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Motion. Vattenförsörjningen på Gotland

8.

Motion. Blandade upplåtelseformer med bättre ekonomi för AB
Gotlandshem

9.

Avsägelser och fyllnadsval

10. Medborgarförslag; anmälan av beslutade
11. Medborgarförslag; nyinkomna
12. Anna Anderssons (C) interpellation till regionstyrelsens ordförande Meit
Fohlin (S) om delaktighet och dialog
13. Anna Hrdlickas (M) interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande Stefaan De Maecker (MP) om oberoende av hyrpersonal
14. Eva Nypelius (C) interpellation till regionstyrelsens ordförande Meit
Fohlin (S) om effekter av upphävt beslut om konkurrensneutralitet i
primärvården
15. Eva Nypelius (C) interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande Stefaan De Maecker (MP) om konkurrensneutralitet i
primärvården

16. Inger Harlevis (M) interpellation till tekniska nämndens ordförande Tommy
Gardell (S) om uppföljning av kryssningskajen
17. Eva Nypelius (C) interpellation till socialnämndens ordförande Håkan
Ericsson (S) om ökade kostnader för LSS
18. Karl-Johan Bobergs (C) interpellation till barn- och utbildningsnämndens
ordförande Brittis Benzler (V) om brist på lärare
19. Lars Thomssons (C) interpellation till regionstyrelsens ordförande Meit
Fohlin (S om konsekvenser av eventuellt vinstförbud av offentligt
finansierade tjänster
20. Ola Lindvalls (C) interpellation till tekniska nämndens ordförande Tommy
Gardell (S) om trafiksäkerhetsbefrämjande åtgärder vid väg 631 genom
Dalhem samhälle
21. Eventuella frågor
22. Eventuella nya motioner och interpellationer
Kallelsen med handlingarna finns tillgängliga på Region Gotlands hemsida www.gotland.se,
att hämtas i receptionen, Rådhuset, Visborgsallén 19, Visby, eller beställas per tfn 26 93 55.
Regionfullmäktiges sammanträden är offentliga och alla är välkomna till Rådhuset,
Visborgsallén 19, Visby, för att lyssna på debatten. Välkomna att ta del av
regionfullmäktiges ärenden.
Visby den 16 mars 2018
Bo Björkman
Ordförande

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-03-26

Handlingar till

Ärende 2

Fyllnadsval för regionfullmäktige
Innehåll


Ny ersättare i regionfullmäktige efter Karin Persson (Fi).

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-03-26

Handlingar till

Ärende 4

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv
Innehåll
 Regionstyrelsen 2018-02-22, § 36
 Regionstyrelseförvaltningen 2018-01-30
Bilaga

Bokslutskommuniké 2017

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-02-22

RS § 36

Resultatutjämningsreserv inklusive
bokslutskommuniké

RS 2017/1020

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
 Reservering av medel till resultatutjämningsreserv görs med 37 miljoner kronor.

Från och med 2013-01-01 finns det i kommunallagen en möjlighet att under vissa
betingelser reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR).
Denna reserv kan sedan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel
under förutsättning att årets resultat efter balanskravsjusteringar är negativt.
RUR är frivillig att tillämpa, dock måste kommuner och landsting som tänker göra
det ta beslut om hur reserven ska hanteras. Region Gotland tog beslut om regelverk
för RUR i regionfullmäktige 2014-03-31, § 46.
För att kunna reservera medel till resultatutjämningsreserven måste årets resultat
efter balanskravsjusteringar uppgå till minst 2 procent av summan av skatteintäkter,
generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Reservation kan ske av
den del som överstiger detta resultat.
Resultatutjämningsreserven får i Region Gotland uppgå till högst 3 procent av
skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning.
Med anledning av Region Gotlands ekonomiska balanskravsresultat för 2017 finns
möjlighet att reservera medel till resultatutjämningsreserv.
Mnkr
Årets resultat
- reavinster
+ reavinster enligt undantagsmöjlighet
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
2 procent av skatteintäkter, generella bidrag och utjämning
Reservering till resultatutjämningsreserv
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att så ska göras.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2018-01-30

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

2017
151
-23
8
136
-99
37

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2017/1020
30 januari 2018

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Reservering till resultatutjämningsreserv 2017
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Reservering av medel till resultatutjämningsreserv görs med 37 mnkr.
Sammanfattning

Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att under
vissa betingelser reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv
(RUR). Denna reserv kan sedan användas för att utjämna intäkter över en
konjunkturcykel under förutsättning att årets resultat efter balanskravsjusteringar är
negativt.
RUR är frivillig att tillämpa, dock måste kommuner och landsting som tänker göra
det ta beslut om hur reserven ska hanteras. Region Gotland tog beslut om regelverk
för RUR i regionfullmäktige 2014-03-31, §46.
För att kunna reservera medel till resultatutjämningsreserven måste årets resultat
efter balanskravsjusteringar uppgå till minst 2 procent av summan av skatteintäkter,
generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Reservation kan ske av
den del som överstiger detta resultat.
Resultatutjämningsreserven får i Region Gotland uppgå till högst 3 procent av
skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning.
Bedömning

Med anledning av Region Gotlands ekonomiska balanskravsresultat för 2017 finns
möjlighet att reservera medel till resultatutjämningsreserv.
mnkr
Årets resultat
-reavinster
+reavinster enligt undantagsmöjlighet
Årets resultat efter balanskravsjusteringar
2 procent av skatteintäkter, generella bidrag och utjämning
Reservering till resultatutjämningsreserv
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att så ska göras.

2017
151
-23
8
136
-99
37
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BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2017

Årets resultat 151 mnkr
Årets resultat 2017 blev 151 mnkr. Budgetavvikelsen blev
+131 mnkr. Det starka resultatet beror på positiva budgetavvikelser för skatteintäkter, generella statsbidrag och fastighetsförsäljningar. Även pensioner, sociala avgifter och
räntekostnader blev lägre än budgeterat. Nämndernas
verksamheter uppvisar däremot ett underskott på -2 mnkr
jämfört med budget.

Tre av nämnderna klarar inte sin budget. Hälso- och sjukvårdsnämnden har det största underskottet på -54 mnkr
(2016, -82 mnkr). Socialnämndens underskott slutar
på -8 mnkr (2016, -25 mnkr). Tekniska nämndens underskott uppgår till -3 mnkr (2016, 10 mnkr) och finns inom
kollektivtrafik och räddningstjänst.

Årets resultat efter balanskravsjusteringar slutar på
136 mnkr sedan reavinster från markförsäljningar har frånräknats med 15 mnkr. Återställningen av det kvarvarande
negativa balanskravsresultatet från 2015 på -16 mnkr är
därmed helt avklarad.

Investeringsutgifterna hamnade på 436 mnkr (2016,
616 mnkr). Egenfinansieringen av investeringar var 116
procent totalt. För de skattefinansierade investeringarna
var egenfinansieringen 154 procent vilket överträffade målet på 100 procent. Investeringsbudgeten för 2017 uppgick
till 853 mnkr, vilket är en alldeles för hög nivå för att klara
att genomföra och finansiera på ett år.

Kortfattat om utfallet







Budgetavvikelse +131 mnkr totalt
Skatteintäkter och generella statsbidrag, +43 mnkr i
budgetavvikelse
Vinster från fastighetsförsäljningar och markexploatering 84 mnkr, budgetavvikelse +49 mnkr
Finansnetto +29 mnkr mot budget
Nämnderna -2 mnkr jämfört med budget
Investeringar 436 mnkr

Finansiella nyckeltal
Procent

2015

2016

2017

-1,4

1,8

3,1

Skatteintäkter och bidrag, förändring

3,3

4,3

5,0

Nettokostnader, förändring

5,0

1,1

3,6

43,7

41,4

42,0

63

66

154

Årets resultat / nettokostnader

Soliditet
Egenfinansiering av investeringar i
skattefinansierad verksamhet

Stark utveckling av skatteintäkter och generella statsbidrag

Skatteintäkter och generella statsbidrag ökade med 5,0
procent vilket är en hög nivå och speglar rådande högkonjunktur. Nettokostnaderna inklusive finansnetto ökade med
3,6 procent. Målet om att nettokostnaderna inte ska öka
mer än skatteintäkter och generella statsbidrag uppnåddes.
Även målet att årets resultat ska uppgå till minst 2 procent
av nettokostnaderna uppnåddes.

Nämnderna klarar inte sin budget, -2 mnkr

Nämnderna redovisar ett sammanlagt underskott mot budget på -2 mnkr (2016, -31 mnkr). Underskottet mot budget
har fortsatt att minska sedan 2015 då nämnderna hade ett
underskott mot budget på -101 mnkr. Det är en positiv utveckling som bl.a. beror på att nämnderna fått ökade budgetanslag med totalt 277 mnkr under 2016 och 2017 samt
att besparingsprogrammet på 170 mnkr under 2017-2019
börjat effektueras.
Nämndernas nettokostnader ökade med 3 procent men utvecklingen skiljer sig mycket åt mellan nämnderna. Den
högsta nettokostnadsökningen finns inom hälso- och sjukvården som hade en ökning på 5 procent. Socialnämndens
nettokostnader ökade med 2 procent.

Investeringsutgifter 436 mnkr

Årets stora investeringsprojekt, mnkr








Kryssningskaj, Visby
Avloppsreningsverk, Klintehamn
Klintehamns hamn
Psykiatriska kliniken, Visby
Vattenledning ”Södra linan”
Förskola Törnekvior, Visby
Gymnasieskola, Visby

74
33
33
25
25
23
21

Låneskulden ökade till 665 mnkr
I början av året togs nya lån upp med 100 mnkr för att finansiera investeringar. Amortering av låneskulden gjordes
med 5 mnkr. Låneskulden har ökat med 290 mnkr de tre
senaste åren som en följd av den omfattande investeringsverksamheten. Låneskulden vid årets slut uppgick till
665 mnkr. Räntekostnaderna var endast 6 mnkr vilket är 4
mnkr lägre än föregående år trots en högre låneskuld. Anledningen är en större andel lån med rörlig ränta. Den genomsnittliga räntan på låneskulden vid årets slut var 0,87
procent (2016, 1,16 procent). Fastighetsförsäljningarna i
slutet av året stärkte likviditeten. Likvida medel uppgick vid
årets slut till 118 mnkr.

Soliditeten förbättrades

Soliditeten visar hur stor andel av tillgångarna som finansierats med eget kapital och är ett mått på finansiell styrka.
Soliditeten ökade till 42,0 procent men uppnår inte målnivån på 45 procent.

Sammanfattning
Resultatet och balanskravsresultatet överträffar regionens
mål och bidrar därmed till att finansiera investeringarna
och stärka soliditeten, vilket är positivt. Samtidigt är det
viktigt att vara medveten om att resultatet möjliggjorts av
en stark utveckling av skatteintäkter och generella statsbidrag samt stora vinster från fastighetsförsäljningar. Ökningen av skatteintäkterna kommer att återgå till mer normala nivåer på ca 3 procent kommande år. Det är därför
viktigt att nettokostnadsutvecklingen i nämnderna hålls tillbaka och inte överstiger den nivån. En förutsättning för det
är att besparingsprogrammet på 170 mnkr genomförs och
att arbetet med effektiviseringar och prioriteringar fortsätter.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2017
Resultaträkning, mnkr

Verksamhetens intäkter *
Verksamhetens kostnader *
Avskrivningar

Helårsprognos Helårsprognos
Delår 2
Delår 1

Rev. Budget

Bokslut 2017

4 300

4 270

4 140

4 007

-8 909

-8 803

-8 724

-8 623

-240

-257

-248

-245

-4 849

-4 790

-4 832

-4 861

Skatteintäkter

3 710

3 749

3 735

3 739

Generella statsbidrag och utjämning

1 191

1 195

1 180

1 180

Verksamhetens nettokostnader

Finansiella intäkter

7

19

12

7

Finansiella kostnader

-39

-22

-26

-27

Årets resultat

20

151

69

38

- reavinster
+ reavinster enligt undantagsmöjlighet
Årets resultat e. balanskravsjusteringar

-23
8
136

* Ej justerad för interna poster

Budgetavvikelse netto, mnkr
Bokslut
2017

Regionstyrelsen
varav
Politikerorganisation
Regionstyrelseförvaltningen

Helårsprognos Helårsprognos
Delår 2
Delår 1

25

18

7

1
24

1
17

0
7

Tekniska nämnden
varav
Teknikförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

-3

7

1

0
-3

8
-1

1
0

Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

10

-1

0

0

0

0

Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

1

1

1

8

4

2

19

12

3

-8

-27

-31

-54

-40

-30

-2

-26

-47

Socialnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Summa

Regionstyrelseförvaltningen, Ekonomi
30 januari 2018

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-03-26

Handlingar till

Ärende 5

Schablonersättningar från Migrationsverket
Innehåll
 Regionstyrelsen 2018-02-22, § 28
 Regionstyrelseförvaltningen 2018-01-04
 Överförmyndarnämnden 2017-12-05, § 159
 Socialnämnden 2017-12-06, § 174
Bilaga

Regionstyrelsen 2017-09-21, § 218, remiss till överförmyndarnämnden
och socialnämnden, samt regionstyrelseförvaltningens skrivelse 2017-08-16

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-02-22

RS § 28

Schablonersättningar från Migrationsverket

RS 2017/608
AU § 29

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
 Den årliga ersättningen för mottagande av asylsökande ensamkommande barn

tillfaller socialnämnden.
 Dygnschablonen för asylsökande ensamkommande barn tillfaller socialnämnden.
 Ersättningen för anvisade asylsökande barn, anvisningsschablonen, delas mellan
socialnämnden med 12 000 kronor och överförmyndarnämnden med 40 000
kronor per barn.
 Om summan för anvisningsschablonen ändras från dagens nivå på 52 000 kronor
så ändras summorna så att proportionen mellan nämnderna kvarstår.

