Protokoll

Regionfullmäktige
21 oktober 2019

Protokoll

Regionfullmäktige

RS 2019/60

Sammanträdesdatum 2019-10-21

Plats och tid

Ljusgården, Rådhuset Visborg, 21 oktober 2019, klockan 13.00–18.30

Närvarande

Beslutande
Se följande sidor

Övriga

Marica Gardell, tf regiondirektör, RSF, Per Lundin stadssekreterare, RSF, Rosita
Siggelin, kanslisekreterare, RSF

Utsedd att justera

Håkan Lilja och Gerd Holmgren

Justeringens plats
och tid

Rådhuset Visborg 29 oktober 2019

Paragrafer

§ 246-273

Omedelbart
justerade
Underskrifter
Sekreterare Per Lundin

Ordförande Inger Harlevi

Justerande Håkan Lilja

Justerande Gerd Holmgren

2 (47)

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

Protokoll

Regionfullmäktige

RS 2019/60

Sammanträdesdatum 2019-10-21

Beslutande
Inger Harlevi (M), ordförande
Björn Dahlström (C), 1:e vice ordförande
Jonathan Carlsson (S), 2:e vice ordförande
Meit Fohlin (S)
Filip Reinhag (S)
Saga Carlgren (V)
Brittis Benzler (V)
Eva Nypelius (C)
Stefan Nypelius (C)
Jesper Skalberg Karlsson (M), §§ 246-258
Lars-Erik Benneck (M), tjg ersättare, för Jesper Skalberg
Karlsson (M) §§ 259-273

Anna Hrdlicka (M)
Ylva Bendelin (S)
Thord Ingesson (S)
Thomas Gustafson (V)
Annamaria Bauer (V)
Eva Ahlin (C)
Fredrik Gradelius (C)
Jonas Niklasson (C)
Berit Cedergren Onsjö (M), tjg ersättare, för Stefan
Wramner (M) §§ 246-267

Andreas Unger (M), tjg ersättare, för Stefan
Wramner (M) §§ 268-273

Roger Wärn (M)
Håkan Onsjö (M)
Conny Kristensen Gahnström (S)
Aino Friberg Hansson (S)
Per Edman (V)
Victoria Öjefors-Quinn (V)
Gabriella Hammarskjöld (C)
Klara Blochmann (C)
Lars Thomsson (C), §§ 246-262
Ingrid Engström (C), tjg ersättare, för Lars
Thomsson (C) §§ 263-273

Philip Swärd (M)
Rolf Öström (M)
Monica Westfält-Nilsson (M)
Bo Björkman (S)
Anne Ståhl Mousa (S)
Linus Gränsmark (S)
Jörgen Benzler (V)
Bibbi Olsson (C)
Karl-Johan Boberg (C)
Eva Gahnström (C)
Ingemar Lundqvist (M)
Margareta Benneck (M)
Hanna Westerén (S), §§ 246-261
Charlotte Andersson (S), tjg ersättare, för Hanna

Lena Eneqvist (S)
Tony Johansson (S), §§ 246-257
Carin Rosell (S), tjg ersättare, för Tony Johansson (S)
§§ 258-273

Joakim Samuelsson (C)
Johan Malmros (C)
Gunnel Lindby (C)
Lars Engelbrektsson (SD)
Hilda Frick (SD)
Håkan Lilja (SD)
Håkan Ericsson (S)
Lennart Petersson (S), tjg ersättare, för Linn Philip (S)
Isabel Enström (MP)
Lisbeth Bokelund (MP)
Kristian Gustafsson (C)
Anders Thomasson (C)
Malin Åberg (C)
Reber Kalamin Shareef (SD)
Sara Lidqvist (KD)
Ola Björkqvist (KD)
Greger Eneqvist (S)
Anneli Klovsjö (S)
Wolfgang Brunner (MP)
Karin Stephansson (MP), tjg ersättare, för Robert
Hall (MP)

Mats-Ola Rödén (L)
Lena Grund (L), §§ 246-267
Aina Mattson (L), tjg ersättare, för Lena Grund (L)
§§ 268-273

Claes Nysell (L)
Lennart Modig Kihlberg (SD), tjg ersättare, för Tina
Benthammar (-)

Marina Cederblad Segerheden (-), tjg ersättare, för Eva
Pettersson (-)

Gerd Holmgren (FI)
Torun Ström (Fi)

forts

Westerén (S) §§ 262-273

Tommy Gardell (S)
3 (47)

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

Protokoll

Regionfullmäktige

RS 2019/60

Sammanträdesdatum 2019-10-21

Närvarande, icke tjänstgörande
Aydin Akyüz (M)
Rebeccah Ericsson (V)
Niklas Gahne (C)
Rebeca Gajardo Angel (C)
Kjell Genitz (C)
Anna Haack (KD)
Anna Hallbom (L)
Ylva Hammar (MP)
Matts Hedström (M)
Linnéa Högberg (KD)
Anne-Charlotte Persson (FI)
Margareta Persson (M)
Stellan Sigsarve (C)
Joan Sundin (V)
Jan Svensson (V)
Eira Werner (FI)

4 (47)

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

Protokoll

Regionfullmäktige

RS 2019/60

Sammanträdesdatum 2019-10-21

Register
RF § 246

Fyllnadsval till regionfullmäktige

7

RF § 247

Information. Regional utvecklingsstrategi

8

RF § 248

Revisorernas information

9

RF § 249

Fördelning av vissa anslag i budget 2020

10

RF § 250

Uppdrag om återinförande av utmaningsrätt

12

RF § 251

Biblioteksplan Region Gotland 2019-2021

14

RF § 252

Motion. Avgiftsfria busskort till asylsökande på Gotland

16

RF § 253

Motion. Trygghet på Gotland

18

RF § 254

Motion. Stärka demokratin i ett väl fungerande samhälle

19

RF § 255

Motion. Utveckla Hemse vårdcentral

21

RF § 256

Motion. Beredskap att hantera kris och ofred

24

RF § 257

Motion. Tillägg till allmänna lokala ordningsföreskrifter

27

RF § 258

Motion. Konstgräsplaner

30

RF § 259

Avsägelser och fyllnadsval

32

RF § 260

Medborgarförslag; anmälan av beslutade

33

RF § 261

Medborgarförslag; nyinkomna

34

RF § 262

Interpellation. Genomförande av det regionala trafikförsörjningsprogrammet

36

RF § 263

Interpellation. Fler studentbostäder

37

RF § 264

Interpellation. Besöksnäringsstrategi

38

RF § 265

Interpellation. Lokaler för kultur

39

RF § 266

Interpellation. Långtidsuppföljning för överlevare som har haft barncancer

40

RF § 267

Interpellation. Privatisera bort krav och förbättringsförslag

41

RF § 268

Interpellation. Framtidens vårdmiljö i hälso- och sjukvården

42

RF § 269

Interpellation. Undervisning i idrott och hälsa på Romaskolan

43

RF § 270

Information. Tillsynsrapport över överförmyndarnämnden 2019

44

RF § 271

Eventuella frågor

45

RF § 272

Nya motioner

46

RF § 273

Nya interpellationer

47

5 (47)

Protokoll

Regionfullmäktige

RS 2019/60

Sammanträdesdatum 2019-10-21

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Regionfullmäktige

Sammanträdesdag

2019-10-21

Datum då anslaget sätts upp

2019-10-29

Anslaget får tas ned tidigast

2019-11-20

Förvaringsplats för protokollet

Regionstyrelseförvaltningen

Underskrift
Per Lundin
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Regionfullmäktige
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RF § 246

Fyllnadsval till regionfullmäktige

RS 2019/9

Regionfullmäktiges beslut
•

Länsstyrelsens protokoll läggs med beaktande till handlingarna.

Länsstyrelsens sammanräkning 2019-09-26:
Ny ersättare i regionfullmäktige efter Renée Lingström (S).
Mats Sundin (S), Gammelgarn Skogsby 781, 623 67 Katthammarsvik.
Ny ersättare i regionfullmäktige efter Katja Viklund (V).
Joan Sundin (V), Bangårdsgatan 3, 621 41 Visby.
Ny ersättare i regionfullmäktige efter Ingela Gardelin (M).
Aydin Akyüz (M), Kittelgatan 8, 621 53 Visby.
Ny ledamot i regionfullmäktige efter Johan Thomasson (L).
Claes Nysell (L), Greta Arwidssons gata 2, 621 37 Visby.
Ny ersättare i regionfullmäktige efter Claes Nysell (L).
Anna Hallbom (L), Signalgatan 10, 621 47 VISBY.
Ny ledamot i regionfullmäktige efter Daniel Heilborn (MP) .
Robert Hall (MP), Västerhejde Toftavägen 211, 621 99 VISBY.
Ny ersättare i regionfullmäktige efter Robert Hall (MP).
Ylva Hammar (MP), Thottgatan 3, 621 58 VISBY.

