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Protokoll

Regionfullmäktige 2018-03-26

Rf § 28

Fyllnadsval. Ny ersättare i regionfullmäktige
RS 2018/9

- Länsstyrelsen 2018-03-20, Dnr 201-848-18

Regionfullmäktiges beslut
•

Länsstyrelsens protokoll läggs med beaktande till handlingarna.

Länsstyrelsens protokoll 2018-03-20 från sammanräkning som utvisar att Martin
Kolberg (Fi), Follingboväg 1A, 621 43 Visby, blir ny ersättare i regionfullmäktige 2018-03-26
efter avgångna Karin Persson.
Expedieras:

Den valda
Feministiskt initiativs partiexpedition

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-03-26

Rf § 29

Revisorernas information

•

Ärendet utgår.

De förtroendevalda revisorerna har valt att denna gång avstå ifrån att informera på
fullmäktiges sammanträde.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-03-26

Rf § 30

Resultatutjämningsreserv inklusive bokslutskommuniké
RS 2017/1020

- Regionstyrelseförvaltningen 2018-01-30
- Regionstyrelsen 2018-02-22, § 36

Regionfullmäktiges beslut
•

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

2017
151
-23
8
136
-99
37

Regionstyrelseförvaltningen har bedömt att så ska göras.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-03-26

Rf § 30 forts.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, föreslagit att reservering av
medel till resultatutjämningsreserv görs med 37 miljoner kronor.
Anförande
Anförande hålls av Ulf Klasson (L).
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-03-26

Rf § 31

Schablonersättningar från Migrationsverket
RS 2017/608

- (Regionstyrelsen 2017-09-21, §159)
- Överförmyndarnämnden 2017-12-05, 159
- Socialnämnden 2017-12-06, § 174
- Regionstyrelseförvaltningen 2018-01-04
- Regionstyrelsen 2018-02-22, § 28

Regionfullmäktiges beslut
•

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 21 september 2017 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.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-03-26

Rf § 31 forts.
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.
Regionstyrelsen har föreslagit att 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.
Anföranden
Anföranden hålls av Meit Fohlin (S) och Brittis Benzler (V).
Yrkande
•

Hannes Müller (-) yrkar att beslut fattas i enlighet med socialnämndens svar.

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och Hannes Müllers yrkande
om att beslut fattas i enlighet med socialnämndens svar och finner att regionstyrelsens
förslag bifalls.
Expedieras:

Överförmyndarnämnden
Socialnämnden
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-03-26

Rf § 32

Justering av taxa för kollektivtrafik inklusive färdtjänst och
sjukresor
RS 2017/313

- (Regionfullmäktige 2017-10-23, § 157)
- Tekniska nämnden 2018-03-14, § 75
- Regionstyrelseförvaltningen 2018-03-15
- Regionstyrelsen 2018-03-22, § 85

Regionfullmäktiges beslut
•

Visbykort plus och Förortskort plus införs för färdtjänstresenärer som gäller för
både färdtjänst- och kollektivtrafikresor. Taxan för Visbykort plus och Förortskort
plus föreslås vara samma som i kollektivtrafiken. Korten gäller endast
kalendermånad.

•

Länskort plus sänks från 1,5 x Kollektivtrafikens taxa till samma kostnad som gäller
för Länskort i den allmänna kollektivtrafiken.

•

Beslutet träder i kraft den 1 april 2018.

•

Den som mellan 1 januari och 31 mars löst ett länskort plus och som endast åkt
arbets- eller utbildningsresor kan retroaktivt få tillbaka mellanskillnaden mellan
länskort Plus och länskort, Visbykort eller förortskort.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Regionfullmäktige beslutade 23 oktober 2017 om nya taxor för kollektivtrafik inklusive
färdtjänst och sjukresor. Beslutet innebar bland annat att arbetskort för arbets- och
utbildningsresor för färdtjänstberättigade togs bort. Istället infördes Länskort plus som
gäller för alla resor i färdtjänst och kollektivtrafik till en kostnad av 1,5 gånger Länskort
vuxen i kollektivtrafiken.
Efter att beslutet trädde i kraft visade det sig att de färdtjänstberättigade som tidigare
hade arbetskort fick en kraftig höjning av avgiften. För att inte färdtjänstberättigade ska
avstå från arbets- och utbildningsresor på grund av höjningen föreslås att beslutet
ändras så att kostnaden för Länskort plus är samma som Länskort vuxen i
kollektivtrafiken.
Tekniska nämnden föreslår att det även införs Visbykort plus och Förortskort plus som
då gäller för både färdtjänst- och kollektivtrafikresor. Taxan för dessa ska vara samma
som Visbykort och Förortskort i kollektivtrafiken.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-03-26