Regionstyrelsen beslutade 2017-09-21, § 218 att inhämta synpunkter från berörda
nämnder om ett förslag till fördelning av vissa schablonersättningar från Migrationsverket.
Ingen av nämnderna har kommenterat den årliga ersättningen eller dygnsschablonen.
Däremot har båda nämnderna i sina remissvar lyft fram att den så kallade anvisningsschablonen inte täcker de faktiska kostnaderna.
Den typ av kostnader som ersättningen avser att täcka är olika till sin karaktär.
Arvoden och resor är helt rörliga medan kostnader för utredningar inte är att
betrakta som rörliga eftersom det krävs personal på plats så fort minst ett ensamkommande barn anvisats till Gotland. Den kompetens som behövs för att göra
utredningar om placering för ensamkommande barn kan, i fall volymen minskar,
även göra andra typer av utredningar vilket gör att finansieringen inte är helt
beroende av ersättningen från Migrationsverket.
Baserat på strukturen i kostnadsbilden ligger regionstyrelseförvaltningens förslag fast.
Genom att ersätta överförmyndarnämnden med 40 000 kronor per barn täcks
troligen den största delen av kostnaden. Däremot kommer inte 12 000 kronor per
barn till socialnämnden att räcka. Där behöver annan finansiering övervägas, men då
utifrån en helhetsbild av samtlig verksamhet för ensamkommande barn.
Beslutsunderlag

Socialnämnden 2017-12-06, § 174
Överförmyndarnämnden 2017-12-05, § 159
Regionstyrelsen 2017-09-21, § 218
Regionstyrelseförvaltningen 2018-01-04

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2017/608
4 januari 2018

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Schablonersättningar från Migrationsverket
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige






Den årliga ersättningen för mottagande av asylsökande ensamkommande barn
tillfaller socialnämnden
Dygnschablonen för asylsökande ensamkommande barn tillfaller socialnämnden
Ersättningen för anvisade asylsökande barn, anvisningsschablonen, delas mellan
socialnämnden med 12 000 kronor och överförmyndarnämnden med 40 000
kronor per barn.
Om summan för anvisningsschablonen ändras från dagens nivå på 52 000 kronor
så ändras summorna så att proportionen mellan nämnderna kvarstår.

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade 21 september 2017 § 218 att inhämta synpunkter från
berörda nämnder om ett förslag till fördelning av vissa schablonersättningar från
Migrationsverket.
Ingen av nämnderna har kommenterat den årliga ersättningen eller dygnsschablonen.
Däremot har båda nämnderna i sina remissvar lyft fram att den så kallade
anvisningsschablonen inte täcker de faktiska kostnaderna. Socialnämnden anser att
regionstyrelsens förslag gällande anvisningsschablonen är oacceptabelt.
Det är svårt att med säkerhet säga hur hög den faktiska kostnaden per barn är och
därigenom avgöra hur stor del av ersättningen som ska tillfalla socialnämnden
respektive överförmyndarnämnden.
Den typ av kostnader som ersättningen avser att täcka är olika till sin karaktär.
Arvoden och resor är helt rörliga medan kostnader för utredningar inte är att
betrakta som rörliga eftersom det krävs personal på plats så fort minst ett
ensamkommande barn anvisats till Gotland. Den kompetens som behövs för att göra
utredningar om placering för ensamkommande barn kan, i fall volymen minskar,
även göra andra typer av utredningar vilket gör att finansieringen inte är helt
beroende av ersättningen från Migrationsverket.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/608

Baserat på strukturen i kostnadsbilden ligger regionstyrelseförvaltningens förslag fast.
Genom att ersätta överförmyndarnämnden med 40 000 kronor per barn täcks
troligen den största delen av kostnaden. Däremot kommer inte 12 000 kronor per
barn till socialnämnden att räcka. Där behöver annan finansiering övervägas, men då
utifrån en helhetsbild av samtlig verksamhet för ensamkommande barn.
Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen beslutade 21 september § 218 om att inhämta synpunkter från
berörda nämnder om ett förslag till fördelning av vissa schablonersättningar från
Migrationsverket.
Både socialnämnden och överförmyndarnämnden har inkommit med remissvar.
Bedömning

Båda nämnderna poängterar i sina remissvar att ersättningen från Migrationsverket
inte täcker de faktiska kostnaderna för god man, resor till och från Migrationsverket
samt utredningar inför placering i lämpligt boende. Socialnämnden anser att
regionstyrelsens förslag gällande anvisningsschablonen är oacceptabelt.
Det är svårt att räkna ut vad den faktiska kostnaden är, men att den överstiger 52 000
kronor under hela perioden från det att barnet anländer fram till 18 årsdagen är
fastställt.
Utgångspunkten i det förslag som remitterats till nämnderna är att den faktiska
kostnaden per utredning enligt ”Kostnad per brukare” år 2016 var 11 000 kronor och
att det sker i snitt 3 utredningar fram till 18 årsdagen eller till dess barnet beviljas
uppehållstillstånd. För god man samt resor var utgångspunkten att den faktiska
kostnaden är cirka 25 000 kronor per år och att ett barn i genomsnitt har god man i
två år vilket innebär en total kostnad på 50 000 kronor.
Den totala kostnaden skulle då bli 83 000 kronor vilket ersätts med 52 000 av
Migrationsverket.
I remissvaret har socialnämnden lyft fram att kostnaden är väsentligt högre och
överförmyndarnämnden anser att kostnaden är något högre.
Med de siffror som nämns i remissvaren är den totala kostnaden istället 171 000
kronor per barn fram till 18 årsdagen eller att barnet beviljas uppehållstillstånd.
Socialnämnden skriver att kostnaden per barn och år är 53 000 kronor. Det är den
totala kostnaden för enheten som jobbar med dessa utredningar delat med antal barn
som fanns i verksamheten i oktober 2017. Någon uppgift om kostnad per utredning
anges inte. Överförmyndarnämnden skriver i sitt svar att nya beräkningar visar att
kostnaden uppgår till 32 500 per barn och år. Eftersom överförmyndarnämnden
tidigare fick återsöka de faktiska kostnader man haft finns en relativt god kunskap
om hur kostnadsbilden ser ut. Osäkerheten rör sig om hur länge barnet befinner sig
på Gotland innan 18 årsdagen eller man fått uppehållstillstånd.
Anvisningsschablonen ska ersätta kommuner för kostnader som är helt olika till sin
karaktär. När det gäller arvoden och resor är kostnaderna helt rörliga. Om det inte
kommer något barn som behöver god man betalas inget arvode. Kostnaderna för
utredningar är däremot i det närmaste att betrakta som fasta. Det handlar om
arbetstid för socialsekreterare i första hand. Det innebär också att om det är få
ensamkommande barn så kan socialsekreteraren göra andra utredningar.
Finansieringen av den resursen sker då på annat sätt och är inte helt beroende av den
rörliga ersättningen från Migrationsverket.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/608

Baserat på strukturen i kostnadsbilden ligger regionstyrelseförvaltningens förslag fast.
Genom att ersätta överförmyndarnämnden med 40 000 kronor per barn täcker
ersättningen troligen den största delen av kostnaden. Däremot kommer inte 12 000
kronor per barn till socialnämnden att räcka. Där behöver annan finansiering
övervägas, men då utifrån en helhetsbild av samtlig verksamhet för ensamkommande
barn.
Under 2018 väntas få ensamkommande barn anvisas till Gotland vilket gör att de
ekonomiska konsekvenserna av den här förändrade ersättningen inte blir särskilt stor.
Däremot innebär den nya asylersättningsförordningen att möjligheten för
överförmyndarnämnden att söka ersättning utifrån faktiska kostnader upphörde 31
december 2017. Den nya schablonen gäller bara barn som anvisats till Gotland efter
1 juli 2017. För de barn som anvisats till Gotland innan 1 juli 2017 och som
fortfarande har god man efter 1 januari 2018 finns ingen finansiering.
Överförmyndarnämnden har begärt tilläggsanslag för dessa kostnader. Se separat
ärende.
Beslutsunderlag

SON 2017-12-06 § 174 Remissvar, schablonersättningar från Migrationsverket
ÖFN 2017-12-05 § 159 Remissvar, schablonersättningar från Migrationsverket
RS 2017-09-21 § 218 Beslut om remiss på förslag till fördelning av
schablonersättningar från Migrationsverket
RSF 2017-08-16 Tjänsteskrivelse om förslag till fördelning av schablonersättningar
från Migrationsverket

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Överförmyndarnämnden
Socialnämnden
Avdelning ekonomi, regionstyrelseförvaltningen
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Överförmyndarnämnden

Ärendenr RS 2017/608
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Lisa Etzner

Datum 27 november 2017

Överförmyndarnämnden

Remissvar – Schablonersättning från Migrationsverket
Förslag till beslut





Överförmyndarnämnden beslutar att avge kansliets förslag till
remissvar som sitt svar på förslag till fördelning av schablonersättning
från Migrationsverket.
Överförmyndarnämnden beslutar att för 2018 begära tilläggsanslag
med 1 500 000 kronor för ökade kostnader till följd av förändringar i
ersättningsmodell för ensamkommande barn.

Handlingar i ärendet

RS § 218
RsAU § 243
Tjänsteskrivelse, daterad 2017-11-10

Bakgrund

Regeringen har beslutat om en ny asylersättningsförordning (2017:193) som
gäller från 2017-07-01. Förändringarna gäller i huvudsak ersättningarna för
ensamkommande barn men även utbildning, betydande extraordinära
kostnader samt vissa andra kostnader. Ersättningarna utgörs nu i större
utsträckning av schabloner. Då schablonersättningarna avser insatser som
tillhandahålls av flera nämnder krävs beslut om hur ersättningarna ska fördelas
mellan nämnderna.
Varje kommun tilldelas en ersättning för anvisade asylsökande barn, en sk.
anvisningsschablon om totalt 52 000 kronor/barn. Denna schablonersättning
ska avse kostnader för god man, transport samt kostnader för utredning enligt
socialtjänstlagen (SoL) inför placering i lämpligt boende. Ersättningen betalas
ut vid ett tillfälle och förväntas täcka kommunens kostnader som uppstår fram
till det att barnet fyller 18 år eller beviljas uppehållstillstånd.

Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress 621 81 Visby
Telefon 0498-26 90 00 vxl

E-post regiongotland@gotland.se
Webbplats www.gotland.se
Org nr 212000-0803
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Överförmyndarnämnden

Ärendenr RS 2017/608

Lisa Etzner

Bedömning

Enligt förslag till fördelning av anvisningsschablonen tillfaller 40 000 kronor
överförmyndarnämnden och 12 000 kronor socialnämnden. De faktiska
kostnaderna för godmanskap för ett ensamkommande barn ligger i dagsläget i
genomsnitt på 25 200 kronor/barn under kvartal 1-3 år 2017. Kostnader för
kvartal 4 är ännu inte fastställda, men beräknas uppgå till 7300 kronor/barn.
Den totala kostnaden/år för godmansarvode, tolk och resor under 2017
uppgår då till 32 500 kronor/barn.
I genomsnitt har ett ensamkommande barn god man under två års tid, varpå
den sammanlagda kostnaden/barn därför beräknas uppgå till 65 000 kronor.
Nämnden kommer således inte att få täckning för de faktiska kostnader som är
kopplade till godmanskapet för de ensamkommande barn som anvisas till
Gotland efter den 1 juli 2017.
Överförmyndarnämnden vill här poängtera att nämnden har använt sig av
samma beräkningsmodell vid dagens uträkning som vid tidigare beräkningar,
men kan för det senaste året se att kostnaderna/barn har ökat, något som mest
troligen är associerat med fler besök och resor till Migrationsverket i samband
med asylprövning.
Inte vid någon av nämndens beräkningar har några kostnader för kansliets
handläggning tagits med, utan dessa beräkningar är endast baserade på de
faktiska kostnader nämnden betalat ut till gode män. De kostnader kansliet har
för handläggning och administration kring dessa ärenden är således inte
redovisade här.
Det är svårt att med säkerhet prognostisera framåt, då det är stor variation på
hur gamla barnen är när de anländer till Sverige och hur länge de har behov av
god man. Det kan således skilja mycket beroende på om barnet är 17 år när det
anvisas till Gotland och således har behov av god man under en kortare tid,
eller om barnet är 13 år när det anvisas till Gotland och kanske har behov av
god man under flera år.
Värt att notera är att det under år 2017 (fram till oktober månad) inkommit
1103 ansökningar om asyl från ensamkommande barn till Migrationsverket. Av
dessa är 527 ansökningar inkomna efter den 1 juli 2017. Av det totala antalet
ansökningar (1103 stycken) ser åldersfördelningen ut på följande sätt;
0-6 år 31 stycken,
7-12 år 127 stycken,
13-17 år 945 stycken.
Majoriteten av dessa barn kommer från Marocko, Afghanistan, Somalia och
Syrien.
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Överförmyndarnämnden

Ärendenr RS 2017/608

Lisa Etzner

Som situationen ser ut just i dag, har Gotland endast tagit emot ett barn sedan
det nya ersättningssystemet trädde i kraft 1 juli 2017. Detta barn är fött 2011,
och har således en ålder på 6 år vid anvisningstillfället, vilket innebär att barnet
troligen kommer att finnas i nämndens verksamhet under längre tid, med god
man eller med särskilt förordnad vårdnadshavare (SFV).
Just för tillfället rör det sig alltså inte om någon stor volym ensamkommande
barn som anvisas till Gotland, men enligt Migrationsverkets prognos beräknas
antal nya asylsökande ensamkommande barn och ungdomar under 2018 att
uppgå till omkring 1100-2500 barn och ungdomar. Av dessa kan man anta att
ett mindre antal kommer att anvisas till Gotland.
För dem barn som anvisats till annan kommun än Gotland där
anvisningskommunen i sin tur sedan placerar barn och ungdomar på Gotland
får överförmyndarnämnden ingen ersättning alls. För att
överförmyndarnämnden ska kunna ha möjlighet att t.ex. fakturera
anvisningskommunen för kostnader kopplade till godmanskapet krävs att avtal
sluts mellan Region Gotland och eventuell aktuell anvisningskommun. Sådana
avtal existerar inte i dagsläget.
Övergångsbestämmelser

Ett för överförmyndarnämndens mer påtagligt och trängande problem utgörs
av övergångsbestämmelserna till den nya ersättningsmodellen. För de barn som
redan funnits på Gotland före den sista juni i år beräknar nämnden att den får
täckning för årets kostnader, då det för hela 2017 är möjligt att återsöka
kostnaderna vid Migrationsverket. För dem barn som fortfarande finns kvar
inom överförmyndarnämndens verksamhet efter årsskiftet 2017-2018 kommer
inte längre kostnaderna kunna återsökas vid Migrationsverket, och den fulla
kostnaden för godmansarvode, tolkkostnader och resekostnader kommer
därför att belasta överförmyndarnämnden direkt.
Detta är en kostnad som inte finns budgeterad inom överförmyndarnämnden,
och nämnden har inte några möjligheter till omfördelning av den budget som
finns, varpå nämnden utan budgetförstärkning beräknar ett underskott på i
storleksordningen 1 551 875 kronor kommer att uppstå under 2018.
Dessa beräkningar är gjorda utifrån hur det ser ut per dags dato, 2017-11-23,
där nämnden prognostiserar att 62 barn kvarstår i överförmyndarnämndens
verksamhet in i 2018. Under årets gång minskar antalet med 35 barn, vilka
under året kommer att uppnå 18 års ålder. Detta är helt oaktat eventuellt
kommande åldersjusteringar, utan är beräknat utifrån hur det ser ut i vårt
system just idag. Vid ingången av 2019 ser det i dagsläget ut som att det finns
27 barn kvar i överförmyndarnämndens verksamhet, men denna prognos blir
väl osäker då det ligger så pass långt fram i tiden.
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Överförmyndarnämnden

Ärendenr RS 2017/608

Lisa Etzner

Utöver kostnader för godmanskap för ensamkommande barn har nämnden
även en kostnad för SFV, där nämnden per dags dato har 11 förordnade SFV
till en kostnad av 16 128 kronor/ år och barn plus kostnadsersättning om 896
kronor/år och barn. Totalt 17 024 kronor/barn vilket ger en sammanlagd
kostnad om 187 264 kronor/ år.
Sammanfattningsvis kan överförmyndarnämnden konstatera att den föreslagna
fördelning där nämnden föreslås tilldelas 40 000 kronor av de totalt 52 000
kronor/barn som utbetalas som ett engångsbelopp i enlighet med
anvisningsschablonen, inte kommer att täcka nämndens kostnader för
godmansarvoden, tolk och resor kopplade till godmanskapet för
ensamkommande barn.