7 (47)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Sammanträdesdatum 2019-10-21

RF § 247

Information. Regional utvecklingsstrategi

Anette Jansson projektledare på regionstyrelseförvaltningen informerar om arbetet
med regional utvecklingsstrategi kallad RUS.
Arbetet med en ny regional utvecklingsstrategi kallad Allas vårt Gotland 2040 håller
på att tas fram. Den avser att ersätta Vision Gotland 2025 som antogs 2008.
Syftet med strategin är att nå samsyn om hur vi vill att vårt Gotland ska utvecklas på
lång sikt och vad som behöver göras för att vi ska nå dit. Samordnad handling ger
större handlingskraft.
Strategin genomförs i samverkan mellan olika utvecklingsaktörer på Gotland; Region
Gotland, Länsstyrelsen och andra statliga myndigheter, näringslivet, föreningslivet
och Uppsala Universitet Campus Gotland.
Mer om arbetet med strategin finns på https://rus.gotland.se/
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-10-21

RF § 248

Revisorernas information

Carin Backlund, vice ordföranden för de förtroendevalda revisorerna, informerar om
revisorernas arbete.
De har under den senaste tiden lagt sin energi på att träffa företrädare för de olika
nämnderna för att ta del av delårsrapport 2 för innevarande år. Revisorernas yttrande
över delårsrapporten håller nu på att skrivas.
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RF § 249

Fördelning av vissa anslag i budget 2020

RS 2019/7

Regionfullmäktiges beslut
•

Nämndernas budgetramar justeras enligt tabell avseende personalkostnadskompensation, internhyror samt förändring av interna priser på regionstyrelseförvaltningen.

I samband med regionstyrelsens beslut om strategisk plan och budget 2019-2021 fick
regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till fördelning av
personalkostnadskompensation till nämnderna samt prisförändring för förvaltningens
resultatenheter.
Tekniska nämnden fick i uppdrag att återkomma med förslag till fördelning per
nämnd för kompensation av höjda internhyror.
Budgetramarna föreslås förändras enligt nedanstående tabell:
Nämnd/styrelse Personalkostnadskompensation, tkr

Internpriser
RSF, tkr

Internhyra, tkr

Regionstyrelsen

6 167

1 283

583

Tekniska nämnden,
teknikförvaltningen

1 827

103

107

969

-

32

1 988

34

54

25 813

1 918

1 088

6 912

194

433

Socialnämnden

25 445

706

801

Hälso- och sjukvårdsnämnden

30 464

799

892

415

93

10

100 000

5 130

4 000

Tekniska nämnden, samhällsbyggnadsförvaltningen
Miljö- och byggnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Politikerorganisationen
Summa

forts
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RF § 249 forts
RS 2019/7

Personalkostnadskompensationen innehåller både en generell del och en del som är
särskilt riktad till satsningar på jämställdhet samt bristyrken. Yrkesgrupper som
förvaltningarna särskilt lyfter fram som kräver riktade satsningar är bland annat sjuksköterskor, lärare, socialsekreterare, ingenjörer, specialist- och handläggarfunktioner.
Flera avtal som berör stora yrkesgrupper ska omförhandlas under våren 2020. Det
behöver nämnderna ta hänsyn vid fördelning av budget inom nämnden.
Fördelningen har processats i HR nätverk och av koncernledningsgruppen.
Regionstyrelseförvaltningen har föreslagit att nämndernas budgetramar justeras enligt
tabell avseende personalkostnadskompensation, internhyror samt förändring av
interna priser på regionstyrelseförvaltningen.
Förvaltningen har även föreslagit att regionstyrelsen fattar beslut om att prisförändringar för regionstyrelsen godkänns enligt upprättat förslag.
Regionstyrelsen har godkänt prisförändringarna.
Regionstyrelsen har lämnat beslutsförslag till regionfullmäktige i enlighet med regionstyrelseförvaltningens förslag om budgetramar.
Ärendets behandling under mötet

Anförande hålls av Eva Nypelius (C).
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag till beslut och finner att det
bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-08-20
Regionstyrelsen 2019-09-18, § 260
Skickas till
Samtliga nämnder
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RF § 250

Uppdrag om återinförande av utmaningsrätt

RS 2019/212

Regionfullmäktiges beslut

Utmaningsrätt återinförs.
• Reviderade riktlinjer för utmaningsrätt godkänns.
•

Den 15 december 2008-12-15, § 176 beslutade regionfullmäktige med anledning av
en motion att införa en utmaningsrätt. Den 29 november 2010, § 29 beslutade fullmäktige att avskaffa utmaningsrätten. Den 19 november 2018, § 43 punkt 9 beslutade
fullmäktige att ge regionstyrelsen i uppdrag att bereda förslag för att återinföra
utmaningsrätt inom Region Gotland. Den 17 juni 2019, § 174 beslutade fullmäktige
att återremittera styrelsens förslag med motiveringen att tydliggöra vilka utmaningar
som en nämnd kan besluta om och vilka som är förbehållna fullmäktige.
Regionstyrelseförvaltningen uppfattar frågan om utmaningsrätt som en rätt för vissa
enskilda att väcka ärenden jämte t.ex. medborgarförslag. Däremot skulle en införd
utmaningsrätt inte innebära någon skillnad på förutsättningarna för om ärendet kan
avgöras slutligt i nämnden eller måste tas av fullmäktige jämfört med om motsvarande ärende hade väckts internt i regionen. Den frågan måste alltid avgöras med
ledning av kommunallagen, speciallag, reglementen och omständigheterna i det
specifika ärendet. Kraven på beslutsfattandet blir alltså inte otydligare på grund av
varifrån förslagen kommer.
Det kan i sammanhanget även framhållas att det finns ett obligatoriskt kärnområde –
t.ex. normgivning, taxor, myndighetsutövning, obligatorisk egenregi, frivilliga
avgifter, bidragsgivning (resursfördelning) – där huvudregeln är att varken nämnd
eller fullmäktige kan besluta om att lägga ut uppgiften på annan.
Regionstyrelsen har föreslagit att reviderade riktlinjer för utmaningsrätt godkänns.
Ärendets behandling under mötet

Jesper Skalberg Karlsson (M) yrkar att utmaningsrätt återinförs och i övrigt bifall till
regionstyrelsens förslag. I detta instämmer Eva Nypelius (C), Gabriella Hammarskjöld (C)
och Håkan Onsjö (M).
Meit Fohlin (S) yrkar avslag både på Jesper Skalberg Karlssons yrkande om att
utmaningsrätt återinförs och regionstyrelsens förslag om reviderade riktlinjer för
utmaningsrätt godkänns. I detta instämmer Victoria Öjefors Quinn (V), Isabel
Enström (MP), Torun Ström (Fi) och Filip Reinhag (S).
forts
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RF § 250 forts
RS 2019/212

Ordföranden ställer proposition på Jesper Skalberg Karlssons yrkande om att
utmaningsrätt återinförs och Meit Fohlins avslagsyrkande och finner att Jesper
Skalberg Karlsson yrkande bifalls. Omröstning begärs. I omröstningen gäller ja-röst
för Jesper Skalberg Karlssons yrkande. Nej-röst för Meit Fohlins avslagsyrkande. 40
ledamöter röstar ja. 31 ledamöter röstar nej. Av bilaga till protokollet framgår hur
var och en röstar. Regionfullmäktige beslutar om att utmaningsrätt återinförs.
Ordföranden ställer därefter proposition på regionstyrelsens förslag om att riktlinjerna för utmaningsrätt godkänns och Meit Fohlins avslagsyrkande och finner
att regionstyrelsens förslag bifalls. Regionfullmäktige beslutar om att reviderade
riktlinjer för utmaningsrätt godkänns.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-08-15
Regionstyrelsen 2019-09-18, § 263
Riktlinjer för utmaningsrätt
Skickas till
Författningssamlingen
Nämnderna
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-10-21

RF § 251

Biblioteksplan Region Gotland 2019-2021

RS 2018/1183

Regionfullmäktiges beslut

Biblioteksplan med de av regionstyrelsen beslutade ändringar fastställs.
• ”Lässvaga grupper” listas bland de prioriterade som en ny punkt 5 under 4.
Prioriterade målgrupper på sidan 7.
•