Rf § 32 forts.
Tekniska nämnden föreslår också att de färdtjänstberättigade resenärer som mellan 1
januari och 31 mars löst ett länskort plus och endast åkt arbets- och utbildningsresor ska
kunna få tillbaka mellanskillnaden retroaktivt.
Regionstyrelseförvaltningen har ingen invändning mot förändring av beslutet. Tekniska
nämndens tidigare beslut har fått konsekvenser som inte förutsågs när beslutet togs och
detta justeras nu. Tekniska nämnden bedömer att de ekonomiska konsekvenserna är
möjliga att hantera, men föreslår också en utvärdering senast ett år efter att beslutet
träder i kraft.
Regionstyrelsen har i enlighet med, tekniska nämnden och regionstyrelseförvaltningen
föreslagit att:
•

Visbykort plus och Förortskort plus införs för färdtjänstresenärer som gäller för
både färdtjänst- och kollektivtrafikresor. Taxan för Visbykort plus och Förortskort
plus föreslås vara samma som i kollektivtrafiken. Korten gäller endast
kalendermånad.

•

Länskort plus sänks från 1,5 x Kollektivtrafikens taxa till samma kostnad som gäller
för Länskort i den allmänna kollektivtrafiken.

•

Beslutet träder i kraft den 1 april 2018.

•

Den som mellan 1 januari och 31 mars löst ett länskort plus och som endast åkt
arbets- eller utbildningsresor kan retroaktivt få tillbaka mellanskillnaden mellan
länskort Plus och länskort, Visbykort eller förortskort

Anföranden
Anföranden hålls av Tommy Gardell (S), Håkan Onsjö (M), Johan Thomasson (L), Ola
Lindvall (C), Stefan Wramner (M), Stefaan De Maecker (MP), Anna Hrdlicka (M), Lena
Grund (L) och Elin Bååth (Fi).
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Tekniska nämnden

Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-03-26

Rf § 33

Motion. Vattenförsörjningen på Gotland
RS 2017/210

- Motion 2017-02-27
- Tekniska nämnden 2017-12-14, § 304
- Regionstyrelseförvaltningen 2018-01-31
- Regionstyrelsen 2018-02-22, § 45

Regionfullmäktiges beslut
•

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
bräckvattenverk i Visby då behövs samt att utreda kostnadsförhållandet mellan dessa två
alternativ.
Tekniska nämnden har i sitt yttrande framfört att sådant arbete är sedan länge pågående
och att ett konstruktivt samarbete bedrivs tillsammans med såväl Cementa som
Nordkalk.
Nämnden anför att det redan utreds flera olika alternativa lösningar gällande 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.
Regionstyrelseförvaltningen påpekar att de utredningsuppdrag som motionen yrkar på
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 bräckvattenverk 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 bräckvattenverk i Visby. Komplexiteten i VA-planeringen gör
det svårt att utreda enskilda delar utan att ta hänsyn till helheten i VA-försörjningen.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår regionfullmäktige att avslå motionen.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-03-26

Rf § 33forts.
Regionstyrelsen har föreslagit att motionen ska anses besvarad med hänvisning till tekniska
nämndens beslut.
Anföranden
Anföranden hålls av Meit Fohlin (S), Tony Johansson (S), Isabel Enström (MP), Per
Edman (V), Tommy Gardell (S) och Brittis Benzler (V).
Yrkande
•

Håkan Onsjö (M) yrkar bifall till motionen. I detta instämmer Björn Dahlström (C), Anna
Hrdlicka (M), Lena Celion (M), Lars Thomsson (C), Karl-Johan Boberg (C) och
Ola Lindvall (C).

Proposition och omröstning
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag om att motionen anses
besvarad och Håkan Onsjös yrkande om att motionen ska bifallas och finner att
regionstyrelsens förslag vinner bifall. Omröstning begärs. JA för regionstyrelsens förslag
om att motionen ska anses vara besvarad och NEJ för Håkan Onsjös yrkande om bifall
till motionen. 37 ledamöter röstar ja. 34 ledamöter röstar nej. Av bilaga till protokollet
framgår hur var och en röstar. Regionstyrelsens förslag vinner majoritet och är bifallet.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-03-26

Rf § 34
Motion. Blandade upplåtelseformer för en bättre ekonomi för AB
Gotlandshem
RS 2017/891

- Motion 2017-09-25
- Regionstyrelseförvaltningen 2018-02-02
- Regionstyrelsen 2018-02-22, § 46

Regionfullmäktiges beslut
•

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 m.fl. (MP) 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 och bör ske på ett ägarmöte i den
ordinarie processen för ägarstyrning av bolaget.
Regionstyrelsen har till regionfullmäktige föreslagit att 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.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-03-26

Rf § 34 forts.
Anföranden
Anföranden hålls av Isabel Enström (MP), Lars Bjurström (V), Sven Bosarfve (M, och Eva
Nypelius (C).
Yrkande
•

Håkan Onsjö (M) yrkar att motionen ska anses besvarad. I detta instämmer Anna
Hrdlicka (M), Johan Thomasson (L) och Ulf Klasson (L).