Överförmyndarnämndens kansli

Lisa Etzner
Jurist
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Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-12-06

SON § 174

RS-Remiss. Schablonersättningar från
Migrationsverket

SON 2017/336

Socialnämndens beslut

• Socialnämnden överlämnar förvaltningens svar som sitt eget yttrande över RSRemiss avseende schablonersättningar från Migrationsverket.

Sammanfattning

Migrationsverket ändrade den 1 juli 2017 schablonersättningen för utredningar och
god man till ett schablonbelopp på 52 000 kronor. Ersättningen ska täcka
anvisningskommunens kostnader för utredning enligt Socialtjänstlagen, god man,
resor, tolk och andra relaterade kostnader för mottagande av anvisade
ensamkommande barn. Ersättningen ges som en engångssumma det år
barnet/ungdomen anländer. Enligt ett förslag från regionstyrelsen föreslås
socialförvaltningens andel bli 12 000 kronor och överförmyndarens andel bli 40 000
kronor.
När ett ensamkommande barn/ungdom anländer så ska alltid en utredning ske för
att utreda vilken typ av placering som är lämplig. Denna placering ska sedan följas
upp aktivt av handläggande socialsekreterare och varje barn/ungdom ska alltid kunna
ha tillgång till en socialsekreterare för att kunna få det stöd som är bäst anpassat till
individens behov och förutsättningar. Varje placering ska övervägas var 6:e månad,
inför socialnämndens individutskott. Detta gäller under hela placeringstidens längd.
För de ungdomar som blir kvar efter sin 18-årsdag så ska alltid ny utredning och
placeringsbeslut ske i samband med att de blir myndiga. Sedan tillkommer kostnader
för nya utredningar i samband med att behov kan aktualiseras utifrån oro och behov
av att förebygga eller förhindra social problematik. I takt med att allt fler barn blir 18
år och inte längre kommer att tillhöra socialförvaltningen kommer kostnaderna att
sjunka, totalt sett. Dock kvarstår ännu utredningsskyldighet och uppföljningsansvar
för alla de barn/ungdom som har en pågående placering. Som längst kan en ungdom
vara inskriven fram tills de fyller 21 år.
Bedömning

Fram till juni 2017 fick socialförvaltningen 31 000 eller 39 000 kronor i ersättning per
ensamkommande flyktingbarn för utredningar och uppföljningar. Ersättningen
täcker inte kostnaderna och förvaltningen har ett underskott för verksamheten.
Enligt prognosen för 2017 är kostnaderna för utredningar och uppföljningar cirka 53
000 kronor per barn/ungdom. Förslaget att sänka ersättningen till 12 000 kronor gör
att socialförvaltningen får ett ännu större underskott för verksamheten.
Förvaltningen anser inte att förslaget tar hänsyn till kostnaderna för verksamheten.
En rimlig ersättning borde vara i nivå med kostnaderna, alltså minst hela beloppet
om 52 000 kronor.
Forts.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-12-06

Forts. SON /AU § 174
Då schablonersättningen bara gäller nyanlända och det för närvarande är lågt inflöde,
påverkas ekonomin inte så mycket, men frågan gäller finansiering av en verksamhet
som förvaltningen i stort sett inte kan påverka.
I och med förslaget kommer socialförvaltningen att tappa intäkter då ersättningen
sjunker från 31 000 eller 39 000 kronor per barn/ungdom ned till 12 000 kronor.
Förslaget innebär att socialförvaltningen får ett ännu större underskott för
verksamheten ensamkommande flyktingbarn då dagens kostnad är cirka 53 000
kronor per barn/ungdom och år. Förslaget att socialförvaltningens andel endast ska
vara 12 000 kronor är oacceptabel. Socialförvaltningens förslag istället att
socialnämndens andel blir 35 000 kronor vilket är i nivå med tidigare ersättning.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, svar på remiss daterad 28 november 2017.
RS remiss Nya schablonersättningar Migrationsverket daterat 16 augusti 2017.
RS § 218 Schablonersättningar från Migrationsverket.
Ärendets behandling under mötet

Anna-Lena Gutedal, ekonomichef presenterar ärendet.
Nämnden enas om en mindre korrigering av tjänsteskrivelsen. Ordförande yrkar att
socialnämnden sedan beslutar enligt förvaltningens förslag.
Skickas till
Regionstyrelsen via RS registrator, ärende RS 2017/608
Christina Godarve, avdelningschef individ och familjeomsorgen

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialförvaltningen

Tjänsteskrivelse
SON 2017/336
28 november 2017

Anna-Lena Gutedal

Socialnämnden

RS-Remiss. Schablonersättningar från Migrationsverket
Förslag till beslut

•

Socialnämnden överlämnar förvaltningens svar som sitt eget yttrande på RSRemiss avseende schablonersättningar från Migrationsverket.

Sammanfattning

Migrationsverket ändrade 2017-07-01 schablonersättningen för utredningar och god
man till ett schablonbelopp på 52 000 kronor. Ersättningen ska täcka
anvisningskommunens kostnader för utredning enligt Socialtjänstlagen, god man,
resor, tolk och andra relaterade kostnader för mottagande av anvisade
ensamkommande barn. Ersättningen ges som en engångssumma det år
barnet/ungdomen anländer. Enligt ett förslag från regionstyrelsen föreslås
socialförvaltningens andel bli 12 000 kronor och överförmyndarens andel bli 40 000
kronor. Socialförvaltningens förslag är istället att socialnämndens andel blir 35 000
kronor vilket ligger i nivå med tidigare ersättning.
Fram till juni fick socialförvaltningen 31 000 eller 39 000 kronor i ersättning per
ensamkommande flyktingbarn för utredningar och uppföljningar. Ersättningen
täcker inte kostnaderna och förvaltningen har ett underskott för verksamheten.
Enligt prognosen för 2017 är kostnaderna för utredningar och uppföljningar cirka
53 000 kronor per barn/ungdom. Förslaget att sänka ersättningen till 12 000 kronor
gör att socialförvaltningen får ett ännu större underskott för verksamheten.
Förvaltningen anser inte att förslaget tar hänsyn till kostnaderna för verksamheten.
En rimlig ersättning borde vara i nivå med kostnaderna, alltså minst hela beloppet
om 52 000 kronor. Då schablonersättningen bara gäller nyanlända och det för
närvarande är lågt inflöde påverkas ekonomin inte så mycket men det är en fråga om
finansiering av en verksamhet som förvaltningen i stort sett inte kan påverka.
Ärendebeskrivning

När ett ensamkommande barn/ungdom anländer så ska alltid en utredning ske för
att utreda vilken typ av placering som är lämplig. Denna placering ska sedan följas
upp aktivt av handläggande socialsekreterare och varje barn/ungdom ska alltid kunna
ha tillgång till en socialsekreterare för att kunna få det stöd som är bäst anpassat till
individens behov och förutsättningar. Varje placering ska övervägas var 6:e månad,
inför socialnämndens individutskott. Detta gäller under hela placeringstidens längd.
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-son@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Socialförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
SON 2017/336

För de ungdomar som blir kvar efter sin 18-årsdag så ska alltid ny utredning och
placeringsbeslut ske i samband med att de blir myndiga. Sedan tillkommer kostnader
för nya utredningar i samband med att behov kan aktualiseras utifrån oro och behov
av att förebygga eller förhindra social problematik. I takt med att allt fler barn blir 18
år och inte längre kommer att tillhöra socialförvaltningen kommer kostnaderna att
sjunka, totalt sett. Dock kvarstår ännu utredningsskyldighet och uppföljningsansvar
för alla de barn/ungdom som har en pågående placering. Som längst kan en ungdom
vara inskriven fram tills de fyller 21 år.
Fram till juni betalade Migrationsverket ut 31 000 eller 39 000 kronor per
ensamkommande barn till socialförvaltningen för att täcka kostnader för utredning,
uppföljningar och därmed förenade kostnader. Beloppet var ett engångsbelopp som
betalades ut året barnet/ungdomen anlände till kommunen.
Förvaltningen har idag ett underskott för verksamheten. Kostnaden för
verksamheten 2017 är prognostiserad till cirka 7,5 mnkr vilket förutom personal
också avser tolkar och övriga kostnader. I oktober 2017 finns det cirka 140
barn/ungdomar i verksamheten vilket ger en genomsnittlig kostnad på 53 000 kronor
per barn. Detta finns idag ingen finansiering för, förutom för de få barn som anlänt
under året där engångsbeloppet betalas ut.
Från och med juli ändrade Migrationsverket ersättning för utredningar så att det blir
ett schablonbelopp på 52 000 kronor vilket även ska täcka kostnader för god man.
Förslaget från regionstyrelseförvaltningen är nu att schablonbeloppet ska delas så att
socialförvaltningen får 12 000 kronor och överförmyndarnämnden 40 000 kronor. I
förslaget anges att kostnaderna för socialförvaltningen uppgår till 11 000 kronor per
utredning. Detta är en uppgift förvaltningen inte kan relatera till. Med tanke på de
kostnader socialförvaltningens har kopplat till ansvaret för placerade barn/ungdomar
är förvaltningens andel av schablonbeloppet alldeles för låg.
Bedömning

I och med förslaget kommer socialförvaltningen att tappa intäkter då ersättningen
sjunker från 31 000 eller 39 000 kronor per barn/ungdom ned till 12 000 kronor.
Förslaget innebär att socialförvaltningen får ett ännu större underskott för
verksamheten ensamkommande flyktingbarn då dagens kostnad är cirka 53 000
kronor per barn/ungdom och år. Förslaget att socialförvaltningens andel endast ska
vara 12 000 kronor är oacceptabel. Socialförvaltningens förslag istället att
socialnämndens andel blir 35 000 kronor vilket är i nivå med tidigare ersättning.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse svar på remiss, daterad 28 november 2017 (Ny version till SON)
Tjänsteskrivelse svar på remiss, daterat 7 november 2017.
RS remiss Nya schablonersättningar Migrationsverket daterat 16 augusti 2017.
RS § 218 Schablonersättningar från Migrationsverket.
Socialförvaltningen
Marica Gardell
Socialdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen via RS registrator, ärende RS 2017/608
Christina Godarve, avdelningschef individ och familjeomsorgen
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Regionstyrelsen

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-09-21

RS § 218

Schablonersättningar från Migrationsverket

RS 2017/608
AU § 243

Regionstyrelsens beslut
 Förslaget till fördelning av schablonersättningar från Migrationsverket remitteras

till socialnämnden och överförmyndarnämnden.