Biblioteksplanen ska ses som ett policydokument som anger färdriktning för alla
bibliotek inom Region Gotland. Syftet med planen är att den ska bidra till en fortsatt
utveckling av biblioteken. Planen tar upp strategiska frågor och anger mål för att ge
ytterligare kvalitet åt det arbete som redan bedrivs. Samverkan är en viktig framgångsfaktor för det fortsatta arbetet och biblioteksplanen ger riktlinjer för det arbetet.
I och med regionstyrelsens beslut 2018-12-12, RS § 372 har biblioteksplanen 20192021 med införda ändringar sänts på begränsad remiss till barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden med sista svarsdag 31 mars 2019.
Remissvar från barn- och utbildningsnämnden gemensamt med gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden samt hälso- och sjukvårdsnämnden har inkommit innan
sista svarsdag.
Efter av regionstyrelseförvaltningen genomförda förändringar i texten efter remissomgång har kultur- och fritidsberedningen på sitt möte den 5 april 2019 ställt sig
bakom det färdigställda förslaget.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att efter ovan nämnda förändringar i text är
biblioteksplanen färdigställd.
Arbetet framåt har behov av engagemang och tydliga direktiv i varje berörd förvaltning för att genomföra biblioteksplanen. När arbete påbörjas kring nästa
biblioteksplan är det också av vikt att nyckelfunktioner från varje förvaltning är med
och utformar den.
Regionstyrelsen föreslår att följande text läggs till i under rubrik 3, punkt 5, efter
effektiva ”vilket inte innebär att de måste lokaliseras till Visby” och under rubrik 5
punkt 3 ändra till ”aktivt arbeta i enlighet med framtagna servicepunkter”.
Regionstyrelsen föreslår att biblioteksplan med de av regionstyrelsen beslutade
ändringar fastställs.
forts
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RF § 251 forts
RS 2018/1183

Till regionfullmäktiges sammanträde har ovanstående punkter inarbetats i
biblioteksplanen.
Ärendets behandling under mötet

Anförande hålls av Fredrik Gradelius (C).
Filip Reinhag (S) yrkar att ”Lässvaga grupper” listas som en ny punkt 5 under 4.
Prioriterade målgrupper på sidan 7. I detta instämmer Lisbeth Bokelund (MP) och
Saga Carlgren (V).
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Ordföranden ställer därefter proposition på Filip Reinhags tilläggsyrkande och finner
att det bifalls.
Beslutsunderlag

Biblioteksplan 2019-2021
Regionstyrelseförvaltningen 2019-05-03
Regionstyrelsen 2019-06-12, § 196
Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxentutbildningsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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RF § 252

Motion. Avgiftsfria busskort till asylsökande
på Gotland

RS 2017/292

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen avslås.

Nina Ruthström (Fi) har i en motion föreslagit att Region Gotland under en provperiod på ett år tillhandahåller busskort för landsbygdstrafik till asylsökande på
Gotland. Argumenten för detta är att asylsökandes dagersättning är låg och att detta
medför att asylsökande inte har råd att resa kollektivt. Det innebär i sin tur att
personerna lever i isolation och deras etablering i samhället försvåras samt att de i
viss mån uteblir från läkarbesök vilket ger en kostnad för den gotländska sjukvården.
Regionstyrelseförvaltningen framför i sitt svar att SKL anger i sin agenda för integration från 2015 under punkt 6 Säkerställ att asylsökande kan resa med kollektivtrafik att de anser att ”Staten bör täcka asylsökandes kostnader för färdbiljetter
alternativt ombesörja och bekosta transporter till och från asylboenden på andra sätt
när det inte rimligen går att lösa med kollektivtrafik.”
Region Gotland kan inte få ersättning för resor med kollektivtrafiken för asylsökande
personer. En asylsökande person har att använda kollektivtrafik kostnadsfritt vid
besökt till sjukvården mot uppvisande av kallelsen (dock inte till hälsovård såsom
barnavårds- respektive mödrahälsovård samt den inledande hälsoundersökningen för
asylsökande). Kostnadsfri resa med kollektivtrafiken gäller samtliga personer som
kallas till sjukvården, oavsett om du är asylsökande eller inte.
Tekniska nämnden har föreslagit att motionen bör avslås. Tekniska förvaltningen har
efter detta förtydligat att orsaken till att motionen bör avslås är att det skulle innebära
en kostnad på 7 500 kronor per årskort på årsbasis. Det är en kostnad som inte
tekniska förvaltningen anser sig kunna bära utifrån tilldelad budget.
Migrationsverket uppger att det i dagsläget finns 77 asylsökande på Gotland vilket
skulle innebära en kostnad under en prövoperiod på 577 500 kr (77 * 7 500 kr).
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att avgiftsfria busskort för asylsökande skulle
gynna etableringen i det gotländska samhället. Däremot finns inga särskilda medel
tillgängliga för att genomföra motionens förslag. Om en ekonomisk prioritering
skulle göras för motsvarande summa bedömer regionstyrelseförvaltningen att avgiftsfria busskort till asylsökande inte nödvändigtvis är den insats som skulle ge bäst
effekt för att bryta isolation och öka etableringen i samhället. Mer troligt skulle
exempelvis insatser för att få fler nyanlända personer i arbete eller studier vara en
mera effektiv prioritering.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-10-21

RF § 252 forts
RS 2017/292

Utifrån denna bedömning föreslår regionstyrelseförvaltningen att motionen avslås.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, föreslagit att
motionen avslås.
Ärendets behandling under mötet

Torun Ström (Fi) yrkar att motionen anses besvarad och att detta tas med i
kommande budgetarbete.
Rolf Öström (M) och Karl-Johan Boberg (C) tillstyrker regionstyrelsens förslag.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och Torun Ströms yrkande
om att motionen anses besvarad och finner att regionstyrelsens förslag bifalls.
Beslutsunderlag

Motion 2017-03-27
Tekniska nämnden 2018-02-21, § 49
Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-23
Regionstyrelsen 2019-06-12, § 214
Skickas till
Tekniska nämnden
Socialnämnden
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Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-10-21

RF § 253

Motion. Trygghet på Gotland

RS 2018/995

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad.

Björn Dahlström och Fredrik Gradelius båda (C) har lämnat en motion där de yrkat
att Region Gotland genom samverkan över förvaltningsgränserna, ser över tjänsteutbudet för att skapa flexibilitet i tjänster som underlättar för regionanställda att ingå
i deltidsbrandkårerna.
Regionstyrelseförvaltningen har i sitt svar på motionen anfört att i gällande
Handlingsprogram för skydd mot olyckor perioden 2017-2019 antaget (2017-02-27,
§ 3) finns angivet att Region Gotland ska jobba aktivt för att avhjälpa den svåra
bemanningssituationen som råder inom den skadeavhjälpande organisationen (RiB).
Resurser för detta kan utgöras av allt från Region Gotlands egna personalgrupper till
medborgare, privata aktörer eller andra organisationer.
Pågående arbete
Räddningstjänsten har dialog och kontinuerlig samverkan med flera aktörer som kan
förebygga olyckor och/eller utföra en tidig skadeavhjälpande insats på Gotland.
Ett arbete har påbörjats i samverkan med HR-nätverket för att identifiera vilka
tjänster inom Region Gotlands verksamheter där det skulle vara möjlig att kombinera
grundtjänsten med deltidsbrandman (RiB) uppdrag.
Man kan konstatera att det är en utmaning att hitta tjänster inom Region Gotlands
utbud där man samtidigt ska uppfylla de krav som ställs på en deltidsbrandman (RiB)
både avseende de fysiska kraven men även krav på inställelsetid (5-7 min).
Detta arbete kommer att redovisas för räddningschefen under hösten 2019.
Regionstyrelsen har beslutat att pågående utredningsarbete ska redovisas på budgetavstämningen 2019.
Regionstyrelsen föreslår att motionen anses besvarad.
Ärendets behandling under mötet

Anförande hålls av Fredrik Gradelius (C).
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Motion. 2018-07-30
Regionstyrelseförvaltningen 2019-07-09
Regionstyrelsen 2019-08-29, § 245
18 (47)
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-10-21

RF § 254

Motion. Stärka demokratin i ett väl
fungerande samhälle

RS 2017/861

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen avslås.