Proposition och omröstning
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och Håkan Onsjös yrkande
om att motionen ska anses besvarad och finner att regionstyrelsens förslag vinner bifall.
Omröstning begärs. JA för regionstyrelsens förslag om bifall genom uppdrag och NEJ
för Håkan Onsjös yrkande om att motionen ska anses besvarad. 37 ledamöter röstar ja. 32
ledamöter röstar nej. 1 avstår och 1 är frånvarande. Av bilaga till protokollet framgår hur var
och en röstar. Regionstyrelsens förslag vinner majoritet och är bifallet.
Expedieras:

AB Gotlandshem
Regionstyrelseförvaltningen Samhällsplanering
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-03-26

Rf § 35

Avsägelser och fyllnadsval. Byggnadsnämnden, hälso- och
sjukvårdsnämnden, gruppen för samråd i Gotlandshem
Regionfullmäktiges beslut
•

Bertil Eneqvists (S) avsägelse från uppdrag som ersättare i byggnadsnämnden
godkänns.

•

Ny ersättare i byggnadsnämnden (efter Bertil Eneqvist, S).
Bordläggs till nästa sammanträde

•

Ny ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden (efter Torun Ström, Fi) utses.
Fi
Karin Palmenfelt, Artillerigatan 21 B, 621 38 Visby

•

Anna Hrdlickas (M) avsägelse från uppdrag som representant i gruppen för

•

Ny representant i gruppen för samråd i Gotlandshem
(efter Anna Hrdlicka, M) utses
M
Håkan Onsjö, Fröjel Göstavs 452, 623 55 Klintehamn

samråd i Gotlandshem godkänns.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Expedieras:

De berörda
Partiexpeditioner
Berörda nämnder

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-03-26

Rf § 36
Medborgarförslag; anmälan av beslutade
Regionfullmäktiges beslut
•

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

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)

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)
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-03-26

Rf § 36 forts.
Sven-Ove Westbergs medborgarförslag om belysning på strandpromenaden i Visby.
RS 2015/750

•

Tekniska nämnden 2018-02-21, § 65

•

Medborgarförslag (inkom 2015-11-23)

Malin Ohlssons 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)

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

•

Regionstyrelsen 2018-02-22, § 35

•

Medborgarförslag (inkom 2017-05-23)
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-03-26

Rf § 36 forts.
Louise Stuxgrens 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)

Fredrika Björks medborförslag om ny rutin för kontaktperson vi barnomsorgen.
RS 2017/841

•

Barn- och ungdomsnämnden 2018-02-07, § 10

•

Medborgarförslag (inkom 2017-09-19)

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)

Anföranden
Anföranden håls av Anna Hrdlicka (M), Fredrik Gradelius (C), Håkan Onsjö (M), Tommy
Gardell (S), Hannes Müller (-), Johan Thomasson (L) och Margareta Persson (M).

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-03-26

Rf § 37

Medborgarförslag; nya
Regionfullmäktiges beslut
•

I enlighet med presidiets förslag.

Följande medborgarförslag har inkommit:

Ärendenummer/
Ankomstdatum

Lena Björks medborgarförslag om upprustning av teatersalongen i
Slite
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

RS 2018/298
2018-03-12

Hans A Svenssons medborgarförslag om en s.k. ISPS-zon kring
kryssningskajen
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden

RS 2018/299
2018-03-12

Leif Åke Svenssons medborgarförslag om utökad snöröjning vid
Biskopshöjden i Fårösund
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden

RS 2018/350
2018-03-23

Expedieras:

Berörda nämnder
Förslagsställarna

Justerande:

Utdragsbestyrkande

:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-03-26

Rf § 38
Interpellation. Delaktighet och dialog
RS 2017273

Regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin (S) besvarade Anna Anderssons (C) interpellation
om delaktighet och dialog. Anna Andersson tackade för svaret och kommenterade
ytterligare frågan. Deltar i diskussionen gör även Anna Hrdlicka (M) och Saga
Carlgren (V).
Interpellation 2018-02-26

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 39
Interpellation. Plan för oberoende av hyrpersonal
RS 2017/281

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Stefaan De Maecker (MP) besvarade Anna
Hrdlickas (M) interpellation om plan för oberoende av hyrpersonal. Anna Hrdlicka
tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2018-02-26

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 40
Interpellation. Konkurrensneutralitet i primärvården
RS 2017/282

Regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin (S) besvarade Eva Nypelius (C) interpellation om
konkurrensneutralitet i primärvården. Eva Nypelius tackade för svaret och
kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2018-02-26

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-03-26

Rf § 41
Interpellation. Konkurrensneutralitet i primärvården
RS 2017/283

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Stefaan De Maecker (MP) besvarade Eva
Nypelius (C) interpellation om konkurrensneutralitet i primärvården. Eva Nypelius (C)
tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Deltar i diskussionen gör även
Lars Bjurström (V), Johan Thomasson (L) och Håkan Onsjö (M).
Interpellation 2018-02-26

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 42
Interpellation. Uppföljning av kryssningskajen
RS 2017/284

Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S) besvarade Inger Harlevis (M)
interpellation om uppföljning av kryssningskajen. Inger Harlevi som inte kunde inte
närvara vid interpellation hade överlåtit sin del av den följande diskussionen på Håkan
Onsjö (M) som tackade för svaret och ytterligare kommenterade frågan.
Interpellation 2018-02-26

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 43
Interpellation. Ökade kostnader för LSS
RS 2017/285

Socialnämndens ordförande Håkan Ericsson (S) besvarade Eva Nypelius (C) interpellation
om ökade kostnader för LSS. Eva Nypelius tackade för svaret och kommenterade
ytterligare frågan. Deltar i diskussionen gör även Brittis Benzler (V).
Interpellation 2018-02-26

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-03-26

Rf § 44
Interpellation. Brist på lärare
RS 2018/286

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Brittis Benzler (V) besvarade Karl-Johan
Bobergs (C) interpellation om brist på lärare. Karl-Johan Boberg tackade för svaret och
kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2018-02-26

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 45
Interpellation. Konsekvenser av eventuellt vinstförbud för offentligt
finansierade tjänster
RS 2018/287

Regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin (S) besvarade Lars Thomssons (C) interpellation
om konsekvenser av eventuellt vinstförbud av offentligt finansierade tjänster. Lars
Thomsson (C) tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Deltar i
diskussionen gör även Saga Carlgren (V), Jonas Niklasson (C), Johan Thomasson (L), David
Lindvall (S), Eva Nypelius (C), Jesper Skalberg Karlsson (M), Hannes Müller (-), Filip
Reinhag (S), Meit Fohlin (S) och Håkan Onsjö (M).
Interpellation 2018-02-26

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 46
Interpellation. Trafiksäkerhetsbefrämjande åtgärder vid väg 631
genom Dalhem samhälle
RS 2018/288

Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S) besvarade Ola Lindvalls C)
interpellation om trafiksäkerhetsbefrämjande åtgärder vid väg 631 genom Dalhem
samhälle. Ola Lindvall tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2018-02-26

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige 2018-03-26

Protokoll

Rf § 47

Motioner; nya
Följande motioner har inkommit:

Ärendenummer

Hannes Müller (-)
Sätta upp övervakningskameror på offentlig plats

RS 2018/365
2018-03-26

Eva Gustafsson (C) och Anna Andersson (C)
Öka de ungas inflytande och delaktighet i politiska beslutsprocesser

RS 2018/364
2018-03-26

Håkan Onsjö (M)
Begränsning av fyrverkerier

RS 2018/366
2018-03-26

Håkan Onsjö (M)
Inga bilar ska få parkeringsbot före kl. 11:00

RS 2018/367
2018-03-26

Håkan Onsjö (M)
Matarbussar under Almedalsveckan

RS 2018/368
2018-03-26

Johan Thomasson m.fl. (L)
Framtida kollektivtrafik och övrig offentlig finansierad trafik

RS 2018/369
2018-03-26

Jonas Niklasson (C)
Reglering av fyrverkeripjäser och annan pyroteknik

RS 2018/370
2018-03-26

Stefan Nypelius (C)
Öka byggandet utanför Visby

RS 2018/371
2018-03-26

Anmärkning:

De nya motionerna bifogas det tryckta protokollet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-03-26

Rf § 48
Interpellationer; nya
Regionfullmäktiges beslut
•

Interpellationerna besvaras vid nästa sammanträde.