Regeringen har beslutat om en ny asylersättningsförordning (2017:193) som gäller
från 2017-07-01. Förändringarna gäller i huvudsak ersättningarna för ensamkommande barn men även utbildning, betydande extraordinära kostnader samt vissa
andra kostnader. Ersättningarna utgörs nu i större utsträckning av schabloner.
Då schablonersättningarna avser insatser som tillhandahålls av flera nämnder krävs
beslut om hur ersättningarna ska fördelas mellan nämnderna.
De förändrade ersättningar där beslut behöver tas är följande:
- Årlig ersättning för mottagande av asylsökande ensamkommande barn som

föreslås tillfalla socialnämnden.
- Ersättning för anvisade asylsökande barn, anvisningsschablon, som föreslås tillfalla

överförmyndarnämnden med 40 000 kronor samt socialnämnden med 12 000
kronor.
- Ersättning för asylsökande ensamkommande barn, dygnsschablon, som föreslås

tillfalla socialnämnden.
Regionstyrelsen har tidigare fattat beslut om fördelning av andra ersättningar –
grundersättning för nyanlända samt etableringsersättning. Beslutet om fördelningen
av etableringsersättningen behöver förändras inför 2018 eftersom kultur- och
fritidsnämnden upphör vid årsskiftet. Det ärendet återkommer.
De ersättningar i nya förordningen som berör utbildningsområdet är desamma som
tidigare förutom att schablonbeloppen höjts något.
Ersättningen för förebyggande stödinsatser försvinner. Kostnader för den typen av
insatser anses ingå i dygnsschablonen för ensamkommande barn.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2017-08-16

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2017/608
16 augusti 2017

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Nya schablonersättningar från Migrationsverket
Förslag till beslut

•

Förslaget till fördelning av schablonersättningar från Migrationsverket remitteras
till socialnämnden och överförmyndarnämnden

Sammanfattning

Regeringen har beslutat om en ny asylersättningsförordning (2017:193) som gäller
från 1 juli 2017. Förändringarna gäller i huvudsak ersättningarna för
ensamkommande barn men även utbildning, betydande extraordinära kostnader samt
vissa andra kostnader. Ersättningarna utgörs nu i större utsträckning av schabloner.
Då schablonersättningarna avser insatser som tillhandahålls av flera nämnder krävs
beslut om hur ersättningarna ska fördelas mellan nämnderna.
De förändrade ersättningar där beslut behöver tas är:


årlig ersättning för mottagande av asylsökande ensamkommande barn
o förslag: ersättningen tillfaller socialnämnden



ersättning för anvisade asylsökande barn – anvisningsschablon.
o förslag: ersättningen tillfaller överförmyndarnämnden med 40 000
kronor samt socialnämnden med 12 000 kronor



ersättning för asylsökande ensamkommande barn - dygnsschablon
o förslag: ersättningen tillfaller socialnämnden

Regionstyrelsen har tidigare fattat beslut om fördelning av andra ersättningar grundersättning för nyanlända samt etableringsersättning. Beslutet om fördelningen
av etableringsersättningen behöver förändras inför 2018 eftersom kultur- och
fritidsnämnden upphör vid årsskiftet. Det ärendet återkommer.
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De ersättningar i nya förordningen som berör utbildningsområdet är desamma som
tidigare förutom att schablonbeloppen höjts något.
Den årliga ersättningen för mottagande av asylsökande ensamkommande barn är en
form av grundersättning som avser beredskap och kapacitet att ta emot
ensamkommande barn och bidra till att hålla en god kvalitet på mottagandet.
Ersättningen uppgår till 500 000 kronor per år samt 9 450 kronor per barn som
beräknas anvisas till kommunen. Den här ersättningen har tidigare tillfallit
socialnämnden och förslaget är att den även fortsättningsvis ska göra det.
En helt ny schablonersättning kallad anvisningsschablon, införs som avser kostnader
för god man, transport samt kostnader för utredning enligt socialtjänstlagen inför
placering i lämpligt boende. Den här ersättningen uppgår till 52 000 kronor per barn.
Den betalas ut en gång och ska täcka kommunens kostnader som uppstår fram till 18
årsdagen eller att den unga beviljats uppehållstillstånd.
Denna ersättning ersätter den tidigare möjligheten att ansöka om ersättning utifrån
faktiska kostnader för framförallt överförmyndarnämnden. Regionen har idag högre
faktiska kostnader än vad som täcks av den nya schablonersättningen.
Den här nya schablonersättningen ska delas mellan socialnämnden och
överförmyndarnämnden. Grundat på uppgifter om dagens faktiska kostnader och
möjlighet att effektivisera föreslås 40 000 kronor tillfalla överförmyndarnämnden och
12 000 kronor tillfalla socialnämnden.
Dygnsschablonen på 1 350 kronor som avser mottagande och boende för
ensamkommande barn föreslås tillfalla socialnämnden. Den här ersättningen är
kraftigt sänkt jämfört med tidigare.
Ersättningen för förebyggande stödinsatser försvinner. Kostnader för den typen av
insatser anses ingå i dygnsschablonen för ensamkommande barn.
Genom att det kommer färre ensamkommande barn till Sverige just nu, blir de
ekonomiska effekterna av den nya förordningen när det gäller anvisningsschablonen
relativt begränsade för Region Gotland. Det finns just nu 95 anvisade asylsökande
ensamkommande barn på Gotland. Enligt Migrationsverkets juliprognos väntas
omkring 7 barn tas emot på Gotland fram till årsskiftet. När det gäller den sänkta
dygnsschablonen är de ekonomiska konsekvenserna större, vilket socialnämnden
framfört i andra sammanhang.
Ärendebeskrivning

Den nya asylersättningsförordningen berör ersättning för ensamkommande barn,
betydande extraordinära kostnader, utbildning, samt vissa andra kostnader.
Det tidigare systemet för ersättning till kommunerna för mottagandet av
ensamkommande barn och unga ansågs inte som ändamålsenligt utan har lett till ett
svåröverskådligt regelverk som är administrativt betungande. Ersättningarna kommer
därför i större utsträckning att utgöras av schabloner. Det innebär att ersättningen
betalas ut utan ansökan från kommunen under förutsättning att allt är rätt registrerat.
Utöver schablonersättningarna finns även ett flertal ersättningar som kommunerna
ansöker om.
Beslut behöver tas om hur schablonersättningarna ska fördelas inom Region Gotland
då ersättningarna inte automatiskt tillfaller en viss nämnd eller följer vår
organisationsstruktur.
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Den årliga ersättningen för mottagande asylsökande ensamkommande barn
kommer att bestå av en fast och en rörlig del. Ersättningen avser beredskap och
kapacitet för att ta emot ensamkommande barn och bidra till att hålla en god kvalitet
på mottagandet. Den fasta delen är ett belopp på 500 000 kronor som tidigare
betalades ut till de kommuner som hade en överenskommelse med Migrationsverket
om att ta emot ensamkommande asylsökande barn. Från och med 1 juli betalas
summan ut till alla kommuner oavsett om de har en överenskommelse eller inte. Den
rörliga delen betalas ut för det antal barn som kommunen beräknas ta emot under
innevarande kalenderår. Antalet barn beräknas på kommunens fastställda andel av
det uppskattade nationella behovet. Ersättningen är 9 450 kronor per barn. Gotlands
andel är 5,68 promille och enligt Migrationsverkets senaste prognos innebär det att
cirka 10 barn förväntas anvisas till Gotland under 2017.
Den rörliga delen ersätter den tidigare ersättningen för boendeplatser som inte var
belagda.
Den här ersättningen tillfaller idag socialnämnden och förslaget är att den även fortsättningsvis ska
göra det.
Ersättning för anvisade asylsökande barn - anvisningsschablon är en ny
schablonersättning som ska täcka kostnader som transport till anvisad kommun, god
man samt kostnader för utredning enligt socialtjänstlagen. Kostnader förknippade
med god man fick en kommun tidigare ansöka om utifrån faktiska utgifter i varje
kommun. Ersättningen för utredningar var tidigare en annan schablonersättning
som uppgick till 39 000 kronor för utredning för placering i familjehem och 31 000
för placering i stödboende eller HVB.
Den nya ersättningen uppgår till 52 000 kronor och betalas ut i samband med
mottagandet vid ett tillfälle per barn och kommun.
Kostnaderna för god man betalas ju idag av överförmyndarnämnden och kostnader
för utredningar av socialnämnden. De faktiska kostnaderna är högre än vad den här
nya schablonersättningen är. Kostnaden för överförmyndarnämnden per barn för
god man och där tillhörande kostnader som exempelvis resor till och från
Migrationsverket är cirka 25 000 kronor per år. I snitt har ett barn en god man i två
år vilket innebär att den totala kostnaden är cirka 50 000 kronor.
Generellt görs alltid två utredningar per barn, ibland fler. Den totala kostnaden per
utredning är cirka 11 000 enligt sammanställningen som görs i samband med
Kostnad per brukare.
Förslaget är att den nya schablonersättningen fördelas med 40 000 kronor till
överförmyndarnämnden och 12 000 kronor till socialnämnden.
Ersättning för ensamkommande barn - dygnsschablon betalas från och med 1
juli ut med 1 350 kronor per dygn för barn under 18 år och 750 kronor per dygn för
de unga som kommunen ansvarar för som är över 18 år men som inte fyllt 21 och
som fortfarande studerar. Ersättningen ska täcka kommunens kostnader för
mottagandet av ensamkommande barn oavsett boendeform. (Särskilda regler finns
för LVU placeringar)
Tidigare uppgick den här ersättningen till 1 900 kronor per dygn för varje plats som
var belagd enligt kommunens överenskommelse med Migrationsverket.
Dygnsersättningen föreslås tillfalla socialnämnden eftersom det är den nämnd som är ansvarig för
mottagandet och boendet.
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Den årliga ersättningen för förebyggande stödinsatser enligt socialtjänstlagen
försvinner helt. Sista utbetalningen gjordes i maj 2017 och Region Gotland fick då
297 129 kronor. Regeringens avsikt är att den typen av insatser ska
rymmas inom ramen för dygnsschablonerna för ensamkommande barn.
Bedömning

Regeringens intention om att förenkla hanteringen och ersättningarna till
kommunerna är i grunden bra. Men med en ökad schablonisering uppstår alltid
situationer och fall där verksamhet riskerar att tappa sin finansiering.
Den ersättning som ska täcka kostnader för god man och utredningar enligt
socialtjänstlagen är svår att bedöma hur den ska hanteras. Bedömningen från
ansvariga förvaltningar är att ersättningen inte kommer att täcka de faktiska
kostnaderna utifrån dagens regelverk. Enligt regeringen ger den här schablonen
kommunen ökad flexibilitet i hur medlen ska prioriteras och användas inom
kommunen. Man har dock inte i någon större utsträckning förändrat kraven på
utredning och tillhandahållande av god man. Vilket gör att kommunerna i praktiken
inte har så stora valmöjligheter eftersom verksamheten ska upprätthållas och
finansieras.
Eftersom de faktiska kostnaderna överstiger ersättningen från Migrationsverket krävs
en effektivisering, omprioritering eller förändrade regelverk för att finansiera
verksamheterna framöver. Möjligheten att sänka arvodena till god man behöver
undersökas samt möjlighet att effektivisera utredningsarbetet.
Antalet ensamkommande barn har minskat kraftigt under året, det finns just nu
(20170801) 95 barn inskrivna hos Migrationsverket och enligt den senaste prognosen
från juli 2017 förväntas ytterligare 7 barn komma till Gotland fram till årsskiftet. Det
här gör att de ekonomiska konsekvenserna av en den sänkta ersättningen blir relativt
begränsade just nu. Men det kan ju förändras.
Konsekvenser av att ersättningen per dygn för ensamkommande barn sänks, har
berörts i andra sammanhang och är fortfarande aktuellt.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Socialnämnden
Överförmyndarnämnden
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-03-26

Handlingar till

Ärende 6

Översyn av taxa för kollektivtrafik
inklusive färdtjänst och sjukresor
Innehåll
Handlingar i ärendet kommer att finnas med i kompletteringen till
fullmäktige som skickas ut till ledamöter och ersättare via e-post
fredagen den 23 mars. Kompletteringen publiceras även på Region
Gotlands hemsida den 23 mars. Handlingar kommer att finnas
tryckta till fullmäktiges sammanträde.
Tekniska nämnden har extra sammanträde den 14 mars och ärendet
går direkt vidare för beredning till regionstyrelsen den 22 mars.
 Regionstyrelsen 2018-03-22, §
 Regionstyrelseförvaltningen 2018-  Tekniska nämnden 2018-03-14, §
Bilaga

Taxor för resor i all kollektivtrafik inklusive färdtjänst och sjukresor.
Antagen av regionfullmäktige 2017-10-23, § 157.

Författningssamling för Region Gotland

TAXOR FÖR RESOR I ALL KOLLEKTIVTRAFIK INKLUSIVE FÄRDTJÄNST
OCH SJUKRESOR
Antagen av regionfullmäktige (kommunfullmäktige) 2001-11-26. Ändrad 2003-11-24,
2007-03-19, 2007-06-18, 2009-03-23, 2010-02-22, 2010-03-29, 2011-11-28, 2012-04-23,
2012-10-15, 2014-03-31, 2016-04-04, 2017-02-27 och 2017-10-23 § 157.
Gäller från och med 1 november 2017.

Avsnitt A
Avgifter för landsbygdstrafiken
Vuxen
Avstånd, Km

Betalning i buss

Förköp

0-4
5-15
16-23
24-31
32-43
44 km och längre

25
35
50
60
70
80

20
30
45
55
65
75

Avstånd, Km

Betalning i buss

Förköp

0-4
5-15
16-23
24-31
32-43
44 km och längre

23
30
40
50
55
65

18
25
35
45
50
60

Pensionär/ungdom/barn/student

Avgifter för Visby-området
Vuxen
Pensionär
Ungdom
Student
Barn

Betalning i buss

Förköp

25
23
23
23
18

20
18
18
18
13

Länskort
750 kronor Vuxen och 650 kronor Ungdom/Student/Pensionär.
Kortet gäller för obegränsat antal resor på länets busslinjer - således även tätortstrafiken
i Visby - under 30 dagar. Kortet är inte personligt.
Avgift för hyra av plats i cykelgarage: Ingår gratis i Länskortet, annars 20 kronor/24
timmar och 100 kronor/månad.
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och sjukresor