Saga Carlgren (V) har i en motion föreslagit att regionstyrelsen genomför en bred
genomgång av regionens möjligheter att stödja och utveckla demokratin i och genom
den kommunala organisationen och verksamheten i enlighet med de idéer som
redovisas i motionen.
Ärendet behandlades på regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 17 januari
2018 där det återremitterades. Det efterfrågades en komplettering med information
om vad som redan har genomförts och vilket pågående arbete som finns inom
området.
Sedan tidigare har regionstyrelseförvaltningen anfört följande:
Regionstyrelseförvaltningen delar motionärens bedömning att några angelägna
områden att komma till rätta med är medborgarnas låga tillit till regionen, det låga
genomslaget för de förtroendevaldas beslutade målstyrning i regionen och medarbetarnas små möjligheter att påverka sitt eget arbete och därmed bidra till
utveckling av verksamheten. Frågan är dock om vem som kan eller bör göra vad. Vad
är närmast en fråga för partierna att bilda opinion om och vad är mera en fråga för
regionens förvaltande ansvar?
När det gäller det förvaltande ansvaret tyder forskning (Quality of Government) på
att en objektiv, saklig och opartisk byråkrati är det som genererar välfärd åt medborgarna. Regionstyrelseförvaltningen noterar vidare att Sveriges Kommuners och
Landstings programberedning är på några motionen liknande frågor i sin slutrapport,
Vem kör egentligen. I rapporten anförs (se s. 27) bl.a. att ”[i] stora organisationer kan
man inte förvänta sig att varje medarbetare ska känna till och uppfatta alla politiska
mål. Däremot måste var och en vara införstådd med de mål som man själv ska bidra
till att förverkliga. Här har chefers förutsättningar att leda sin personal stor betydelse.
Antal underställd personal, tillgång till verksamhetsnära administrativt stöd har
uppmärksammats som viktiga faktorer för att chefer ska kunna utöva sitt ledarskap.”

forts
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RF § 254 forts
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Med detta sagt anser regionstyrelseförvaltningen att det är förenat med svårigheter att
genomföra en bred genomgång av området. Mindre breda frågor och mera
preciserade direktiv krävs. Även med beaktande av den påtagliga begränsningen av
administrativa resurser kan regionstyrelseförvaltningen inte åta sig utredningen med
utsikt att kunna rapportera något av värde inom rimlig tid. Därför föreslås att
motionen avslås.
Utifrån begärd komplettering har det inte framkommit något ytterligare som ändrar
regionstyrelseförvaltningens bedömning varför motionen föreslås avslås.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, föreslagit att
motionen avslås.
Ärendets behandling under mötet

Saga Carlgren (V) yrkar att motionen ska bifallas. I detta instämmer Gerd Holmgren
(Fi), Isabel Enström (MP) och Torun Ström (Fi).
Eva Nypelius (C) tillstyrker regionstyrelsens förslag om att motionen avslås. I detta
instämmer Sara Lidqvist (KD), Meit Fohlin (S) och Håkan Onsjö (M).
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag om avslag på
motionen och Saga Carlgrens yrkande om bifall till motionen och finner att
motionen ska avslås. Omröstning begärs. Ja för avslag på motionen. Nej för Saga
Carlgrens yrkande om bifall till motionen. 58 ledamöter röstar ja. 13 ledamöter röstar
nej. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstar. Regionfullmäktige
beslutar i enlighet med regionstyrelsens förslag om att motionen avslås.
Beslutsunderlag

Motion. 2017-09-25
Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-29
Regionstyrelsen 2019-06-12, § 215
Skickas till
Miljö- och byggnämnden
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RF § 255

Motion. Utveckla Hemse vårdcentral

RS 2018/688

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad.

Lena Grund (L) föreslår i motion att satsa på primärvården i Hemse genom att
utveckla denna till en lättakut och äldrevårdscentral.
Lena Grund yrkar att:
-

Uppdraget för Hemse vårdcentral säkras och utvecklas för att långsiktigt
tillhandahålla det som per definition är primärvårdens uppdrag.
Behovet av geriatrisk kompetens tillhandahålls. Detta kan också utgöra ett
kompetenstillskott till de enheter på lasarettet som behandlar sjukdomstillstånd
med geriatrisk relevans.
Stödet till cancerpatienter förstärks med kontaktsjuksköterska som samarbetar
med läkare och rehab på vårdcentralen vilket önskas i processen Standardiserade
vårdförlopp.
Uppföljning förbättras efter stroke och hjärtattack i enlighet med Öppna
jämförelser.
Öppettiderna förlängs för att öka tillgängligheten och möta upp den stora
volymen av telefonsamtal och för att klara patientkontraktet.
Kriterierna för att nyttja drop-in ses över.
Mobil röntgen tillhandahålls som kan minimera besök på lasarettet.
Plan görs för att identifiera och successivt införa fler IT-lösningar.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har i sitt svar instämt i att primärvårdens uppdrag
behöver säkras men att det måste ske för all primärvårdsverksamhet oavsett
lokalisering eller driftsform. Flera av motionens föreslagna åtgärder har redan
påbörjats genom strategiska beslut. Vårdcentralen i Hemse bedriver ett aktivt
utvecklingsarbete där bland annat införande av självmonitorering har visat sig ge
goda resultat.
En av de viktigaste förutsättningarna är tillgång till kompetent personal. Satsningar
görs därför på fler ST-läkare inom allmänmedicin samt vidareutbildning till
specialistsjuksköterska. Att rekrytera geriatriker till vårdcentraler har inte bedömts
möjligt på grund av dagens utmaningar att kompetensförsörja. Istället har ett
strategiskt val gjorts att satsa på det mobila äldresjukvårdsteamet.
forts
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För patienter med cancersjukdomar har kontaktsjuksköterskor med ansvar för
behandling och kontakt med berörda patienter etablerats. Arbete pågår för att även
skapa möjligheter för kontaktsjuksköterska på vårdcentral.
För att förbättra uppföljningen av patienter efter stroke och hjärtinfarkt har ett
IT-baserat uppföljningssystem införts. Systemet har implementerats under 20172018.
Vårdcentralerna och sjukvårdsledningen följer kontinuerligt statistik på tillgängligheten via telefon och möjligheten att vid behov få tid till läkarbesök. Resultatet är för
vissa vårdcentraler inte tillräckligt bra. Hemse vårdcentral har dock nått telefonmålet
under tio av de tolv senaste månaderna och besöksmålet under sju av de tolv senaste
månaderna.
Att införa röntgenundersökningsmöjlighet har visat positiv effekt vid andra vårdcentraler nationellt. En möjlig förbättring som identifierats för Hemse vårdcentral är
att patienter som remitteras för lungröntgen skulle kunna hanteras snabbare. Årligen
remitteras från Hemse 275-300 patienter för sådan undersökning. Införande av en
egen röntgenverksamhet förutsätter både investering i utrustning samt bemanning
med röntgensjuksköterska. I nuläget bedöms inte erforderligt investeringsutrymme
finnas och dessutom föreligger stora rekryteringssvårigheter av röntgenpersonal.
Införande av röntgen ses därför inte som möjligt i dagsläget.
Arbetet att förstärka digitaliseringen inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen pågår.
Förvaltningen har också ett uppdrag från nämnden att ta fram en strategisk planering
för digitalisering för att ytterligare förstärka möjligheterna till nya arbetssätt med IT
som stöd.
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige anse motionen besvarad
med nedanstående motivering:
-

Hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig positiv till en fortsatt utveckling av den
primära vården på Gotland med inriktning på digitala lösningar.
Hälso- och sjukvårdsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att i verksamhetsplan
2020 tydligt inkludera en fortsatt satsning på den primära vården där också en
bedömning av möjligheten att inrätta röntgen och utökad provtagning på Hemse
vårdcentral ska omfattas.

Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att motionen kan anses besvarad med
hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande.
Regionstyrelsen föreslår att motionen anses besvarad.
forts
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RF § 255 forts
RS 2018/688
Ärendets behandling under mötet

Anförande hålls av Lena Grund (L), Mats-Ola Rödén (L), Filip Reinhag (S) och
Brittis Benzler (V).
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Motion. 2018-06-13
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-06-18, § 70
Regionstyrelseförvaltningen 2019-08-02
Regionstyrelsen 2019-08-29, § 246
Skickas till
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-10-21

RF § 256

Motion. Beredskap att hantera kris och ofred

RS 2018/686

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad.