Hannes Müller (-) fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin (S) ställa
interpellation om förändrat säkerhetsläge på Gotland.
RS 2018/372

Jonas Niklasson (C) fick tillstånd att till socialnämndens ordförande Håkan Ericsson (S)
ställa interpellation om socialtjänstens bedömning av ensamkommandes ålder.
RS 2018/373

Lars Thomsson (C) fick tillstånd att till byggnadsnämndens ordförande Karl-Allan
Nordblom (MP) ställa interpellation brist på färdiga detaljplaner.
RS 2018/374

Lena Grund (L) fick tillstånd att till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Stefaan De
Maecker (MP) ställa interpellation om primärvårdens roll och ansvar enligt ny lag vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
RS 2018/375

Roger Wärn (M) fick tillstånd att till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Stefaan De
Maecker (MP) ställa interpellation om screening av prostatan.
RS 2018/376

Ulf Klasson (L) fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin (S) ställa
interpellation om likabehandling av föreningar.
RS 2018/377

Ulf Klasson (L) fick tillstånd att till socialnämndens ordförande Håkan Ericsson (S) ställa
interpellation om att eventuellt lägga ned sociala företag.
RS 2018/378

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
2018-03-26

Omröstning § 33
Ärende: Motion. Vattenförsörjningen på Gotland
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
Regionstyrelsens förslag om att
motionen anses besvarad
NEJ: Bifall till motionen

Följande röstade ja:
Torgny Ammunet (S)
Meit Fohlin (S)
Filip Reinhag (S)
Hanna Westerén
Björn Jansson (S)
Leif Dahlby (S)
Jonny Wiberg (S)
Tommy Gardell (S)
Wiola Öst (S)
Brittis Benzler (V)
Saga Carlgren(V)
Renée Lingström (S)
Charlotte Andersson (S)
Magnus Ekström (S)
Lena Eneqvist (S)
Per Edman (V)
Thomas Gustafson (V)
Tony Johansson (S)
Mona Eneqvist (S)
David Lindvall (S)
Aino Friberg Hansson (S)
Annamaria Bauer (V)
Lars Bjurström (V)
Mikael Nilsson (S)
Annelie Klovsjö (S)
Alexandra Dahlberg (S)
Stefaan De Maecker (MP)
Isabel Enström (MP)
Helene Kristiansson (V)
Clara Andermo (MP)
Cecilia Nygren (MP)
Karin Sutare (MP)
Lena Stenström (MP)
Karl-Allan Nordblom (MP)
Lisbeth Bokelund (MP)
Elin Bååth (Fi)
Bo Björkman (S) ordförande

Följande röstade nej:
Margareta Persson (M)
Eva Nypelius(C)
Lars Thomsson (C)
Anna Hrdlicka (M)
Stefan Wramner (M)
Björn Dahlström (C)
Bibbi Olsson (C)
Inger Harlevi (M)
Mats Hedström (M)
Gunnel Lindby (C)
Jonas Niklasson (C)
Jesper Skalberg Karlsson (M)
Lena Celion (M)
Eva Gahnström (C)
Stefan Nypelius (C)
Margareta Benneck (M)
Håkan Onsjö (M)
Anna Andersson (C)
Karl-Johan Boberg (C)
Ingemar Lundqvist (M)
Rolf Öström (M)
Fredrik Gradelius (C)
Anders Larsson (C)
Robin storm (M)
Sven Bosarfve (M)
Ola Lindvall (C)
Eva Ahlin (C)
Johan Thomasson (L)
Ulf Klasson (L)
Frans Brozén (L)
Lena Grund (L)
Eva Pettersson (SD)
Clas Strid (SD)
Hannes Müller (-)

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
2018-03-26

Omröstning § 34
Ärende: Motion. Vattenförsörjningen på Gotland
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
Regionstyrelsens förslag om att
motionen bifalls genom att uppdrag ges
NEJ: Bifall till att motionen anses besvarad

Följande röstade ja:
Torgny Ammunet (S)
Meit Fohlin (S)
Filip Reinhag (S)
Hanna Westerén
Björn Jansson (S)
Leif Dahlby (S)
Jonny Wiberg (S)
Tommy Gardell (S)
Wiola Öst (S)
Brittis Benzler (V)
Saga Carlgren(V)
Renée Lingström (S)
Charlotte Andersson (S)
Magnus Ekström (S)
Lena Eneqvist (S)
Per Edman (V)
Thomas Gustafson (V)
Tony Johansson (S)
Mona Eneqvist (S)
David Lindvall (S)
Aino Friberg Hansson (S)
Annamaria Bauer (V)
Lars Bjurström (V)
Mikael Nilsson (S)
Annelie Klovsjö (S)
Alexandra Dahlberg (S)
Stefaan De Maecker (MP)
Isabel Enström (MP)
Helene Kristiansson (V)
Clara Andermo (MP)
Cecilia Nygren (MP)
Karin Sutare (MP)
Lena Stenström (MP)
Karl-Allan Nordblom (MP)
Lisbeth Bokelund (MP)
Elin Bååth (Fi)
Bo Björkman (S) ordförande