Förortskort
495 kronor Vuxen och 435 kronor Ungdom/Pensionär/student.
Kortet gäller för obegränsat antal resor inom en radie på ca 25 km under 30 dagar från
närmaste nedanstående tätort. Avståndet räknas enligt linjebussens kortaste färdväg och
beräknas utifrån de inlagda hållplatsavstånden i biljettsystemet. Tätorterna är Visby,
Fårösund, Slite, Klintehamn, Hemse och Roma. Kortet är inte personligt.
Visbykort
370 kronor Vuxen, 300 kronor Ungdom/ Pensionär/Student/Barn
Kortet gäller för obegränsat antal resor på busslinjer inom Visby-tätortsområde under
30 dagar. Resenärsgrupperna Ungdom och Barn definieras enligt bestämmelserna nedan
under Ungdomsrabatt respektive Barnbiljett. Kortet är inte personligt.
Bussiga kortet
Bussiga kortet gäller för barn och ungdomar folkbokförda på Gotland. Kortet gäller till
och med 30 juni året personen fyller 20 år. Förlängd giltighetstid är dock möjlig för elev
som går ett eller flera år extra på gymnasiet eller har passerat 20 år innan
gymnasiestudierna avslutas. Kortet berättigar till avgiftsfria resor i landsbygdstrafiken
på Gotland året runt, dock inte för resor i Närtrafiken. Kortet är en värdehandling,
kortinnehavarens namn ska vara textat på baksidan av kortet.
Ungdomar under 20 år som har bussiga kortet och färdtjänsttillstånd med rätt till
ledsagare betalar ingen avgift för ledsagaren.
Årskort
Kortet gäller för obegränsat antal resor på länets busslinjer - således även tätortstrafiken
i Visby. Kortet är inte personligt. Priset för årskort är länskortstaxan x 10.
Reskassa
Saknar tidsbegränsning och kan laddas med 100-1 000 kronor. Reskassa används vid
inköp av enkelbiljetter och ger 30 procent rabatt.
24-timmarskort
Kortet gäller för obegränsat antal resor inom 24 timmar.
Avgift förköp vuxen 150 kronor, pensionär ungdom/barn/student 120 kronor. Betalning
i buss, vuxen 160 kronor, pensionär/ungdom/barn/student 130 kronor.
72-timmarskort
Kortet gäller för obegränsat antal resor inom 72 timmar.
Avgift förköp vuxen 300 kronor, pensionär/ungdom/barn/student 240 kronor.
Betalning i buss, vuxen 320 kronor, pensionär ungdom/barn/student 260 kronor.
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Busskort
Avgift 20 kronor. Avgiften återbetalas inte. Handläggningsavgift vid nyskapande av
borttappat kort 80 kronor. Vid nyskapande av borttappat kort tas även avgiften för
busskort 20 kronor ut.
Avgifterna gäller även de som tappat bort sitt bussiga kort och får ett nytt kort
hemskickat.
Barn 0 -7 år gäller samtliga barn till den 30 juni det år man fyller 7 år. Barn under 7 år
åker gratis i vuxens sällskap, dock högst 4 barn/vuxen.
Ungdom 7-19 år gäller för samtliga ungdomar från den 1 juli det år man fyller 7 år
fram till den 30 juni det år man fyller 20 år. Godkänd legitimationshandling skall
uppvisas.
Pensionär gäller för personer över 65 år för personer som har ålderspension. sjuk- eller
aktivitetsersättning.
Student måste kunna legitimera sig med giltigt Mecenat-kort.
Resenärer fyllda 80 år reser avgiftsfritt i landsbygdstrafiken och stadstrafiken Visby.
Gäller inte närtrafiken.
Närtrafiken trafikerar hela Gotland. Resor kan göras från bostaden till närmaste tätort
eller busshållplats. Närtrafiken är öppen för alla. Resor med närtrafiken måste
förbeställas. Priset för resan är 50 kr/enkelbiljett.
Övergång enkelbiljett
Övergång mellan en linje till en annan linje inom landsbygdstrafiken får göras inom 1,5
timme efter ankomsten till omstigningsorten och räknas då som en resa.
Övergång mellan en landsbygdslinje och en linje inom tätortstrafiken eller mellan linjer
i tätortstrafiken får göras inom 30 minuter.
Övergångar gäller inte för åter resa.
Biljetten från den första delen av resan visar resenären upp vid omstigningen. Avgift för
fortsatt resa är priset för den totala reslängden minus erlagd avgift för första ressträckan.
Bytestid
Om bytestiden är mindre än fem minuter vid byten mellan busslinjer kan byte inte alltid
garanteras förutom för de linjer där byte särskilt angetts i tidtabellen.
Mot avgift får i mån av utrymme medföras:
- Cykel (inte tandem) (gäller enbart landsbygdstrafiken) avgift 20 kr
Ingen avgift för barnvagn eller hund.
Resenär med, rollator, rullstol eller barnvagn (med barn) åker utan avgift.
Reklamplats i väderskydd
Avgift affischplats 800 kronor/m2/år

3 (8)

Författningssamling för Region Gotland

Taxor för resor i all kollektivtrafik inklusive färdtjänst
och sjukresor

Reklam i buss (gäller plakat/ tryckt reklam)
Kostnad för annonsering i bussarna

1 vecka

1 fönsterskyltar i samtliga bussar

3 000 kr

2 fönsterskyltar i samtliga bussar

6 000 kr

3 fönsterskyltar i samtliga bussar

9 000 kr

4 fönsterskyltar i samtliga bussar

12 000 kr

Skylt bakom förarplats

3 000 kr

Kostnad för annonsering sommar* i bussarna

1 vecka

1 fönsterskylt i samtliga bussar

6 000 kr

2 fönsterskyltar i samtliga bussar

12 000 kr

3 fönsterskyltar i samtliga bussar

18 000 kr

4 fönsterskyltar i samtliga bussar

24 000 kr

Skylt bakom förarplats

6 000 kr

*sommar = Juni, juli och augusti

Digital reklam i bussarna
Kostnad för digital reklam i bussarna

1 vecka

5 sekunder

6 000 kr

10 sekunder

9 000 kr

15 sekunder

13 500 kr

Kostnad för digital reklam i bussarna sommar*

1 vecka

5 sekunder

9000 kr

10 sekunder

13 500 kr

15 sekunder

20 250 kr

*sommar = Juni, juli och augusti
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Färdtjänstberättigad
Färdtjänstberättigad erlägger avgift med undantag enligt bestämmelserna om Bussiga
kortet. En person får utan kostnad medfölja färdtjänstberättigad på bussen mot
uppvisande av giltigt färdtjänsttillstånd.
Biljetter/kort återlöses inte
Förlorade och förstörda kort ersätts mot en avgift för nytt busskort samt
handläggningsavgift för nyskapande av nytt kort om resenären registrerat sina uppgifter
på www.gotland.se/kollektivtrafiken.
Moms
Avgifterna inkluderar moms.
Tilläggsavgift vid borttappad nyckel till förvaringsskåp
Vid förlust av nyckel till förvaringsskåp vid busstation så tillkommer en tilläggsavgift
på 400 kr.
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Avsnitt B
Egenavgifter vid färdtjänstresor
Avstånd km
0-4
5-11
12-18
19-25
26-32
33-39
40-46
47-54
Över 55

Dagtid mellan
kl. 05 – 22
44 kr
49 kr
55 kr
71 kr
82 kr
87 kr
92 kr
99 kr
104 kr

Nattid mellan
kl. 22 – 05
55 kr
60 kr
65 kr
82 kr
92 kr
99 kr
104 kr
109 kr
114 kr

Alla om har beviljats färdtjänst har möjlighet att köpa ett Länskort Plus som gäller för
både färdtjänst- och kollektivtrafikresor. Avgiften för länskort Plus är samma kostnad
som för länskort vuxen på kollektivtrafiken x 1,5. Länskort Plus gäller endast för
kalendermånad.
Barn och ungdomar upp till 20 år som är beviljade färdtjänst och är folkbokförda på
Gotland har obegränsat antal avgiftsfria färdtjänstresor i landsbygdstrafiken enligt
gällande regler för bussiga kortet. Färdtjänstberättigad under 20 år har möjlighet att
köpa ett Visbykort Plus till en kostnad av Visbykort x 1,5. Kortet gäller för både
färdtjänst och kollektivtrafikresor. Visbykort Plus gäller endast för kalendermånad.
Färdtjänstresa i annan kommun får vara maximalt nio mil. Egenavgift uttas för varje
påbörjad tremilsintervall. Egenavgiften är 90 kr.
I Region Gotlands (kommunens) färdtjänstbestämmelser finns ytterligare regler om
färdtjänstverksamheten. Medresenär betalar samma avgift som den
färdtjänstberättigade.
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Avsnitt C
Ersättningar och egenavgifter vid sjukresor
Lagstiftningen för sjukresor är en rätt att få ersättning för reskostnader i vissa fall. Från
ersättningen räknas en egenavgift.
Typ av resa

Ersättning

Egenavgift

Busslinje och sjukreseturer

Kostnaden för
bussresa

Ingen egenavgift

Buss med anslutningstaxi dock
minst 3 km till närmaste hållplats
från bostaden.

Kostnaden för
bussresa och
anslutningstaxi

Ingen egenavgift för buss, egenavgift
för taxi 50 kr

Bussresa med anslutningsresa till
närmaste hållplats med egen bil
på minst 12 km från bostaden.

Kostnaden för
bussresa och 1,50
kr/km för resa med
bil som överstiger
12 km.

Ingen egenavgift

Privat bil

1,50 kr/km för resa
som överstiger
40 km.

Taxi/bår taxi eller specialfordon.

Reskostnaden

Utomläns sjukresa

Kostnaden för
resan.

Boende som patienten bokar själv
i samband med riks- och
regionvård.

200 kr

60 kr

Egenavgift efter reslängdsintervall
16-7 km = 105 kr
8-15 km = 110 kr
16-27 km = 131 kr
över 27km = 152 kr
304 kr/enkelresa
Ingen egenavgift

Högkostnadsskydd: Högsta kostnad för egenavgifter under en 12 månadsperiod,
räknat från första resan, är 1 900 kronor
I Region Gotlands (kommunens) sjukresebestämmelser finns ytterligare bestämmelser
om sjukreseverksamheten och resor som görs i samband med riks- och regionvård.
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Författningssamling för Region Gotland

Taxor för resor i all kollektivtrafik inklusive färdtjänst
och sjukresor

Indexuppräkning
Tekniska nämnden medges rätt att besluta om indexuppräkning av taxorna B och C i
enlighet med konsumentprisindex (KPI).
Resegaranti
Kollektivtrafik, färdtjänst, sjukresa, närtrafik max 500 kronor.
Faktura avgift för egenavgiften i färdtjänst och sjukresa
50 kronor per faktura per månad.
En avgift per månad tas ut även om resenären åkt både färdtjänst och sjukresa.
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-03-26

Handlingar till

Ärende 7

Motion. Vattenförsörjningen på Gotland.

Motion av Mats Hedström (M), Björn
Dahlström (C), Tony Johansson (S) m.fl.
Innehåll
 Motion 2017-02-27
 Regionstyrelsen 2018-02-22, § 45
 Regionstyrelseförvaltningen 2018-01-31
 Tekniska nämnden 2017-12-14, § 304

Motion till regionfullmäktige

Vattenförsörjningen på Gotland
Regionfullmäktige antog 2014-04-28 en långsiktig plan för kommunal VA i dagligt tal kallad
VA-planen, som har reviderats och uppdaterats av tekniska nämnden (2016/680).
I VA-planen finns det en så kallad Verksamhetsplan som uppdateras vartannat år av tekniska
nämnden. I verksamhetsplanen anges det hur tekniska nämnden och dess VA-verksamhet
ska arbeta med utbyggnad och investeringar i det kommunala VA-nätet. Vid översynen Mars
2016, antogs ett antal nya ställningstagande varav ett av dom var: ”möjligheten att utnyttja
dammar vid kalkbrotten som vattenreservoarer”.
Det har under en period av flera år varit måttlig nederbörd och torrsomrar på Gotland som
skapat mycket låga, ja oroväckande låga grundvattennivåer med sinande vattenreservoarer
och brunnar över hela ön som följd. Värst är det på södra Gotland där ingen nämnvärd
kalkbrytning förekommer. 2016 var ett riktigt torrår med bevattningsförbud över hela
Gotland den besvärliga vattensituationen rådde redan år 2014 och tidigare. Trots denna
brist har arbetet inte kommit igång fastän planen beskriver att hänsyn till ändrade
förutsättningar och behov skall tas.
Ett sätt att lösa vattenbristen relativt snabbt är att utnyttja vatten från dammar vid
kalkbrotten, företrädesvis dom på norra Gotland. I dessa dammar samlas det enbart yt- och
grundvatten som kommer från brotten, dvs vattnet ligger väldigt nära dricksvatten kvalité.
Det beskrivs ofta felaktigt att det handlar om processvatten, men i Spillingsdammen som
förser Cementas fabrik med vatten finns det enbart yt- och grundvatten, detsamma gäller
för Klinthagensjön som ligger i Nordkalks brott.
Ägarna till dessa vattenreservoarer har dessutom sedan lång tid tillbaka ställt sig positiva till
att upplåta dem till regionen och på så sätt bidra till att trygga vattenförsörjningen. En
tryggad vattenförsörjning bidrar också till att få en större förståelse för varför vi behöver
värna alla befintliga trygga jobb på norra Gotland, inte bara ”skapa nya” mer osäkra. Det
säkrar även en för Sverige viktig och långsiktig produktion av kalk, cement och betong.
Nödvändiga råvaror i många processer i tillverkningsindustrin och i samhället i övrigt, såsom
vid bostadsbyggande, järn- och skogs- och livsmedelsindustri, liksom vid rena miljöåtgärder i
vår natur så som rening av försurade marker, vattenrening, och avgasrening
industrier/kraftverk.

Responsen från regionen har mer eller mindre uteblivit trots den prekära vattensituationen
och trots att det i planen står att man skall utreda ”möjligheten att utnyttja dammar vid
kalkbrotten som vattenreservoarer”.
Vi ser att möjligheten att använda dessa vattenreservoarer skulle kunna vara ett viktigt
bidrag till att säkra Gotlands behov av dricksvatten i det kommunala nätet. För att detta ska
bli möjligt måste ledningsnäten mellan Slite och Tingstäde koppla samman. Likaså måste
man lägga en ny ledning eller förstärka den befintliga ledningen mellan Visby och Tingstäde
för att kunna pumpa vattnet till Visby, och eventuellt vidare mot södra Gotland.
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi:
• Utreda möjligheten att använda vattnet i Klinthagensjön (Nordkalk) och Spillingsdammen
(Cementa) för att förse Gotland med vatten
• Utreda om ett nytt bräckvattenverk i Visby behövs om man genomför ovanstående
åtgärder.
• Utreda kostnadsförhållandet mellan att göra ovanstående åtgärder och att bygga ett nytt
bräckvattenverk i Visby.
Slite den 21 februari 2017
Mats Hedström (m)

Lena Celion (m)

Björn Dahlström (c)

Alexander Jansson (c)

Tony Johansson (s)

Mikael Nilsson (S)

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-02-22

RS § 45

Motion. Vattenförsörjningen på Gotland

RS 2017/210
AU § 57

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
 Motion anses besvarad med hänvisning till tekniska nämndens beslut.