Claes Nysell (L) har i motion yrkat att regionstyrelsen uppdras att göra en kartläggning av olika krisscenarion och kopplar uppdrag utifrån kartläggningen till
förvaltningarna för att klara den operativa driften.
Regionstyrelseförvaltningen anför i sitt svar på motionen att Region Gotland
genomför förlöpande, i samverkan med Länsstyrelsen, uppdatering av den regionala
risk- och sårbarhetsanalysen vilken också beaktas i det arbete och planering som
genomförs såväl regionövergripande som i förvaltningarnas planering. I den nu
gällande, och av regionfullmäktige antagna, planen för allvarliga och extraordinära
händelser i Region Gotland anges i ett av de övergripande målen att det inom Region
Gotlands verksamhetsområden ska genomföras risk- och sårbarhetsanalyser. Dessa
analyser ska utgöra ett viktigt underlag i planen för allvarlig och extraordinära
händelser.
I den årliga uppföljning som görs av Länsstyrelsen, överenskommelsen mellan staten
och Sveriges kommuner och landsting (SKL), så konstateras att Region Gotland
uppfyller de krav som staten ställer inom krisberedskapsområdet.
I revisorernas sammanfattning av PwC granskning av kris- och katastrofberedskapen
anges, enligt motionen, att Region Gotland inte fullt ut säkerställt en ändamålsenlig
krisberedskap i enlighet med lagstiftning och myndigheternas riktlinjer. Denna
skrivning har kommenterats i det yttrande (RS 2018/474) som lämnades till regionens
revisorer den 11 juli 2018. Revisorerna hade sex uppsatta kontrollmål varav tre är helt
uppfyllda och tre är delvis uppfyllda, vilket vi anser vara positivt och i enlighet med
vår uppfattning. Att vi inte fullt uppfyller tre av dessa kontrollmål innebär inte att vi
inte uppfyller lagens krav.
Utveckling det senaste året har nya överenskommelser träffats mellan staten och SKL
både när det gäller krisberedskap och civilt försvar. I överenskommelserna ges
kommuner och regioner (landsting) tydliga uppdrag både inom krisberedskap och
civilt försvar bl a utifrån det förändrade omvärldsläget - uppdrag som också innehåller ett omfattande stöd från staten både på nationell och på regional nivå. Arbetet
inom detta ska ha påbörjats senast 2020-12-31 framförallt inom civilt försvar.
forts
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RF § 256 forts
RS 2018/686

I Region Gotlands, i många avseenden, samhällsviktiga verksamhet är vi oerhört
beroende av fungerade infrastruktur som andra myndigheter eller privata aktörer
ansvarar för bl a då det gäller läkemedelslagring, färjetrafik, telekommunikationer
med mera. Detta är några exempel på områden som nu belyses särskilt nationellt för
att skapa en motståndskraft i det svenska samhället med anledning av det förändrade
omvärldsläget.
Regeringen har även gett Gotland (Länsstyrelsen och Försvarsmakten) ett särskilt
uppdrag under perioden 2018-2020 när det gäller utvecklingen av totalförsvarsplaneringen på ön. Utvecklingssatsningen belyser ett antal viktiga samhällsviktiga
områden i sitt arbete bl a energiförsörjning, hälso- och sjukvård, kommunalteknisk
försörjning, information och kommunikation, livsmedel, skydd och säkerhet samt
transporter. Region Gotland medverkar aktivt i detta arbete samt leder arbetet inom
några områden, hälso- och sjukvård samt kommunalteknisk försörjning. Region
Gotland medverkar även i såväl styrgrupp som referensgrupp i detta arbete.
Inom Region Gotland har också krisberedskapsorganisationen under det senaste året
förstärkts med ytterligare medarbetare, för att kunna möta upp de nya kraven från
staten utifrån nämnda överenskommelser. En översyn av en mängd planer och
processer har inletts kopplat till detta arbete, exempelvis:
-

risk- och sårbarhetsanalys
plan för hantering av allvarliga och extraordinära händelser
katastrofplan för hälso- och sjukvården

Utöver detta har ett omfattande utbildnings- och övningsprogram tagits fram för
perioden 2020-2022 riktat både mot politiker- och tjänstemannaorganisationen.
För att ytterligare betona vikten av detta arbete så fastställde regionfullmäktige den
17 juni 2019 i Region Gotlands styrkort ett mål kopplat till detta område som lyder:
-

Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar.

Detta ger ytterligare tyngd år det arbete som nu ska göra inom Region Gotlands olika
verksamheter de kommande åren kopplat till det förändrade omvärldsläget.
Sammantaget är detta ett arbete som kommer att stärka det gotländska samhällets
motståndskraft mot olika samhällsstörningar i såväl vardag som höjd beredskap och
därmed öka tryggheten hos såväl medborgare som besökare.
Regionstyrelseförvaltningen har föreslagit att motionen anses besvarad med denna
skrivelse.
forts
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Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, föreslagit att
motionen anse besvarad.
Ärendets behandling under mötet

Anförande hålls av Claes Nysell (L), Karl-Johan Boberg (C), Jesper Skalberg
Karlsson (M) och Lars Thomsson (C).
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Motion 2018-06-18
Regionstyrelseförvaltningen 2019-07-09
Regionstyrelsen 2019-08-29, § 247
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RF § 257

Motion. Tillägg till allmänna lokala ordningsföreskrifter

RS 2017/584

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen avslås med hänvisning till gällande lagstiftning. Varje ansökan om att få
förhyra mark behandlas och prövas av tekniska nämnden som har avslagit
ansökningar från nazistiska organisationer med hänsyn till trygghet och säkerhet.

Elin Bååth (Fi) har i motion yrkat att följande stycke förs in i Allmänna lokala
ordningsföreskrifter för Region Gotland: ”Med hänsyn till den allmänna ordningen
och säkerheten är det inte tillåtet för nazistiska organisationer, nazistiska politiska
partier eller nazistiska verksamheter att hyra eller nyttja offentlig mark. Med
“nazistiska” avses de som själva definierar sig som nazistiska/nationalsocialistiska.”
I motionen framhålls att till och med grundlagen Regeringsformen ger utrymme för
inskränkningar med hänsyn till den allmänna ordningen. I kapitel 2, § 24 står det:
”Mötesfriheten och demonstrationsfriheten får begränsas av hänsyn till ordning och
säkerhet vid sammankomsten.”
I motionen anförs vidare att ”för att ge reellt innehåll i de mänskliga rättigheterna, så
att medborgarna kan hålla möten och demonstrationer i det offentliga rummet och
på samägd mark, upplåter regionen kostnadsfritt mark, och tillstånd ges av polisen.
Rättigheterna regleras i regeringsformen och ger mötes- och demonstrationsrätt utan
inblandning från staten. Att hyra ut regionens mark för mer varaktiga arrangemang t.ex. en utställarplats i anslutning till Almedalsveckan - är till skillnad från vad som
gäller möten och demonstrationer ingen mänsklig rättighet. Att hyra ut eller inte
regleras av den allmänna avtalsfriheten, men naturligtvis också av krav på att inte
diskriminera hyresgäster utan skälig grund för det.”
Motionen har remitterats till tekniska nämnden, Länsstyrelsen i Gotlands län och
Polismyndigheten. Länsstyrelsen har meddelat att den avstår ifrån att yttra sig
eftersom Länsstyrelsen är den instans som prövar de kommunala föreskrifternas
laglighet. Polismyndigheten har i sitt remissvar avstyrkt föreslaget tillägg i ordningsföreskrifterna, eftersom tillägget är oförenligt med både ordningslagen och grundlagen, varför polisen skulle vara förhindrad att tillämpa tillägget.
Tekniska nämnden avhördes inte förra gången ärendet var uppe för beslut i regionstyrelsen (RS AU § 400), men har nu meddelat att de instämmer i regionstyrelseförvaltningens och Polismyndighetens bedömning. Inför Almedalsveckan 2018
ansökte en nazistisk organisation hos Polismyndigheten om att hyra mark i Visby.
forts
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Polismyndigheten remitterade ansökan till tekniska nämnden som avstyrkte ansökan
(TN 2018-03-28, § 95). Polismyndigheten avslog därefter ansökan. Tekniska
nämndens beslut överklagades till förvaltningsrätten för laglighetsprövning enligt
kommunallagen. Förvaltningsrätten avslog överklagandet.
Region Gotland som markägare har således rätt att avstå från att hyra ut mark även
om någon ändring i den lokala ordningsstadgan inte görs.
I regionstyrelseförvaltningens svar på motionen skriver de under delen bedömning
att: ”I regeringsformens 2 kapitel anges våra grundläggande fri- och rättigheter, i 2
kap. 1 § regeringsformen anges att var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad
yttrandefrihet, informationsfrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet, föreningsfrihet
och religionsfrihet. Dessa grundläggande fri- och rättigheter kan efter bemyndigande
i lag begränsas genom annan författning, 2 kap. 20 § regeringsformen.
Sådana begränsningar får endast ske för att tillgodose ändamål som är godtagbara i
ett demokratiskt samhälle. Begränsningen får inte göras på grund av politisk, religiös,
kulturell eller annan sådan åskådning, 2 kap. 21 § regeringsformen.
Utöver vad som anges i regeringsformen finns bestämmelser i ordningslagen, vilken
på ett uttömmande sätt reglerar förutsättningarna för när en allmän sammankomst
kan ställas in, upplösas eller förbjudas.
Att en kommun har rätt att meddela föreskrifter framkommer av regeringsformen
och kommunallagen. I 3 kap. 8 § ordningslagen anges att en kommun får meddela de
ytterligare föreskrifter för kommunen eller del av denna som behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats.
Enligt 12 § samma kapitel får sådana föreskrifter inte angå förhållanden som redan är
reglerade enligt ordningslagen eller annan författning eller som enligt lag eller annan
författning kan regleras på annat sätt. Föreskrifterna får inte heller göra obefogade
inskränkningar i den enskildes frihet.
Enbart nyttjandet av offentlig mark kan i sig inte anses vara en handling som stör
allmän ordning och säkerhet. Tillstånd till allmänna sammankomster och användande
av offentlig plats kan enligt ordningslagen inte vägras på någon annan grund än med
hänsyn till ordning och säkerhet. Hänsyn till det ideologiska innehållet i den
opinionsyttring som åsyftas med sammankomsten eller användandet får inte
förekomma.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-10-21

