2.

Föreningar avgör själva var de vill bedriva sin verksamhet och ansöker därefter om tid i
respektive anläggning vilka fördelas enligt gällande regelverk. Slite ishall har tidigare haft gott
om lediga tider men även i Hemse ishall har det funnits relativt gott om lediga tider.
Föreningar får givetvis ansöka om att nyttja dessa.

3.

Efter önskemål från allmänheten finns separata pass för de med klubba och puck respektive
utan klubba och puck. Det har funnits barn och unga som tyckt att ishallen känts otrygg när
det skjutits puckar. För att fler ska känna sig välkomna i ishallen har därför separata pass
införts.

4.

Att förlänga issäsongen är en kostnadsfråga. Våra tre ishallar på Gotland kostar sammantaget
knappt tio miljoner per år att drifta. Visby Roma ansökte förra sommaren om att få spola is
tidigare i Visby ishall vilket godkändes mot att totalsumman för detta debiterades föreningen.
Med de sparkrav som ligger på kultur och fritidsområdet ser jag det som svårt att i dagsläget
skjuta till mer pengar till att spola upp is tidigare på året. Värt att nämna är att Gotland med
våra tre ishallar ligger i topp nationellt räknat i ishallar per capita.

Filip Reinhag
Regionråd
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INTERPELLATIONSSVAR
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Interpellation om hur regionens stöd till Wisby Strand snedvrider konkurrensen
Peter Wennblad (M) har i en interpellation, ”regionens stöd till Wisby Strand”, ställt tre frågor
till mig.
Dessa besvaras nedan.
Först vill jag dock inleda med en kort historik runt regionens satsning Kongresshallen Wisby
Strand. Redan i början av 90-talet när den stora ombyggnaden av Wisby hotell sattes igång
väckte företag inom turistnäringen frågan om en riktig kongresshall i Visby. Arbetet fortsatte i
olika konstellationer vilket i slutet av decenniet, i samband med regionens utbyggnad av
högskolans lokaler, gjorde att fullmäktige att gav startskott för planering av en Kongresshall i
Visby. Efter ytterligare flera års utredande, planerande, mötande, pengajagande (från både EU
och regering), upphandlingar, hyresgästjagande samt husockuperande kunde spaden äntligen
sättas i jorden maj 2005, med invigning i maj 2007.
Redan då var bestämt att regionen skulle äga Kongresshallsfastigheten och att regionen inte
skulle vara inblandad i hyresgästens sätt att sköta verksamheten. Det var också känt att
fastighetens höga drift- och kapitalkostnader inte skulle kunna täckas av hyran.
Kongresshallens förväntade positiva samhällseffekter skulle medföra goda intäkter till såväl
samhället som näringslivet. De bedömningar som gjordes pekade på 40-50 mnkr i ökad
omsättning till Gotland, ca 50 nya årsarbeten, mer turism-längre säsong, ökat underlag för
flyg/färja/detaljhandeln/restauranger/ buss/taxi och investeringar i ny hotellkapacitet samt
PR-marknadsföringseffekter.
Hur blev det?
Utredningsinstitutet HUI presenterade sin analys på Wisby Strands 10-årsdag förra året.
Satsningen har haft en turistekonomisk effekt på 900 miljoner. Nästan 2 000 evenemang och
kongresser har dragit 637 000 besökare vara ca 425 000 tillresta.
Dessutom har satsningen fungerat som en ”indirekt katalysator” för investeringar på ca 800900 miljoner, mestadels i hotell och andra boendeanläggningar. Antal hotellrum har ökat med
48 procent, vilket är 30 procentenheter mer än för riket.
Hyresgästbolaget har under dessa år haft en omsättning på 387 miljoner, betalt hyra på 27
miljoner och har nu 11 helårsanställda. Regionen har under dessa 10 år fått skjuta till 43,5
miljoner för att regionens fastighetsägarbolag inte ska gå med förlust.
Så sammantaget visar det sig alltså att Kongresshallssatsningen vida överstiget de prognoser
som låg till grund för beslutet. Det snitt på ca 4 miljoner per år som hittills varit regionens
bidrag till sitt eget fastighetsbolag utgör en liten insats som givit väldigt stor utdelning för den
gotländska besöksnäringen och det gotländska samhället.
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Jag går nu över till att besvara interpellantens frågor.
• 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?
Svar: Som säkert framgår av mitt tidigare anförande så anser jag att det är rimligt med ett stöd
till regionens eget bolag, precis som var förutsättningen när vi en gång tog beslutet att göra
kongresshallssatsningen. Naturligtvis vill jag se ett så lågt bidrag som möjligt men man ska
komma ihåg att det inte finns något direkt samband mellan en fastighets drifts/kapitalkostnader och marknadshyran för densamma.
• Anser du att Gotlands Convention Bureau ska fortsätta drivas i regionens regi, och med regional
finansiering?
Svar:
De personer som arbetar i GCB är anställda av regionen. GCB´s verksamhet finansieras av
Regionen och näringslivet med hälften var, f.n. 800 000 var. Hyresgästen på Kongresshallen
står för 25 procent av näringslivets del, 200 000 kr.
Gotland Convention Bureau (GCB) har som syfte att marknadsföra Gotland som mötesplats
och få fler möten att arrangeras på Gotland. GCB fungerar som en neutral och objektiv
koordinator mellan en kongressarrangör/mötesplanerare och aktörerna inom den gotländska
mötesindustrin. Vid GCB får företag, organisationer, föreningar och myndigheter
kostnadsfritt råd och stöd inför att arrangera ett möte på Gotland. En stor del av GCB´s
arbete är även att stötta och hjälpa de lokala personer och verksamheter som önskar stå värdar
för ett möte på Gotland.
Ja, jag tycker det är viktigt att vi med regional finansiering kan bidra med denna funktion för
att stärka Gotlands varumärke, visa upp den spetskompetens som finns här samt stötta
näringslivet och det gotländska samhället samtidigt som jag tycker att det är viktigt att också
näringslivet bidrar. I samverkan får vi störst nytta.
• 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.
Svar: Regionen stödjer många näringslivssatsningar och gör det på en övergripande nivå utan
att stödet riktas direkt till det enskilda företaget. Stödet till Convention Bureau görs både för
den viktiga funktion den verksamheten har för öns besöksnäring men också för dess effekter
på varumärket Gotland och på Region Gotlands egna verksamheter som står värdar för
möten.
Regionens stöd till GCB är inte beroende av de medfinansierade företagens ekonomiska
resultat eller vilka företag som är delaktiga i arrangemang som koordineras med hjälp av GCB.
GCB är i sin funktion neutrala och representerar hela det gotländska näringslivet.
Region Gotland har ett bolag som hanterar fastigheten och bolaget ska där driva effektiv
fastighetsförvaltning. Det uppdraget är självklart. Region Gotland har uppdraget att driva på
för utveckling, tillväxt och attraktionskraft samtidigt som förväntningarna på Region Gotland
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är stora ur många perspektiv. Vi tog en medveten risk samtidigt som vi visade mod när vi
valde att bygga kongresshall. Kongresshallar har tveksam lönsamhet i hela landet och är
mycket konjunkturkänsliga. Nyttan för det gotländska samhället är, enligt ovan, mycket stor
och på sätt ser jag att insatsen stämmer väl överens med vårt uppdrag. Tillväxt i gotländskt
näringsliv är avgörande för hur väl vi lyckas upprätthålla god kvalitet i våra
välfärdsverksamheter.