Följande röstade nej:
Margareta Persson (M)
Eva Nypelius(C)
Lars Thomsson (C)
Anna Hrdlicka (M)
Stefan Wramner (M)
Björn Dahlström (C)
Bibbi Olsson (C)
Mats Hedström (M)
Gunnel Lindby (C)
Jonas Niklasson (C)
Jesper Skalberg Karlsson (M)
Lena Celion (M)
Eva Gahnström (C)
Stefan Nypelius (C)
Margareta Benneck (M)
Håkan Onsjö (M)
Anna Andersson (C)
Karl-Johan Boberg (C)
Ingemar Lundqvist (M)
Rolf Öström (M)
Fredrik Gradelius (C)
Anders Larsson (C)
Robin storm (M)
Sven Bosarfve (M)
Ola Lindvall (C)
Eva Ahlin (C)
Johan Thomasson (L)
Ulf Klasson (L)
Frans Brozén (L)
Lena Grund (L)
Eva Pettersson (SD)
Clas Strid (SD)
Avstår
Hannes Müller (-)
1 Frånvarande
Inger Harlevi (M)

Bilaga § 47

Motion: Uppsättning av övervakningskameror på offentliga
platser
Till: Regionfullmäktige på Gotland
Sedan flera år har Rikspolisstyrelsen förordat uppsättning av övervakningskameror på offentliga
platser för att både förebygga brott och göra dessa platser tryggare för allmänheten men även för
att kunna lösa brottsfall.

Utan att ha någon egen detaljkunskap kan detta vara på platser där många människor rör sig i
samband med nöjesliv, det kan vara vid allmänna kommunikationer där även terrorbrott kan
befaras, det kan självklart vara platser där många brott inträffar, det kan vara vid boenden och så
vidare men jag tror den absolut största sakkunskapen finns hos polismyndigheten för upprättande
av en lista på lämpliga platser tillsammans med regionen.
Under senare år har övervakningskameror satts upp vid både Länsstyrelsen och Region Gotlands
kontorslokaler. Trots att det i det ena fallet skett utan tillstånd från myndigheter har detta setts
som självklart från politikerna sida. Under förra årets Almedalsvecka sattes det upp
övervakningskameror på offentliga platser i Visby för att skydda mot terror trots att islamistisk
terror sällan drabbat politiker utan nästan alltid allmänhet. Gotlandsfärjorna som är ett troligt mål i
terrorsyfte har knappt nämnts. Det är dags att vi politiker gör en insats för att skydda våra väljare –
allmänheten.

Därför föreslår jag att Region Gotland i samråd med lokala polismyndigheten
+ SÄPO upprättar en lista på lämpliga platser där övervakningskameror och
ansöker om tillstånd hos Länsstyrelsen.
Hannes Müller
Klintehamn 26 feb 2018

Bilaga § 47

MOTION
Till fullmäktige i Region Gotland
Upprätta en handlingsplan/policy för att öka ungas inflytande och delaktighet i
politiska beslutsprocesser.
I den ungdomspolitiska propositionen som antogs 2014, ”Med fokus på unga” antogs ett
nytt mål som fastslår att alla unga ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv
och inflytande över samhällsutvecklingen. Det är många kommuner som har valt att
inrätta olika typer av inflytandeforum som exempel ungdomsråd, ungdomsfullmäktige,
ungdomsdelegationer, ungdomspaneler eller ungdomsting oftast direkt underställda den
kommunala förvaltningen.
Ett inflytandeforum för unga, kan utformas som olika verksamheter, som erbjuder någon
form av återkommande aktivitet, vars syfte är att engagera ungdomar i den lokala
politiken. Den ska fungera som informationskanaler mellan politiker, tjänstemän och
unga och ska ge unga kunskaper om hur den lokala demokratin fungerar och stimulera
till engagemang hos unga att kunna påverka sin vardag och framtid. Man kan idag också
komplettera med digitala påverkanskanaler exempelvis specialanpassade appar, smspaneler och särskilda hemsidor, där unga kan lämna förslag på förbättringar på hur
kommunens verksamheter kan utvecklas.
Enligt barnkonventionen har varje barn rättighet att uttrycka sin åsikt och delta i beslut
som rör honom eller henne. Men det är också viktigt att se barn och ungdomar som en
resurs i positiv bemärkelse, som kan tillvaratas för att påverka kommunens
beslutsprocesser för unga på Gotland.
Därför föreslår vi:
att Region Gotland upprättar en handlingsplan/policy för att öka ungas inflytande och
delaktighet i politiska beslutsprocesser.
att Region Gotland inrättar inflytandeforum som är särskilt avsedd för gruppen unga.
Stenkyrka 2018-03-20

Eva Gustafsson (C)

Anna Andersson (C)

Bilaga § 47

Fröjel 2018-03-26

Motion:
Till:

Begränsning av fyrverkerier
Regionfullmäktige Gotland

Varje år innebär nyårsfirandet en plåga för många hundar och hundägare, som i
stället för en festlig inramning upplever fyrverkerier som en ren skräckupplevelse.
Det skulle uppskattas om vi såg över möjligheterna att begränsa smällandet i såväl
tid som rum.
Exempelvis skulle man kunna hänvisa denna del av nyårsfirandet ner till
hamnområdet mellan 23:30–00:30 på nyårsnatten. Fördelen med detta är ju
dessutom att alla som vill kan uppleva varandras raketer där, det kan bli ett stort
skådespel. Dessutom kanske under lite mer ordnade former för att minska risken för
olyckor.
Regionen skulle kanske kunna bjuda på en laser-show över staden som kan vara lika
spektakulär, men utan de negativa effekterna enligt ovan, och dessutom mycket
bättre för miljön.
En ”Fyrverkerifri zon ” i Visby kan faktiskt tänkas locka nyårsfirare från övriga landet
att fira nyår här, så stort är faktiskt problemet.

Jag yrkar således på att man utreder möjligheterna att begränsa fyrverkerierna på
nyårsnatten, i första hand i Visby, i både tid och rum.

Håkan Onsjö (m)

Bilaga § 47

Fröjel 2018-03-26

Motion:
Till:

Lappa inga bilar före 11:00
Regionfullmäktige Gotland

I Visby får man parkera 2 timmar utan avgift, med p-skiva mellan 9:00-18:00, det
anses även ok att ställa p-skivan på klockan 9:00 om du kommer och parkerar efter
kl. 18:00. Detta innebär att alla som står parkerade fram till kl. 11:00, står rätt enligt
regelsystemet, men en del tycks glömma att vrida p-skivan, och dessa lappas då
med höga böter, men de som då får en p-bot straffas inte för att de står fel, utan för
att de glömt att vrida p-skivan.
Detta kan väl ändå inte vara meningen? Det drabbar företrädesvis våra egna
kommuninvånare. Om man i stället börjar ”lappa” kl. 11:00 så slipper vi bötfälla
glömska, och jag tror det vore uppskattat. Dessutom sparar vi in en del arbetstid för
våra parkeringsvakter, och jag tror vi minskar en del irritation, och därmed får en
trevligare stämning och arbetsklimat.
Jag är medveten om att man kan glömma p-skivan även vid andra tider, men då blir
det svårt att undvika böter.
Jag yrkar således på att man inte bötfäller bilar som i övrigt står rätt, förrän efter 2
timmars fri parkering - i nu läget från kl. 11:00.

Håkan Onsjö (m)

Bilaga § 47

Fröjel 2018-03-26

Motion:
Till:

Matarbussar under Almedalsveckan
Regionfullmäktige Gotland

För några år sedan motionerade vi om att Regionen borde se över möjligheten till
matarbussar ut från Visby under Almedalsveckan, i första hand mot Slite, Roma och
Klintehamn/Hemse.
Detta för att ge möjlighet för boende på andra platser än i Visby under veckan.
Fördelen med detta vore att fler skulle kunna ta del av Almedalsveckan, i dag finns
risken att en del inte har råd eller får plats. Och jag tror att det är viktigt att
Almedalsveckan är tillgänglig för så många som möjligt, inte minst ur demokratisk
synpunkt.
Dessutom skulle detta kunna innebära att fler får möjlighet att hyra ut och därmed
bidraga till landsbygdens utveckling.

Jag yrkar således på att man utreder möjligheterna till en tät busstrafik under
Almedalsveckan mellan Visby och Slite, Roma och Klintehamn/Hemse.

Håkan Onsjö (m)

Bilaga § 47

Motion till regionfullmäktige på Gotland

Ang. framtida kollektivtrafik och övrig offentlig finansierad
trafik på Gotland.

Det är dags att tänka framåt, se hur kollektivtrafik och övrig offentlig
finansierad trafik på Gotland kan bedrivas
Region Gotland har idag en kollektivtrafik som är kostsam och i vissa fall
dåligt utnyttjad och därför i behov av åtgärder.
Trafiken behöver göras mer tillgänglig och bättre genom att tillåta det lokala
samhället att göra olika insatser och uppmuntra till kreativa lokala
trafiklösningar.
Genom att olika statliga satsningar tas till vara, komma överens med de olika
utvecklingsbolagen, kyrkan, idrottsföreningar och/eller andra lokala föreningar
Det skulle t.ex. kunna vara bussar som går på stomlinjer varje hel timme till och
från Visby.
Att ute i socknarna ha miljöbilar, som sköts av de lokala föreningarna, för att
förflytta folk till stomlinjer eller till serviceorter och här kunde kanske även
färdtjänst m.m. ingå .
Bokning skulle kunna göras via appar eller telefon etc.
Liberalerna Gotland
Regementsgatan 2
621 50 VISBY