RF § 257 forts
RS 2017/584

Tilläggsförslaget i motionen innehåller ett allmänt förbud för en specifik politisk
organisation att hyra eller nyttja offentlig mark. Ett sådant förbud faller utanför
ramarna för kommunens föreskriftsrätt. Regionstyrelseförvaltningen föreslår därför
regionstyrelsen att avslå motionen.”
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, föreslagit att
motionen avslås med hänvisning till gällande lagstiftning. Varje ansökan om att få
förhyra mark behandlas och prövas av tekniska nämnden som har avslagit
ansökningar från nazistiska organisationer med hänsyn till trygghet och säkerhet.
Ärendets behandling under mötet

Anförande hålls av Karl-Johan Boberg (C), Eva Ahlin (C), Håkan Onsjö (M), Saga
Carlgren (V), Isabel Enström (MP) och Lars Thomsson (C).
Gerd Holmgren (Fi) yrkar bifall till motionen.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och Gerd Holmgrens
yrkande om bifall till motionen och finner att regionstyrelsens förslag bifalls.
Beslutsunderlag

Motion. 2017-06-12
Tekniska nämnden 2019-05-22, § 133
Regionstyrelseförvaltningen 2019-07-05
Regionstyrelsen 2019-08-29, § 248
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-10-21

RF § 258

Motion. Konstgräsplaner

RS 2018/692

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad på så sätt att Region Gotland följer utvecklingen när det
gäller nya miljövänligare alternativ samt följer den vägledning som Naturvårdsverket tagit fram gällande anläggande av nya konstgräsplaner.

I en motion från Eva Gahnström (C) föreslås att Region Gotland inte anlägger
konstgräsplaner där gummi- eller plastgranulat används. I motionen framförs det
främst miljöskäl men även att ny teknik finns tillgänglig där inget gummi- eller
plastgranulat används.
Regionstyrelseförvaltningen framför i sitt svar på motionen att konstgräsplaner har
de senaste åren fått stor spridning i Sverige, dels för att timmarna man kan nyttja på
dem är större i jämförelse med en vanlig gräsplan samt att de kan nyttjas året runt,
det vill säga även vintertid.
På Gotland finns det fyra stycken konstgräsplaner, alla med granulat. Varav tre är i
Region Gotlands ägo.
2018 anlades vår senaste, på Säve. I och med det så vidtog vi alla rekommendationer
som finns gällande anläggande/underhåll och skötsel av nya konstgräsplaner som
Naturvårdsverket har. Vi har även följt Svenska fotbollsförbundets riktlinjer.
Dessa är bland annat att ha asfalt runt planen för uppsamling av granulatet, så att det
är lättare att återföra det på planen. De finns även granulatfällor i de rännstensbrunnarna som är vid planen, och vi har en skötselplan som är godkänd av Miljö och
hälsa.
Just nu pågår det forskning och utvecklig av andra alternativ än granulat på konstgräs
och Region Gotland följer den samt har kontakt med andra kommuner. Kork är ett
nytt fyllnadsmaterial som har testas på ett par planer i Sverige men som inte har slagit
väl ut då det är lättflyktigt och har blåst bort. Även blir det väldigt hårt under vintertid och är då svårt att spela på.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att avvakta och följa utvecklingen när det
gäller nya miljövänligare alternativ samt vid ett byte av konstgräset på Rävhagen följa
den vägledning som Naturvårdsverket tagit fram gällande anläggande av nya konstgräsplaner.
Regionstyrelseförvaltningen har föreslagit att motionen avslås.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-10-21

RF § 258 forts
RS 2018/692

Regionstyrelsen har föreslagit att motionen anses besvarad på så sätt att Region
Gotland följer utvecklingen när det gäller nya miljövänligare alternativ samt följer den
vägledning som Naturvårdsverket tagit fram gällande anläggande av nya konstgräsplaner.
Ärendets behandling under mötet

Anföranden hålls av Eva Gahnström (C) och Fredrik Gradelius (C).
Karin Stephansson (MP) yrkar, med instämmande av Torun Ström (Fi), bifall till Eva
Gahnströms motion.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och Karin Stephanssons
yrkande om bifall till motionen och finner att regionstyrelsens förslag bifalls.
Beslutsunderlag

Motion 2018-06-18
Regionstyrelseförvaltningen 2019-08-19
Regionstyrelsen 2019-09-18, § 272
Skickas till
Tekniska nämnden
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-10-21

RF § 259

Avsägelser och fyllnadsval

RS 2019/9

Regionfullmäktiges beslut

Ny ersättare i Odinska fonden efter Ylva Hoffman (S).
Berit Granberg (V), Linde Salands 708, 623 57 Hemse.
• Ny ersättare i tekniska nämnden efter Renée Lingström (S).
Susanne Hafdelin (S), Lummelunda Kanalen 407, 621 71 Visby.
• Ny ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden efter Nina Ruthström (Fi).
Sawsan Jaber (S), Allégatan 116, 621 51 Visby.
•

Paragrafen justeras omedelbart.

Nedanstående avsägelser har inkommit:
Ylva Hoffmans (S) avsägelse som ersättare i Odinska fonden.
Renée Lingströms (S) avsägelse som ersättare i tekniska nämnden.
Nina Ruthströms (Fi) avsägelse som ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden.
Skickas till
De berörda
Berörda nämnder
Partiexpeditionerna
Regionstyrelseförvaltningen - Löne, Lena Wessman
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-10-21

RF § 260

Medborgarförslag; anmälan av beslutade

RS 2019/222

Regionfullmäktiges beslut
•

-

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

Alfred Wesths medborgarförslag om en plan för klimatomställning.
RS 2018/1282, inkom 2018-12-06
Beslut i Regionstyrelsen 2019-09-18, § 273.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-10-21

RF § 261

Medborgarförslag; nyinkomna

RS 2019/223

Regionfullmäktiges beslut
•

I enlighet med presidiets förslag.