Mats Hedström (M), Björn Dahlström (C), Tony Johansson (S), Lena Celion (M),
Alexander Jansson (C) samt Mikael Nilsson (S) har i en motion till regionfullmäktige
yrkat på tre utredningsuppdrag: att utreda möjligheten att använda råvattnet från en
täkt och en damm på norra Gotland för dricksvattenproduktion, att utreda om ett
nytt brackvattenverk i Visby då behövs samt att utreda kostnadsförhållandet mellan
dessa två alternativ.
De utredningsuppdrag motionen yrkar ska genomföras, finns formulerade i tekniska
nämndens beslut § 154/2016, där förvaltningen får i uppdrag att ”fortsätta
kontakterna med kalkindustrin”, vilket syftar till att utnyttja ”möjligheten att nyttja
kalkbrott som vattenmagasin”, samt att ”inleda en förstudie för ett brackvattenverk
med membranteknik i Visby”.
Våren 2018 sker ett omfattande arbete med en ny VA-planering. I väntan på att
denna ska bli klar och planen antagen har ett antal uppdrag pausats, däribland
utredningsuppdraget kring ett nytt brackvattenverk i Visby. Komplexiteten i VAplaneringen gör det svårt att utreda enskilda delar utan att ta hänsyn till helheten i
VA-försörjningen.
Regionstyrelseförvaltningen har inhämtat yttrande från tekniska nämnden.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår regionfullmäktige att avslå motionen.
Beslutsunderlag

Motion 2017-02-21
Tekniska nämnden 2017-12-14, § 304
Regionstyrelseförvaltningen 2017-01-31

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2017/210
31 januari 2018

Jonas Nilsson

Regionstyrelsen

Motion. Vattenförsörjningen på Gotland
Regionstyrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige



Motionens yrkande avslås.

Sammanfattning

Mats Hedström (m), Björn Dahlström (c), Tony Johansson (s), Lena Celion (m),
Alexander Jansson (c) samt Mikael Nilsson (S) har i en motion till regionfullmäktige
yrkat på tre utredningsuppdrag. Dels utreda möjligheten att använda råvattnet från en
täkt och en damm på norra Gotland för dricksvattenproduktion, dels utreda om ett
nytt brackvattenverk i Visby då behövs samt utreda kostnadsförhållandet mellan
dessa alternativ.
De utredningsuppdrag motionen yrkar ska genomföras, finns formulerade i tekniska
nämndens beslut §154 2016, där förvaltningen får i uppdrag att ”fortsätta
kontakterna med kalkindustrin”, vilket syftar till att utnyttja ”möjligheten att nyttja
kalkbrott som vattenmagasin”, samt att ”inleda en förstudie för ett brackvattenverk
med membranteknik i Visby”.
Våren 2018 sker ett omfattande arbete med en ny VA-planering. I väntan på att
denna ska bli klar och planen antagen har ett antal uppdrag pausats, däribland
utredningsuppdraget kring ett nytt brackvattenverk i Visby. Komplexiteten i VAplaneringen gör det svårt att utreda enskilda delar utan att ta hänsyn till helheten i
VA-försörjningen.
Regionstyrelseförvaltningen bedömning att rekommendera regionstyrelsen föreslå
regionfullmäktige att avslå motionen.
Ärendebeskrivning

Mats Hedström (m), Björn Dahlström (c), Tony Johansson (s), Lena Celion (m),
Alexander Jansson (c) samt Mikael Nilsson (S) har i en motion till regionfullmäktige,
registrerad 2017-02-27, yrkat på tre utredningsuppdrag;


Utreda möjligheten att använda vattnet i Klinthagensjön (Nordkalk) och
Spillingsdammen (Cementa) för att förse Gotland med vatten.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/210



Utreda om ett nytt brackvattenverk i Visby behövs om man genomför
ovanstående åtgärder.



Utreda kostnadsförhållandet mellan att göra ovanstående åtgärder och att
bygga ett nytt brackvattenverk i Visby.

Motionen ankom regionstyrelsen 6 mars 2017 och remitterades till tekniska nämnden
13 mars. Svar inkom från tekniska nämnden 14 december 2017.
Bedömning

Motionens första yrkande handlar om att utreda om råvatten i Nordkalks
Klinthagentäkt respektive Cementas Spillingsdamm kan användas för
dricksvattenproduktion. De två övriga yrkandena handlar om att, under förutsättning
att man med framgång kan göra detta, utreda behovet av ett framtida
brackvattenverk i Visby samt hur kostnaderna för respektive alternativ ser ut.
Regionstyrelseförvaltningen har inhämtat yttrande från tekniska nämnden.
Motionens yrkanden – utredningsuppdragen – finns i stort sett formulerade i
tekniska nämndens beslut §154 2016. I detta beslut får förvaltningen i uppdrag att
”fortsätta kontakterna med kalkindustrin”, vilket syftar till att utnyttja ”möjligheten
att nyttja kalkbrott som vattenmagasin”, samt att ”inleda en förstudie för ett
brackvattenverk med membranteknik i Visby”.
Inom ramen för detta uppdrag har förvaltningen sedan en längre tid ett konstruktivt
samarbete med såväl Cementa som Nordkalk. I båda fallen finns en teoretisk
möjlighet att utnyttja råvatten.
När det gäller behovet av ett nytt brackvattenverk i Visby har vissa förberedande
studier gjorts. Våren 2018 sker dock ett omfattande arbete med en ny VA-planering.
I väntan på att planen ska bli klar och antagen har ett antal uppdrag pausats,
däribland utredningsuppdraget kring ett nytt brackvattenverk i Visby. Komplexiteten
i VA-planeringen gör det svårt att utreda enskilda delar utan att ta hänsyn till
helheten i VA-försörjningen.
Mot bakgrund av det ovan framförda, blir regionstyrelseförvaltningens samlade
bedömning att rekommendera regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige att avslå
motionen.
Beslutsunderlag

Motion. Mats Hedström (M), Lena Celion (M), Björn Dahlström (C), Alexander
Jansson (C), Tony Johansson (S) och Mikael Nilsson (S). Vattenförsörjningen på
Gotland. RF § 23, 2017-02-27
Remiss. Motion. Vattenförsörjningen på Gotland. TN § 304, 2017-12-14
Motion. Vattenförsörjningen på Gotland. RSF tjänsteskrivelse 2017/210, 2017-01-30
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
TN registrator

2 (2)

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-12-14

TN § 304

Remiss. Motion. Vattenförsörjningen på Gotland

TN 2017/570
TN AU § 232

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden anser motionen besvarad.

Sammanfattning

En motion har inkommit där förslagsställarna föreslår att vattnet i Gotlands kalkbrott
ska användas för att underlätta vattenbristen.
Detta arbete är sedan länga pågående. Ett konstruktivt samarbete bedrivs
tillsammans med såväl Cementa som Nordkalk.
Beträffande Cementa så är dagens diskussioner inriktade på att antingen ta vatten
från Spillingsdammen eller från Klints ettans borrhål för att renas till
dricksvattenkvalitet i ett nytt vattenverk som uppförs i anslutning till dagens.
Avseende Nordkalk förs en diskussion om att vatten tas från Klinthagensjön för att
renas till dricksvatttenkvalitet i ett nytt vattenverk för att sedan kopplas på Region
Gotlands.
Bedömning

Region Gotland utreder flera olika alternativa lösningar på vattenfrågan på Gotland.
Avsaltningsanläggningar finns med bland dessa alternativ som undersöks. Regionen
arbetar efter att ta fram hållbar och ekonomisk lösning i vattenfrågan genom att ny
VA plan och VA strategi arbetas fram.
Beslutsunderlag

Motion 2017-02-21
Tjänsteskrivelse 2017-11-20
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämnden anser motionen besvarad.
Skickas till
Regionstyrelsen

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-03-26

Handlingar till

Ärende 8

Motion. Blandade upplåtelseformer för
bättre ekonomi för AB Gotlandshem.

Motion av Isabel Enström m.fl. (MP)
Innehåll
 Motion 2017-09-25
 Regionstyrelsen 2018-02-22, § 46
 Regionstyrelseförvaltningen 2018-02-02

MOTION

2017-09-25

Till
regionfullmäktige

Stefaan de Maecker, m.fl.

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

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

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

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

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

Isabel Enström (MP)

Stefaan de Maecker (MP)

Daniel Heilborn (MP)

Cecilia Nygren (MP)

Robert Hall (MP)

Lena Stenström (MP)

Karl-Allan Nordblom (MP)

Lisbeth Bokelund (MP)

MILJÖPARTIET DE GRÖNA PÅ GOTLAND

Sidan 1 av 1

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-02-22

RS § 46

Motion. Blandade upplåtelseformer med bättre
ekonomi för AB Gotlandshem

RS 2017/891
AU § 58

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
 Motionen bifalls genom att regionstyrelsen får i uppdrag att ta fram

beslutsunderlag som belyser för- och nackdelar i att GotlandsHem ges möjlighet
att bygga med blandade upplåtelseformer i sin nyproduktion.

Isabel Enström (MP) m fl yrkar i motion om att regionstyrelsen ska få i uppdrag att
ta fram nödvändiga beslutsförslag så att GotlandsHem kan bygga med blandade
upplåtelseformer i sin nyproduktion. Detta för att ge bolaget bättre förutsättningar än
idag att skapa god ekonomi i sina byggprojekt.
GotlandsHem bör få möjlighet att blanda in bostadsrätter vid byggandet av sina
hyresrätter. På så sätt får bolaget ett nytt instrument för att skapa en sund ekonomi,
för bolaget som helhet och i mindre byggprojekt till exempel på landsbygden.
Huvuduppdraget för bolaget måste även i fortsättningen vara att tillhandahålla hyresrätter, varför alltid endast en mindre del av ett byggprojekt kan vara aktuell som
bostadsrätter. Så har gjorts i andra kommuner med positivt utfall.
Regionstyrelseförvaltningen anser att möjligheten bör ses över i samband med att
nytt ägardirektiv tas fram för GotlandsHem. Detta ska ske i samband med ny
mandatperiod, men kan också ske under pågående mandatperiod om så krävs.
Diskussion om nytt ägardirektiv ska ske under pågående mandatperiod bör ske på ett
ägarmöte i den ordinarie processen för ägarstyrning av bolaget.
Beslutsunderlag

Motion. 2017-09-25
Regionstyrelseförvaltningen 2018-02-02
Ärendets behandling under mötet

Anna Hrdlicka (M) yrkar att motionen anses besvarad.
Meit Fohlin (S) yrkar att motionen bifalls genom att regionstyrelsen ges i uppdrag att
ta fram beslutsunderlag som belyser för- och nackdelar i att GotlandsHem ges
möjlighet att bygga med blandade upplåtelseformer i sin nyproduktion.
Ordförande ställer proposition på Anna Hrdlickas förslag och eget förslag och finner
att eget förslag vunnit bifall.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2017/891
2 februari 2018

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Motion. Blandade upplåtelseformer med bättre ekonomi för AB
Gotlandshem
Förslag till beslut

•

Motionen bifalls genom att motionärernas förslag ska hanteras i arbetet med nytt
ägardirektiv för GotlandsHem.

Sammanfattning

Isabel Enström (MP) m fl yrkar i sin motion att regionstyrelsen ska få i uppdrag att ta
fram nödvändiga beslutsförslag så att GotlandsHem kan bygga med blandade
upplåtelseformer i sin nyproduktion. Detta för att ge bolaget bättre förutsättningar än
idag att skapa god ekonomi i sina byggprojekt.
GotlandsHem bör få möjlighet att blanda in bostadsrätter vid byggandet av sina
hyresrätter. På så sätt får bolaget ett nytt instrument för att skapa en sund ekonomi,
för bolaget som helhet och i mindre byggprojekt till exempel på landsbygden.
Huvuduppdraget för bolaget måste även i fortsättningen vara att tillhandahålla
hyresrätter, varför alltid endast en mindre del av ett byggprojekt kan vara aktuell som
bostadsrätter. Så har gjorts i andra kommuner med positivt utfall.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen anser att möjligheten bör ses över i samband med att
nytt ägardirektiv tas fram för GotlandsHem. Detta ska ske i samband med ny
mandatperiod, men kan också ske under pågående mandatperiod om så krävs.
Diskussion om nytt ägardirektiv ska ske under pågående mandatperiod bör ske på ett
ägarmöte i den ordinarie processen för ägarstyrning av bolaget.
Beslutsunderlag

Motion Isabel Enström m fl, Miljöpartiet, 2017-09-25
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Miljöpartiet
AB GotlandsHem
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-03-26

Handlingar till

Ärende 9

Avsägelser och fyllnadsval
Innehåll
a) Bertil Eneqvists (S) avsägelse från uppdrag som ersättare i byggnadsnämnden.

Änr

2018 -02- 1 3
Till Regionfullmäktige
REGION GOTLAND

l Region Gotland

Här med önskar jag entledigas från mitt uppdrag som ersättare för socialdemokraterna i
byggnadsnämnden fr.o.m. l mars.

Stånga 2018 02 08

Bertil Eneqvist
Stånga

Kopia sänd till Socialdemokraterna.

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-03-26

Handlingar till

Ärende 10

Medborgarförslag; anmälan av beslutade
Regionfullmäktige har vid tidigare sammanträde, till olika nämnder
överlåtit (delegerat) nedanstående medborgarförslag för beslut. Dessa
återkommer nu för kännedom och anmälan till regionfullmäktige.

Innehåll








Ann-Katrin Erikssons medborgarförslag om cykel- och gångbana längs Västra
Törnekvior. RS 2015/340


Tekniska nämnden 2018-02-21, § 55



Medborgarförslag (inkom 2015-05-18)

Affe Anderssons medborgarförslag om speciellt parkeringskort sommartid.
RS 2015/429



Tekniska nämnden 2018-02-21, § 68



Medborgarförslag (inkom 2015-06-24)

Annelie Rieems medborgarförslag om att bygga trottoar längs med Terranovavägen.
RS 2015/536



Tekniska nämnden 2018-02-21, § 54



Medborgarförslag (inkom 2015-09-04)

Helena Aasands medborgarförslag om att byta ut parkeringsautomat mot
parkeringsskiva med olika färger varje år.
RS 2015/608



Tekniska nämnden 2018-02-21, § 56



Medborgarförslag (inkom 2015-10-09)
forts.

Önskas ytterligare handlingar eller uppgifter i detta ärende, v.g. ring 26 93 18

forts.