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

Telefon
Ombudsman 0708-89 17 56
Telefonsvarare 0498-48 27 60
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Liberalerna yrkar därför att:
Region Gotland inför den nya upphandlingen av kollektivtrafik börjar tänka nytt och
tillsätter en arbetsgrupp med en politiker från varje parti i regionfullmäktige plus
företrädare för näringsliv och civilsamhälle samt tjänstepersoner från de berörda
förvaltningarna, för att utforma den nya kollektivtrafiken

Visby 2018-03-26

Johan Thomasson

Lena Grund

Frans Brozén

Ulf Klason

Liberalerna Gotland
Regementsgatan 2
621 50 VISBY

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

Telefon
Ombudsman 0708-89 17 56
Telefonsvarare 0498-48 27 60
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Motion angående reglering av avfyrande av fyrverkeripjäser och annan
pyroteknik

Under det gångna nyårsfirandet 2017/2018 upplevde många gotlänningar att det
avfyrades raketer och sköts med smällare under okontrollerade former och med dålig
respekt för andras egendom och säkerhet. Ett mycket uppmärksammat fall med ett föl
som fick avlivas akut efter skador det åsamkat sig efter att ha blivit skrämt av
fyrverkeripjäser blev för många droppen…
En diskussion följde där en del förslag kom upp som att försöka begränsa skjutandet till
vissa angivna tider på dygnet och kanske till vissa angivna platser. Några vill förstås ha
ett totalförbud för avfyrandet av sådan här pyroteknik.
En begränsning av skjutandet inom vissa tider skulle möjliggöra för människor att
förbereda både sig själva och sina husdjur. Det skulle bli möjligt att i rätt tid stalla in sina
hästar eller andra djur. Det skulle bli möjligt att i rätt tid och planerat ge lugnande
medicin om så skulle behövas. En begränsning till vilka platser varifrån det skulle vara
tillåtet att avfyra fyrverkeripjäser skulle möjliggöra för övriga medborgare att hålla sig
undan om så önskas.
På av regionen ägd mark har ju sedan länge restriktioner funnits vad gäller konsumtion
av alkoholhaltiga drycker. Borde det då inom ramen för det kommunala
självbestämmandet och ordningsstadgan inte gå att reglera skjutandet vid nyår och för
den delen vid andra högtider och evenemang?

Jag yrkar:

Att Regionen utreder möjligheten att reglera skjutandet av raketer och annan pyroteknik
till lämpliga klockslag
Att regionen utreder möjligheten att förbjuda avlossande av raketer och annan
pyroteknik från vissa särskilt känsliga områden såsom t ex innanför murarna eller från
andra områden som kan anses särskilt olämpliga i det här avseendet.
Hablingbo 2018-03-25

Jonas Niklasson (C)
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Öka byggandet utanför Visby
Region Gotland har sedan länge en vision om att vi bland annat ska öka befolkningen till
65000 innevånare till år 2025. Nuvarande infrastruktur och service som skolor, vård,
renhållning, idrottsanläggningar, kulturutbud med mera beräknas klara den
befolkningsmängden. Inom regionen pågår nu ett arbete med att uppdatera och förnya
målen samt utreda service-utbud runt om på Gotland.
I Visby är det långt framskridna byggplaner för mer än 700 bostäder medan
utvecklingstakten på övriga Gotland i det närmaste är obefintlig. Gotlandshem har i
uppdrag att fram till 2020 nyproducera minst 400 bostäder. Hittills har drygt 140 byggts
varav 12 st utanför Visby! Det får till följd att regionens service behöver utökas i Visby
samtidigt som orter på Gotlands landsbygd drabbas av neddragningar. Till exempel
planeras för nybyggnad eller ombyggnad av skolor för cirka 100 miljoner kronor i Visby
samtidigt som det finns möjlighet och utrymme för fler elever i befintliga skolor runt om
på ön. Samhällsekonomiskt är det förkastligt att bygga nytt samtidigt som man inte
använder lokaler eller verksamheter fullt ut på andra ställen.
Vänd på perspektivet. Genom att öka byggandet och därmed befolkningsunderlaget på
landsbygden kan befintliga lokaler och verksamheter användas bättre och utvecklas.
Möjlighet att enkelt ta sig till och från arbete och fritidsaktiviteter är väsentligt för val av
bostadsort. Utbyggd kollektivtrafik är här en väsentlig nyckel för att underlätta
vardagslivet.

Därför yrkar jag:
-att Region Gotland utreder vilket befolkningsunderlag som behövs för att på ett effektivt
sätt nyttja befintlig service och infrastruktur runt om på Gotland.
- att utifrån det sätta relevanta måltal för bostadsbyggandet.
-att utveckla kollektivtrafiken för att förenkla arbets- och fritidspendling över hela ön.

Bro 18-03-25

Stefan Nypelius (C)