Följande medborgarförslag har inkommit:
-

Börje Yttergrens medborgarförslag om övergångsställe på Skarphällsvägen.
(inkom 2019-04-03) RS 2019/484
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Cornelia Prinzs medborgarförslag om rökrutor och böter för nedskräpning av
fimpar. (inkom 2019-09-23) RS 2019/1086
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
Bertil Bergströms medborgarförslag om problem med trafiken Färjeledenkryssningskajen. (inkom 2019-09-24) RS 2019/1099
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Ingela Ekmans medborgarförslag om nytt sjukhus, vårdcentral och tandläkare
vid Skrubbs. (inkom 2019-09-25) RS 2019/1101
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till hälso- och sjukvårdsnämnden.
Saga Öfors medborgarförslag om alternativ till bro vid kryssningskajen.
(inkom 2019-09-26) RS 2019/1113
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Magnus Bergströms medborgarförslag om trängselavgifter för ringmurens
bevarande. (inkom 2019-09-27) RS 2019/1116
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
Bo Rudelius medborgarförslag om att sociala företag bör omfattas av lättnader
i avgift för verksamhetsavfall. (inkom 2019-10-03) RS 2019/1139
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Monica Ivarssons medborgarförslag om produktion av biokol.
(inkom 2019-10-04) RS 2019/1141
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Nina Hallbergs medborgarförslag om att plantera träd för klimatet och luftkvaliteten. (inkom 2019-10-04) RS 2019/1124
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Helen Coughlin Sjögrens medborgarförslag om en narkotikafri skola och att
återinföra tull i hamn och flygplats. (inkom 2019-10-08) RS 2019/1148
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-10-21

RF § 261 forts
RS 2019/223

-

Samuel Lässmans medborgarförslag om offentliga luftpumpar för att pumpa
cykeldäck. (inkom 2019-10-09) RS 2019/1155
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Thomas Johanssons medborgarförslag om att Hangvarsområdet ska vara
upptagningsområde för Solklintsskolan i Slite. (inkom 2019-10-09) RS 2019/1156
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till barn- och utbildningsnämnden.
Agneta Bergquists medborgarförslag om test av sopbehållare i Ljugarn till
sommaren. (inkom 2019-10-09) RS 2019/1157
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-10-21

RF § 262

Interpellation. Genomförande av det
regionala trafikförsörjningsprogrammet

RS 2019/798

Tekniska nämndens ordförande Karl-Johan Boberg (C) besvarar interpellation ställd
av Per Edman (V) om genomförande av det regionala trafikförsörjningsprogrammet.
Per Edman tackar för svaret och kommenterar frågan ytterligare.
Beslutsunderlag

Interpellation 2019-06-17
Interpellationssvar 2019-10-21

Interpellationssvaret bifogas protokollet
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-10-21

RF § 263

Interpellation. Fler studentbostäder

RS 2019/1106

Regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C) besvarar interpellation ställd av Saga
Carlgren (V) om behovet av fler studentbostäder. Saga Carlgren tackar för svaret och
kommenterar frågan ytterligare. I diskussionen deltar även Meit Fohlin (S) och Per
Edman (V).
Beslutsunderlag

Interpellation 2019-09-23
Interpellationssvar 2019-10-21

Interpellationssvaret bifogas protokollet
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-10-21

RF § 264

Interpellation. Besöksnäringsstrategi

RS 2019/1107

Regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C) besvarar interpellation ställd av Brittis
Benzler (V) om arbetet med besöksnäringsstrategin. Brittis Benzler tackar för svaret
och kommenterar frågan ytterligare. I diskussionen deltar även Meit Fohlin (S).
Beslutsunderlag

Interpellation 2019-09-23
Interpellationssvar 2019-10-21

Interpellationssvaret bifogas protokollet
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-10-21

RF § 265

Interpellation. Lokaler för kultur

RS 2019/1105

Regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C) besvarar interpellation ställd av Per
Edman (V) angående kulturlivets nyttjande av lokaler i Sävehuset. Per Edman tackar
för svaret och kommenterar frågan ytterligare.
Beslutsunderlag

Interpellation 2019-09-23
Interpellationssvar 2019-10-21

Interpellationssvaret bifogas protokollet
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-10-21

RF § 266

Interpellation. Långtidsuppföljning för
överlevare som har haft barncancer

RS 2019/1104

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Mats-Ola Rödén (L) besvarar interpellation ställd av Filip Reinhag (S) om långtidsuppföljning för överlevare som har
haft barncancer. Filip Reinhag tackar för svaret och kommenterar frågan ytterligare.
Beslutsunderlag

Interpellation 2019-09-23
Interpellationssvar 2019-10-21

Interpellationssvaret bifogas protokollet
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-10-21

RF § 267

Interpellation. Privatisera bort krav och
förbättringsförslag

RS 2019/1103

Socialnämndens ordförande Rolf Öström (M) besvarar interpellation ställd av Filip
Reinhag (S) om att privatisera bort krav och förbättringsförslag. Filip Reinhag tackar
för svaret och kommenterar frågan ytterligare. i diskussionen deltar även Margareta
Benneck (M), Jonas Niklasson (C), Lennart Modig Kihlberg (SD), Jörgen Benzler (V),
Håkan Onsjö (M), Meit Fohlin (S), Torun Ström (Fi), Linus Gränsmark (S) och Tord
Ingesson (S).
Beslutsunderlag

Interpellation 2019-09-23
Interpellationssvar 2019-10-21

Interpellationssvaret bifogas protokollet
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-10-21

RF § 268

Interpellation. Framtidens vårdmiljö i hälsooch sjukvården

RS 2019/1108

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Mats-Ola Rödén (L) besvarar interpellation ställd av Meit Fohlin (S) om framtidens vårdmiljö i hälso- och sjukvården
och närmare bestämt Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM, som är ett stort verksamhetsutvecklingsprojekt. Meit Fohlin tackar för svaret och kommenterar frågan
ytterligare. I diskussionen deltar även Brittis Benzler (V) och Eva Nypelius (C).
Beslutsunderlag

Interpellation 2019-09-23
Interpellationssvar 2019-10-21

Interpellationssvaret bifogas protokollet

42 (47)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-10-21

RF § 269

Interpellation. Undervisning i idrott och
hälsa på Romaskolan

RS 2019/1109

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Nypelius (C) besvarar interpellation ställd av Lisbeth Bokelund (MP) om undervisning i idrott och hälsa på
Romaskolan. Lisbeth Bokelund tackar för svaret och kommenterar frågan ytterligare.
Beslutsunderlag

Interpellation 2019-09-23
Interpellationssvar 2019-10-21

Interpellationssvaret bifogas protokollet
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-10-21

RF § 270

Information. Tillsynsrapport över överförmyndarnämnden 2019

RS 2019/1130

Regionfullmäktiges beslut
•

Rapporten läggs till handlingarna.

Länsstyrelsen i Stockholms län har efter inspektionen funnit anledning att kritisera
Överförmyndarnämnden för Region Gotland avseende följande punkter.
-

Långa handläggningstider för granskning av årsräkningar
Beslut i arvskiftesärende fattat utanför nämndens befogenhet
Lång handläggningstid för översändande av felsänd handling

Ärendets behandling under mötet

Överförmyndarnämndens ordförande Gunnel Lindby (C) kommenterade rapporten.
Anförande hålls av Filip Reinhag (S).
Beslutsunderlag

Länsstyrelsen Stockholm 2019-10-01
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-10-21

RF § 271

Eventuella frågor

Inga frågor ställs på sammanträdet.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-10-21

RF § 272

Nya motioner

RS 2019/224

Följande motioner har inkommit till sammanträdet 2019-10-21:
-

Motion från Torun Ström (Fi) och Gerd Holmgren (Fi) om förbättrad vård för
transpersoner. RS 2019/1192
Motion från Torun Ström (Fi) och Gerd Holmgren (Fi) om gynekologisk vård
för transpersoner. RS 2019/1193

Anm: Motionerna bifogas protokollet.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-10-21

RF § 273

Nya interpellationer

RS 2019/209

Regionfullmäktiges beslut
•

Interpellationerna besvaras vid nästa sammanträde.

Följande interpellationer har inkommit till sammanträdet 2019-10-21:
-

Interpellation från Torun Ström (Fi) om information om vård vid könsdysfori.
RS 2019/1190
Interpellation fån Isabel Enström (MP) om kultur- och fritidsverksamheten.
RS 2019/1191
Interpellation från Filip Reinhag (S) om prioriteringar av regional kultur.
RS 2019/1194
Interpellation från Aino Friberg Hansson (S) om elevhälsa. RS 2019/1195
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

PROTOKOLL

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

2019-10-21

Omröstning § 250
Ärende: Uppdrag om återinförande av utmaningsrätt
Yrkande:
Se paragrafen

Följande röstade ja:
Björn Dahlström (C)
Eva Nypelius(C)
Stefan Nypelius (C)
Jesper Skalberg Karlsson (M)
Anna Hrdlicka (M)
Eva Ahlin (C)
Fredrik Gradelius (C)
Jonas Niklasson (C)
Berit Cedergren Onsjö (M)
Roger Wärn (M)
Håkan Onsjö (M)
Gabriella Hammarskjöld (C)
Kara Blochmann (C)
Lars Thomsson (C)
Philip Swärd (M)
Rolf Öström (M)
Monica Westfält-Nilsson (M)
Bibbi Olsson (C)
Karl-Johan Boberg (C)
Eva Gahnström (C)
Ingemar Lundkvist (M)
Margareta Benneck (M)
Joakim Samuelsson (C)
Johan Malmros (C)
Gunnel Lindby (C)
Kristian Gustafsson (C)
Anders Thomasson (C)
Malin Åberg (C)
Lars Engelbrektsson (SD)
Hilda Frick (SD)
Håkan Lilja (SD)
Reber Kalamin Shareef (SD)
Lennart Modig Kihlberg (SD)
Marina Cederblad Segerheden (SD)
Mats-Ola Rödén (L)
Lena Grund (L)
Claes Nysell (L)
Sara Lidqvist (KD)
Ola Björkqvist (KD)