Thony Häggqvists medborgarförslag om lock med motiv på dag- och avloppsbrunnar.
RS 2015/738





Tekniska nämnden 2018-02-21, § 62



Medborgarförslag (inkom 2015-11-20)

Sven-Ove Westbergs medborgarförslag om belysning på strandpromenaden i Visby.
RS 2015/750



Tekniska nämnden 2018-02-21, § 65



Medborgarförslag (inkom 2015-11-23)



medborgarförslag om nya vägskyltar på Artellerigatan i Visby.
RS 2016/685





Tekniska nämnden 2018-02-21, § 69



Medborgarförslag (inkom 2016-10-21)

Anna Wikströms medborgarförslag om cirkulationsplats (rondell) på Skarphäll.
RS 2016/724





Tekniska nämnden 2018-02-21, § 63



Medborgarförslag (inkom 2016-11-07)

Henry Lindelunds medborgarförslag om att få tillbaka vägbelysningen i Vägume i
Lärbro. RS 2016/863
 Tekniska nämnden 2018-02-21, § 67




Medborgarförslag (inkom 2016-12-29)

Roberth Östergrens medborgarförslag om fler parkeringsplatser vid Visby Lasarett.
RS 2017/266





Tekniska nämnden 2018-02-21, § 59



Medborgarförslag (inkom 2017-03-29)

Frans Björks medborgarförslag om att anlägga en gång och cykelbana mellan Visby
Airport och Lummelundsväg. RS 2016/326
 Tekniska nämnden 2018-02-21, § 64


Medborgarförslag (inkom 2016-04-03)
forts.

Önskas ytterligare handlingar eller uppgifter i detta ärende, v.g. ring 26 93 18

forts.


Sigvard Henrikssons medborgarförslag om att gynna en gotländsk bank.
RS 2017/509



Regionstyrelsen 2018-02-22, § 35



Medborgarförslag (inkom 2017-05-23)



medborgarförslag om hastighetsbegränsning m.m. på Vallérsgatan
i Visby. RS 2017/531
 Tekniska nämnden 2018-02-21, § 60




Medborgarförslag (inkom 2017-06-05)

Ulla Göthbergs medborgarförslag om ansvar mellan gående, cyklister och bilister i
korsningen Österväg och Kung Magnus väg.
RS 2017/559





Tekniska nämnden 2018-02-21, § 61



Medborgarförslag (inkom 2017-06-15)

Gunnar Gustafsons medborgarförslag om belysning längs med Allégatan.
RS 2017/980





Tekniska nämnden 2018-02-21, § 58



Medborgarförslag (inkom 2017-10-25)

Dennis Anderssons medborgarförslag om gång- och cykelbana mellan Slite och
Lärbro. RS 2017/1016
 Tekniska nämnden 2018-02-21, § 57


Medborgarförslag (inkom 2017-11-10)

Önskas ytterligare handlingar eller uppgifter i detta ärende, v.g. ring 26 93 18

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-02-21

TN § 55

Medborgarförslag. Anlägg cykel- och
gångbanalängs Västra Törnekviar.

TN 2015/2396
TN AU § 50

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att en cykel- och
gångbana ska anläggas längs Västra Törnekviar. Av sammanhanget går dock att utläsa
att förslagsställaren syftar på Stora Törnekviar då förslaget är att cykel- och
gångvägen ska anläggas från Allégatan och kvarteret Adjutanten till kolonilotterna.
Bedömning

Sedan medborgarförslaget inkommit till teknikförvaltningen har en gång- och
cykelväg planerats och anlagts längs Stora Törnekviar.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag: 2015-05-18
Tjänsteskrivelse: 2018-01-03
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av avdelningschef Jenny Iversjö.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Skickas till
Förslagsställaren
Regionstyrelsen

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Region

t \

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Ånr

Till

Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2015 -05- 1 8
REGION GOTLAND

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

VasW
Civ

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

TInformation
4- *• om behandling
K K ,,, av

-A
personuppgifter
För att kunna fiillgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

B
[~~1

Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Nämnt ecknin;

\SOSVS
Namnfortydligande
Adress
Postadress

w>

E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-02-21

TN § 68

Medborgarförslag. Sommarparkeringskort

TN 2015/2257
TN AU § 63

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Region Gotland
skall förenkla processen i samband med betalning för parkering.
Bedömning

Teknikförvaltningen är mån om att följa den digitala utvecklingen i applikationer för
betalning utav parkeringsavgifter. Det är av den anledningen Region Gotland valt att
använda tjänster som bland annat parkster och sms- betalningsfunktionen.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 20150624
Tjänsteskrivelse 20180124
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av avdelningschef Jenny Iversjö.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Skickas till
Regionstyrelsen
Förslagsställaren

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Region

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Anr

2015 -06- 2 4
REGION GOTLAND

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

bommarparkenngskorT

Motivering
Skriv här vårtor du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

För att förenkla och snabba upp processen i
samband med betalningen för parkering skulle det
vara stora fördelar att införa ett speciellt
sommarparkeringskort som kan finnas tillgänglig i
lämpliga butiker. Månqa äldre som har svårt att
onödiga sträckor till och från bil samt problem med
köande vid själva betalningen skulle undvikas.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

jx]
l l

Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är foUtbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inie kan béhänjjfe^sorn ett ineuburgärfurslag,
Datum

2015-06-22

Namnteckning

£/£lJ
Cs^rjfr*c^rjfé^f
/ c^_—»_

Namn förtydligande

Affe Andersson
Väte, Kvie 500
623 78 Klintehamn
affeaxel@comhem.se

Adress

Postadress

E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-02-21

TN § 54

Medborgarförslag. Anordna en trottoar längs
hela Terra Novavägen.

TN 2015/2492
TN AU § 49

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att en trottoar
anläggs längs hela Terra Novavägen. Detta med motiveringen att man som gående är
utsatt för trafiken. Bussen stannar direkt vid vägkanten vilket gör det svårt för
barnvagnar och barn speciellt vintertid. I och med att området byggs ut ökar också
trafiken på sträckan.
Bedömning

Teknikförvaltningen gör bedömningen att det inte är motiverat med en trottoar längs
hela Terra Novavägen. Gång- och cykelväg finns längs hela Skogslundsvägen, längs
Terra Novavägens nordöstra sida samt inne i området. I takt med att Terra Nova
byggs ut kommer teknikförvaltningen att ytterligare utreda gång- och cykelvägarna
inne i området. Teknikförvaltningen ser även ett behov av att inventera och
tillgänglighetsanpassa busshållplatserna så att de uppfyller kraven enligt
Tillgänglighetsstrategin.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag: 2015-09-04
Tjänsteskrivelse: 2018-01-03
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av avdelningschef Jenny Iversjö.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Skickas till
Förslagsställaren
Regionstyrelsen

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-02-21

TN § 56

Medborgarförslag om att ersätta
parkeringsautomaterna med parkeringskort som
byts varje år.

TN 2015/2863
TN AU § 51

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att
parkeringsavgifterna skall tas bort och istället ersättas med ett nytt system för pskivan. Detta med motiveringen att det kommer att vara kostnadseffektivt för Region
Gotland samt att p-automaterna bidrar till nedskräpning. Förslaget innebär att pskivan byts ut en gång per år och att gotlänningar betalar 100 till 300 kronor. De som
är sommargotlänningar eller tillfälligt vistas på ön ska betala 50 till 100 kronor. För
att skilja på dem ska p-skivorna ha olika färg beroende på år och belopp.
Bedömning

Teknikförvaltningen gör bedömningen att det inte är möjligt att ersätta pautomaterna med p-skiva. P-skivan är rikstäckande och det finns inte några krav på
utseende eller utformning. P-skivan är endast ett sätt att ange vilken tid man anlände
och kan således inte reglera avgifter för parkering.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag: 2015-10-09
Tjänsteskrivelse: 2018-01-19
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av avdelningschef Jenny Iversjö.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget.

Skickas till
Förslagsställaren
Regionstyrelsen

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-02-21

TN § 62

Medborgarförslag. Byt ut metallocken på dagoch avloppsbrunnarna

TN 2016/111
TN AU § 57

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Region Gotland
skall byta ut locken på våra dag-/avloppsbrunnar och ersätta dem med
gotlandsmotiv.
Bedömning

Med anledning av Region Gotlands besparingspaket 2017-2019 avslås
medborgarförslaget.
En bedömd kostnad ligger per brunnslock på c:a 1500-2000:- i inköp. Utöver detta
måste många brunnar grävas om och då hamnar kostnaden grovt på c:a 25.000:- per
brunn. I Visby finns över 1000 brunnar.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag: 2015-11-20
Tjänsteskrivelse: 2018-01-19
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget.

Skickas till
Förslagsställaren
Regionfullmäktige

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-02-21

TN § 65

Medborgarförslag. Belysning på
strandpromenaden mellan ringmurens slut och
lasarettet

TN 2016/110
TN AU § 60

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Region Gotland
skall sätta upp belysning på strandpromenaden mellan ringmurens slut och sjukhuset.
Bedömning

Det finns belysta alternativa vägar till sjukhuset. Behov att belysa strandpromenaden
finns men i 2018 års budget finns inte anslagen för att bygga ut belysningen.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 20151126
Tjänsteskrivelse 20180122
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av avdelningschef Jenny Iversjö.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Skickas till
Regionstyrelsen
Förslagsställaren

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-02-21

TN § 69

Medborgarförslag. Nya vägskyltar på
Artillerigatan i Visby

TN 2016/2613
TN AU § 64

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att anslutande gator
till Artillerigatan ska skyltas med väjningsplikt. Förslagsställaren föreslår även att
Region Gotland ska anlägga ett övergångsställe vid korsningen på Artillerigatan.
Bedömning

Övergångsställen anläggs främst där det anses vara så mycket trafik att det är svårt att
ta sig över utan stöd av ett övergångsställe. Generellt anläggs inte övergångsställen
inom områden med 30 km/h som maxhastighet.
Eftersom den högsta tillåtna hastigheten på sträckan är 30 km/h har
teknikförvaltningen gjort bedömningen att det är säkrare med passager, vid passager
tenderar det att finnas en ömsesidig uppmärksamhet mellan trafikanter.
Hastigheterna tenderar att öka när högerregeln försvinner, även uppmärksamheten
hos trafikanter minskar. Teknikförvaltningen gör därför bedömningen att
högerregeln även fortsättningsvis ska gälla på platsen.
Teknikförvaltningen kommer att genomföra en trafikmätning i området för att
utvärdera om hastighetsbegränsningen överträds. Även skyltningen i området
kommer att ses över.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2016-10-21
Tjänsteskrivelse 2018-01-25
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av avdelningschef Jenny Iversjö.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Skickas till
Regionstyrelsen
Förslagsställaren

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-02-21

TN § 63

Medborgarförslag: Anlägg en rondell på
Skarphällsgatan vid Interiörbutiken

TN 2016/2770
TN AU § 58

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att en
cirkulationsplats ska anläggas på Skarphällsgatan. Motiveringen är att
trafiksituationen på Skarphällsgatan i dagsläget är problematisk och att en
cirkulationsplats skulle förbättra trafikflödet.
Bedömning

Gällande detaljplan för Skarphällsområdet medger inte en cirkulationsplats på
Skarphällsgatan. I detaljplanen finns ett beslut om att begränsa antalet in- och
utfarter, detta med syftet att förbättra trafikflödet och öka säkerheten för alla
trafikgrupper i området.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag: 2016-11-07
Tjänsteskrivelse: 2018-01-25
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av avdelningschef Jenny Iversjö.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget.

Skickas till
Regionstyrelsen
Förslagsställaren

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Region

MEDBORGARFORSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Anr

2016-11-07
REGION GOTLAND

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.
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Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.
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Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

P<1
f"!

Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning ,
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/Ann W i k r s - t rc^

Namn förtydligande
Adress

,

L<-A€_ £\<£TC*ft
Postadress

E-postadress
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, Se-

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-02-21

TN § 67

Medborgarförslag. Återupprusta delar av
vägbelysning i Vägume, Lärbro

TN 2017/615
TN AU § 62

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Region Gotland
skall återupprusta belysningen i Lärbro Vägume.
Bedömning

Trafikverket är väghållare för platsen och Region Gotland sätter inte upp belysning
där Region Gotland inte är väghållare.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 20161229
Tjänsteskrivelse 20180122
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av avdelningschef Jenny Iversjö.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Skickas till
Regionstyrelsen
Förslagsställaren

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Region

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Anr

2016 -12- 2 9
REGION GOTLAND

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.
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Motivering

Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.
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Information om behandling av personuppgifter ^jp^/ ) ^ ' na
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medbofgarförslagncofnmer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering

[E]

Jag samtycker inte till internetpublicering

f~]

Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Namntecknir

Datum

Namnförtyligande
Adress
Postadress
E-pos
E-postadress
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a t /'. S C

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-02-21

TN § 59

Medborgarförslag. Utökande av p-platser vid
Visby Lasarett

TN 2017/1292
TN AU § 54

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Region Gotland
skall bygga ett parkeringshus under mark vid sjukhuset.
Bedömning

Region Gotland har beslutat att inte bygga flera parkeringsplatser än vid platser där
det sker byte av färdsätt.
Ett parkeringshus är mycket kostsamt och enligt teknikförvaltningens uppfattning
löser det inte parkeringsproblemet vid sjukhuset.
Fastighetsavdelningen kommer tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen
att genomföra en enkätundersökning ställd till anställda och besökare.
Beläggningsstudier kommer också att utföras.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 20170329
Tjänsteskrivelse 20180118
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av avdelningschef Jenny Iversjö.
Claes Nysell (L) ifrågasatte beslutet att inga fler parkeringsplatser ska byggas.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Skickas till
Regionstyrelsen
Förslagsställaren

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Region

MEDBORGARFÖRSLAG

ANKOM2017-03-29

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Gotland

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.
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Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering

JP^

Jag samtycker inte till internetpublicering

Förslagsställare ni.ni.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokford på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
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Roberth Östergren
Appellstigen 18
62147 Visby
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20170321
1

MEDBORGARFÖRSLAG'

ANKOM2017-03-2J
Region Gotland

ANKOM 2017-03-29

Utökande av p-platser vid Visby Lasarett
För att förbättra parkeringsmöjligheterna för de anställda vid Visby Lasarett
föreslår jag som medborgarförslag att nuvarande stora parkering grävs ner
ett halvt våningsplan och att det gjuts ett parkeringsplan ovanför.
Detta skulle medföra att ett antal p-platser tillföres och att utsikten för
intilliggande fastigheter inte stör så mycket.
Våningsplanen skulle kunna utföras som typ " åhlens-parkeringen".