Meit Fohlin
Regionstyrelsens ordförande
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Interpellationssvar
2018-02-26

Gång- och cykelväg på väg 147 förbi Sjuströmmar i Slite
Lena Celion (M) har ställt interpellation enligt nedan:
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)

Mitt svar:
Teknikförvaltningen har vid flera tillfällen framfört önskemål till Trafikverket om en gångbro
över Sjuströmmar. Trafikverket har inte visat något intresse för att bygga en bro.
Området vid Sjuströmmar är klassat som fast fornlämning och det kan innebära svårigheter att
anlägga en gångbro.
Gångbron finns inte med i de 50 miljoner som Trafikverket fått till satsningar på Gotland.
Regionstyrelsen beslutade 1 februari 2017 att gångbro över Sjuströmmar tas med i länsplanen.
Gångbron finns nu med i sammanställning av åtgärder.
Det är en slags totallista över behov och här finns alla slags åtgärder på det statliga och regionala
vägnätet. Exakt vilka åtgärder som kommer att genomföras är dock inte bestämt (utöver
cykelleden Västergarn - Klintehamn) utan det måste bestämmas varje år utifrån de prioriteringar
med utgångspunkt från den sammanställning som finns i länsplanen som regionen vill göra, och
utifrån vilka medel som finns. I detta är också dialogen med Trafikverket viktig.
Tommy Gardell
Ordförande i tekniska nämnden
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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
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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
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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