Visby dag som ovan:
loberth Östergren

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-02-21

TN § 64

Medborgarförslag. Att anlägga en gång och
cykelbana mellan Visby Airport och
Lummelundsväg

TN 2017/1289
TN AU § 59

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Region Gotland
skall anlägga en gång- och cykelbana mellan Visby flygplats och Lummelundsväg.
Bedömning

Det finns en framtagen utredning som påvisar bristen och saknaden av gång- och
cykelbana ner till flygplatsen. Region Gotland har med i planeringen att anlägga en
gång- och cykelväg men det finns inga medel för det i år.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 20170403
Tjänsteskrivelse 20180122
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av avdelningschef Jenny Iversjö.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Skickas till
Regionstyrelsen
Förslagsställaren

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Region

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Anr

2017 -04- O 3
REGION GOTLAND

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.
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Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.
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Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarfbrslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarfbrslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
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Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokford på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarfbrslag.
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Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-02-22

RS § 35

Medborgarförslag. Region Gotland bör gynna en
gotländsk bank

RS 2017/509
AU § 41

Regionstyrelsens beslut

Medborgarförslaget avslås med hänvisning till regionstyrelseförvaltningens skrivelse.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Patrik Thored (M) i handläggningen av detta ärende.

Ett medborgarförslag har kommit in som föreslår att Sparbanken Gotland ska ta
hand om Region Gotlands bankaffärer.
Som offentlig verksamhet måste Region Gotland upphandla varor och tjänster enligt
lagen om offentlig upphandling. Det gäller även banktjänster. I upphandlingen kan
inte lokalisering av banken ställas som krav då detta inte skulle vara enligt lagen. Alla
banker som kan uppfylla efterfrågade tjänster kan komma in med anbud och dessa
behandlas utifrån de krav som ställts i förfrågningsunderlaget.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag, 2017-05-16
Regionstyrelseförvaltningen 2018-01-08
Skickas till

Förslagsställaren inkl RSF skrivelse
Regionfullmäktige

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2017/509
8 januari 2018

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Medborgarförslag. Region Gotland bör gynna en gotländsk
bank
Förslag till beslut

Medborgarförslaget avslås med nedanstående motivering.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har kommit in som föreslår att Sparbanken Gotland ska ta
hand om Region Gotlands bankaffärer.
Bedömning

Som offentlig verksamhet måste Region Gotland upphandla varor och tjänster enligt
lagen om offentlig upphandling. Det gäller även banktjänster. I upphandlingen kan
inte lokalisering av banken ställas som krav då detta inte skulle vara enligt lagen. Alla
banker som kan uppfylla efterfrågade tjänster kan komma in med anbud och dessa
behandlas utifrån de krav som ställts i förfrågningsunderlaget.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag, 2017-05-16

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Förslagsställaren

1 (1)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till

Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

jag blev var, att region gotland anlitar nordea bank?
vore det inte bra, om ni gynnade en gotländsk bank?

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

mitt förslag: se till att sparbanken gotland ,får
handha edra bankaffärer och samtidigt gynna ett
gotländskt företag, det tjänar ni på.

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarforslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarfbrslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
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Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförsiag.
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-02-21

TN § 60

Medborgarförslag. Ändrad
hastighetsbegränsning på Vallérsgatan i Visby
och uppföring av väghinder

TN 2017/2327
TN AU § 55

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Region Gotland
skall ändra hastighetsbegränsningen på Vallésrgatan i Visby.
Bedömning

Vallérsgatan har haft hastighetsbegränsning till 30 km/h sedan 2003-04-01. Besluts
nr: 6/2003.
Väghinder görs inte på villagator i 30-områden.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 20170605
Tjänsteskrivelse 20180118
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av avdelningschef Jenny Iversjö.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Skickas till
Regionstyrelsen
Förslagsställaren

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-02-21

TN § 61

Medborgarförslag. Ansvarsfördelning mellan
gående, cyklister och bilister i korsningen
Österväg och Kung Magnus väg

TN 2017/2334
TN AU § 56

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Region Gotland
skall utreda och publicera hur ansvarsfördelningen blir vid olyckor mellan fotgängare,
cyklister och bilister vid korsningen Österväg- Kung Magnus väg.
Bedömning

Om man som cyklist kommer från Öster och skall mot Österport lämnar cyklisten en
gågata och har då väjningsplikt mot de fordon som kommer på Kung Magnus väg.
Kommer man från motsatt håll gäller väjningsplikt då skyltar finns från detta håll.
Det är inget övergångsställe utan en passage för fotgängare och cyklister. Det innebär
att det är ömsesidig hänsyn som ska iakttas.
När man anlägger sådana passager skapar det en viss osäkerhet vilket medverkar till
att samtliga visar varandra hänsyn. Sedan man gjorde om denna passage har inga
olyckor rapporterats.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 20170615
Tjänsteskrivelse 20180118
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av avdelningschef Jenny Iversjö.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Skickas till
Regionstyrelsen
Förslagsställaren

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Region

Gotland

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Anr

Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2017 -06- 1 5
l

Förslaget

REGION GOTLAND

Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter^ki på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.
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För att kunna fullgöra uppgiften
att handlägga ditt medDOTgarförsIag kommerflmafV^v ^ v
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
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Förslagsställare m. m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokfbrd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt^förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-02-21

TN § 58

Medborgarförslag - Belysning av gång- och
cykelvägen på vänstra sidan av Allegatan mellan
Söderhemsgatan och Kolonigatan

TN 2017/3637
TN AU § 53

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Region Gotland
skall bygga ut belysningen vid ovan nämnda gator.
Bedömning

Belysningen på Allégatan kommer bytas ut till modernare armaturer. I samband med
att Region Gotland gör detta arbete kommer belysningen att ses över.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 20171025
Tjänsteskrivelse 20180117
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av avdelningschef Jenny Iversjö.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Skickas till
Regionstyrelsen
Förslagsställaren

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Region

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Region Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Reception Visborg

2017 -10- 2 5
Sign:.

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Belysning av gäng- och cykelvägen på västra sidan
av AHegatan mellan Söderhemsgatan och
Koloniqatan.
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Sträckan saknar idag belysning helt, den är starkt
trafikerad av gående och cyklande, den uppmuntrar
att cykla snabbt, även när det är mörkt. Detta
skapar osäkerhet och stor olycksrisk. Från trivselsynpunkt finns även anledning att lyfta denna del av
Visby ur sitt mörker. Behovet är säkerhet och trivsel.
Insatsen är liten men effekten blir stor!
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
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Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Namnteckning .-*'*"

Datum

2017-10-25

>

•

(

f\

^ r~~~~~'^r^ ^

Namn förtydligande

^

Gunnar Gustafsson
Adress

Birkaqatan 2
Postadress

621 45 Visbv
qavh100@hotmail.com

E -postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011 -03-01
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-02-21

TN § 57

Medborgarförslag - Asfalterad gång och
cykelbana med belysning mellan Slite och Lärbro

TN 2017/3639
TN AU § 52

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Region Gotland
skall asfaltera gång och cykelbana med belysning mellan Slite och Lärbro.
Bedömning

Vägen mellan Slite och Lärbro är inte Region Gotlands utan det är Trafikverkets väg.
Region Gotland hänvisar förslagsställaren till Trafikverket med detta förslag.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 20171110
Tjänsteskrivelse 20180116
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av avdelningschef Jenny Iversjö.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Skickas till
Regionstyrelsen
Förslagsställaren

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Region

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Änr

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2017-11-10
REGION GOTLAND

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

•-

v

Uk

("! C'*.t^t^ - O\_,^\ O--/ (( f (hf:\t'\('-\ iA\ g. ff
[\5-v4-r-e c CA. C,
I
I
'
S'"V/v^
IA,^ «. ( ( '-/\
-SI
i
f
e
ex.
U
U.<\ s- i^ro „
I
1

Y

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.
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Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

JX]
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Förslagsställare m. m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokford på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning

//i

f )

tSc^.—^^

Namnförtydligande
Adress

Postadress
E-postadress

Cv
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-03-26

Handlingar till

Ärende 11

Medborgarförslag; nyinkomna
Innehåll


Lena Björks medborgarförslag om upprustning av teatersalongen i Slite.
(Inkom 2018-03-12) RS 2018/298
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.



Hans A Svenssons medborgarförslag om en s.k. ISPS-zon kring
kryssningskajen. (inkom 2018-03-12) RS 2018/299
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till Tekniska nämnden.

Medborgarförslag
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Förslaget
Regionfullmäktige föreslås uppdra åt ansvarig nämnd att planera och genomföra upprustning av
salongen i Slite Teater.

Motivering
Slite Teater byggdes 1954 av Slite Köping. Teatern ägs och underhålls av Region Gotland.
Teatern används av Slite Biografförening för bio, opera- och balettföreställningar live som sänds från
Metropolitan och Bolsjojteatern och konserter med fullsatt salong flera gånger om året.
Lokalen används också av olika teatergrupper som arrangerar teaterföreställningar bland annat i
samarbete med Riksteatern. Teaterlokalen utnyttjas för samhällsinformation från Region Gotland och
av Solklintskolan. Informationsmöten hålls här också av Slite Intresseförening och andra ideella
föreningar.
Sammantaget är lokalen en viktig del av kulturlivet på Norr. Region Gotland vill med regionalt
utvecklingsarbete "ti!!gäng!iggöra genom lokaler möjligheten til! ett brett utbud av aktiviteter över hela
ön för en attraktiv boendemiljö" Slite Teater kan ses som en viktig del av det regionala
utvecklingsarbetet.
Region Gotland har tillsammans med Biografföreningen rustat upp och handikapp-anpassat foajén.
Genom att utnyttja biblioteket intill vid större arrangemang är denna del av teatern tillfyllest.
Teatersalongen är, med träpaneler och armaturer ett vackert exempel på femtiotalsarkitektur.
Teatersalongens ursprungliga stolar är efter mer än 60 år helt utslitna och måste bytas.
l samband med att Region Gotland lämnade Borgen för biostaden i början av tjugohundratalet flyttades
några bänkrader till Slite Teater där några bänkrader längst bak byttes ut. Golvet i salongen har varit
vattenskadat och behöver sannolikt bytas ut innan nya stolar monteras.
l samband med utbytet av bänkrader minskades antalet sittplatser från 350 till 280.
Det går antagligen inte att återfå ursprungligt antal platser. Kraven på sittkomfort och benutrymme har
ändrats under 60 år. Det är ändå angeläget att öka antalet sittplatser för att ge båttre ekonomi vid de
live konserter som regelbundet ordnas.
Jag samtycker till internetpublicering
Slite 2018-03-07

Lena Björk
Storgatan
624 48 Slite
marin.textil.gotland@telia.com

Region

Gotland

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
62181 VISBY

2018 -03- 1 2
REGION GOTLAND

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Gör en ISPS-zon kring kryssningskajen i Visby.

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
Utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Se Bilagal.

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du samtycker
härtill, kan ditt namn komma att publiceras på Internet i protokoll, kallelser och handlingar
som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till Internetpublicering
Jag samtycker inte till Internetpublicering
Förslagsställare m.m
Du kan inte vara anonym utan det måste framgå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas om ett medborgarförslag.
Namnteckning
//'
/
/>
^
Datum & (\Q \ 4
<S tAJ> 1
Namnförtydligande
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Hans A Svensson
Adress

Stjärngatan 16 C
Postadress

E-postadress

621 41 Visby
sm2dyr@gmail.com

Medborgarförslag Hans A Svensson, Visby.

(Bilaga 1.)

De flesta onda anslag mot sjöfarten har genomförts från sjösidan.
Slite hamn har en ISPS-anpassning av utskeppningszonen vid
cementkajen med kringliggande vattenområde.
Marin- och Kryssningsfartyg är i sammanhanget överrepresenterade,
i den tillgängliga dokumentationen och de flesta anslagen har utförts
från sjösidan.
Komplettera kryssningskajen med en skyddszon kring vattenområdet
i likhet med den som finns i Slite.

Referensdokumentation "Googlad" med söktext:
Maritime Terrorism Risk andLiability
(med länk till fulltext av dokumentet och Kapitel 5.
Risks of Maritime Terrorism Attacks Against Cruise Ships
(sid. 73 - 85).

Ufs, 2005-02-09, Nr 54
(Sid 7,8 ger information/sjökortsbild av områdesbegränsningar
av ISPS-zonen i Slite hamn.)

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-03-26

Handlingar till

Ärende 12-20

Interpellationer
Innehåll
 Regionstyrelsens ordförande Meit Fohlins (S) svar på Anna Anderssons (C)
interpellation om delaktighet och dialog. RS 2018/273
 Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Stefaan De Maeckers (MP) svar
på Anna Hrdlickas (M) interpellation om plan för oberoende av hyrpersonal.
RS 2018/281

 Regionstyrelsens ordförande Meit Fohlins (S) svar på Eva Nypelius (C)
interpellation om konkurrensneutralitet i primärvården. RS 2018/282
 Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Stefaan De Maeckers (MP) svar
på Eva Nypelius (C) interpellation om konkurrensneutralitet i primärvården.
RS 2018/283

 Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardells (S) svar på Inger Harlevis
(M) interpellation om uppföljning av kryssningskajen.
RS 2018/284

 Socialnämndens ordförande Håkan Ericssons (S) svar på Eva Nypelius (C)
interpellation om ökade kostnader för LSS. RS 2018/285
 Barn- och utbildningsnämndens ordförande Brittis Benzlers (V) svar på KarlJohan Bobergs (C) interpellation om brist på lärare.
RS 2018/286

forts.

forts.

 Regionstyrelsens ordförande Meit Fohlins (S) svar på Lars Thomssons (C)
interpellation om konsekvenser av eventuellt vinstförbud av offentligt
finansierade tjänster. RS 2018/287
 Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardells (S) svar på Ola
Lindvalls C) interpellation om trafiksäkerhetsbefrämjande åtgärder vid väg
631 genom Dalhem samhälle. RS 2018/288

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)

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 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)

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