Proposition:
JA:
För införande av utmaningsrätt
NEJ: För avslag på införande av utmaningsrätt

Inger Harlevi (M)
Följande röstade nej:
Jonathan Carlsson (S)
Meit Fohlin (S)
Filip Reinhag (S)
Saga Carlgren(V)
Brittis Benzler (V)
Ylva Bendelin (S)
Thord Ingesson (S)
Thomas Gustafson (V)
Annamaria Bauer (V)
Conny Kristensen Gahnström (S)
Aino Friberg Hansson (S)
Per Edman (V)
Victoria Öjefors Quinn (V)
Bo Björkman (S)
Anne Ståhl Mousa (S)
Linus Gränsmark (S)
Jörgen Benzler (V)
Hanna Westerén
Tommy Gardell (S)
Lena Eneqvist (S)
Tony Johansson (S)
Håkan Ericsson (S)
Linn Philip (S)
Greger Eneqvist (S)
Anneli Klovsjö (S)
Isabel Enström (MP)
Lisbeth Bokelund (MP)
Wolfgang Brunner (MP)
Karin Stephansson (MP)
Gerd Holmgren (Fi)
Torun Ström (Fi)

PROTOKOLL

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

2019-10-21

Omröstning § 254
Ärende: Motion. Stärka demokratin i ett väl fungerande samhälle
Yrkande:
Se paragrafen

Följande röstade ja:
Björn Dahlström (C)
Jonathan Carlsson (S)
Meit Fohlin (S)
Filip Reinhag (S)
Eva Nypelius(C)
Stefan Nypelius (C)
Jesper Skalberg Karlsson (M)
Anna Hrdlicka (M)
Ylva Bendelin (S)
Thord Ingesson (S)
Eva Ahlin (C)
Fredrik Gradelius (C)
Jonas Niklasson (C)
Berit Cedergren Onsjö (M)
Roger Wärn (M)
Håkan Onsjö (M)
Conny Kristensen Gahnström (S)
Aino Friberg Hansson (S)
Gabriella Hammarskjöld (C)
Kara Blochmann (C)
Lars Thomsson (C)
Philip Swärd (M)
Rolf Öström (M)
Monica Westfält-Nilsson (M)
Bo Björkman (S)
Anne Ståhl Mousa (S)
Linus Gränsmark (S)
Bibbi Olsson (C)
Karl-Johan Boberg (C)
Eva Gahnström (C)
Ingemar Lundkvist (M)
Margareta Benneck (M)
Hanna Westerén
Tommy Gardell (S)
Lena Eneqvist (S)
Tony Johansson (S)
Håkan Ericsson (S)
Lennart Petersson (S)
Greger Eneqvist (S)

Proposition:
JA:
För avslag på motionen
NEJ: För att motionen bifalls
Anneli Klovsjö (S)
Joakim Samuelsson (C)
Johan Malmros (C)
Gunnel Lindby (C)
Kristian Gustafsson (C)
Anders Thomasson (C)
Malin Åberg (C)
Lars Engelbrektsson (SD)
Hilda Frick (SD)
Håkan Lilja (SD)
Reber Kalamin Shareef (SD)
Lennart Modig Kihlberg (SD)
Marina Cederblad Segerheden (SD)
Mats-Ola Rödén (L)
Lena Grund (L)
Claes Nysell (L)
Sara Lidqvist (KD)
Ola Björkqvist (KD)
Inger Harlevi (M)
Följande röstade nej:
Saga Carlgren(V)
Brittis Benzler (V)
Thomas Gustafson (V)
Annamaria Bauer (V)
Per Edman (V)
Victoria Öjefors Quinn (V)
Jörgen Benzler (V)
Isabel Enström (MP)
Lisbeth Bokelund (MP)
Wolfgang Brunner (MP)
Karin Stephansson (MP)
Gerd Holmgren (Fi)
Torun Ström (Fi)
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Interpellationssvar
2019-08-21

Interpellation om genomförande av det regionala
trafikförsörjningsprogrammet
Per Edman (V) ledamot i regionfullmäktige har ställt följande frågor till mig.
1. Kommer det underlag fullmäktige begärt från Tekniska nämnden att redovisas till
höstens budgetavstämning?
Naturligtvis kommer fullmäktiges beslut att följas och redovisas. Under perioden 20202023 uppskattas kostnaden för den allmänna kollektivtrafiken (antalet körda kilometer
per år ökar) öka rejält, förutsatt att alla de åtgärder som beskrivits i
trafikförsörjningsprogrammet införs (tätare trafik på stomlinjer etc).
2. Hur går arbetet med att planera för stomlinjer i landsbygdstrafiken? Det som i
trafikförsörjningsprogrammet avsnitt 7.3 Större attraktivitet.
Planering för stomlinjer pågår där vi tar hänsyn till både trafikförsörjningsprogrammet
och den resvaneundersökning som genomfördes tidigare under året.
Kollektivtrafikenheten räknar med att inkomma med ett förslag mer i detalj under senare
delen av hösten. Förslaget skall innehålla både förslag på linjedragning och turtäthet för
att även kunna redovisa vilka kostnader som härrör till förslaget.
3. I programmet står det också att förbättringar i anslutningstrafiken till färjan ska ske
redan från sommaren 2019. Har de beskrivna förbättringarna genomförts?
Gällande anslutningar till och från färjorna eftersträvades under planeringen av
sommartidtabellen 2019 att täcka så många färjeankomster och färjeavgångar som
möjligt, varför att målet anses uppfyllt. Det var möjligt eftersom sommarsäsongen var en
begränsad tidsperiod, vilket gav möjlighet att tillhandahålla fler bussturer utan att ta för
mycket av resurserna i anspråk. Den större turtätheten underlättar i sin tur anpassningen
till färjornas förhållandevis oregelbundna turlista.
Läget är dock annorlunda under resten av året, där den ordinarie tidtabellen gäller. Hittills
har det tagits hänsyn till de ankomster och avgångar där det finns flest resenärer. Det
handlar om såväl morgonavgången på vardagar, som nås med de flesta linjerna, som om
den sena ankomsten på Nynäshamnslinjen på fredagar, lördagar och söndagar, där för
närvarande linjerna 10, 11 och 20 ansluter. I nuläget tillåter budgeten ingen utökning av
utbudet som krävs för att även täcka morgonavgången på lördagar och söndagar samt
den sena ankomsten på måndagar till torsdagar. En anslutningstrafik enligt
trafikförsörjningsprogrammets mål skulle uppskattningsvis orsaka en merkostnad av 4,7
miljoner kronor årligen.

Karl-Johan Boberg (C)
Tekniska nämndens ordförande
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Interpellationssvar
2019-10-21

Interpellation om behovet av fler studentbostäder
Saga Carlgren (V) har ställt följande frågor;
1. Hur går det med arbetet att erbjuda mark till Svenska Studenthus?
2. Hur går det med planeringen för de studentbostäder som fanns med i planeringen när
Gotlandshem begärde markanvisning vid Gråbo?
3. Har andra initiativ tagits i syfte att skapa fler bostäder för studenter?
Svar:
1. Inom ramen för Projekt Visborg har regionen täta kontakter med Svenska Studenthus
rörande utformning av studentbostäder inom det första delområdet i den första etappen
av utbyggnad av Visborg. Det skissas på volymer runt ca 150 lägenheter som motsvarar
det antal som parterna överenskommits om i avsiktsförklaringen. Skulle det visa sig att
det är svårt att få till 150 studentbostäder på Visborg så kommer andra områden att
utredas.
2. GotlandsHem har framfört önskemål att få möjlighet att bygga studentbostäder som ett
förtätningsprojekt på sin egen mark inom kvarteret Järnvägen. Förtätningen kräver en
planändring. Kan GotlandsHem visa att de kan lösa parkering för gammal och ny
bebyggelse vid planansökan bör en eventuell planändring kunna ske med
standardutförande. Från Gotlandshems perspektiv skulle detta ersätta de
studentbostäder som skulle byggas på Gråbo. Beslut ska tas i RS kring huruvida krav på
studentbostäder i Gråbo ska kvarstå på den mark som direktanvisas till GotlandsHem.
3. I RS 2018-10-25 § 277 beslutades att ändra tidigare markanvisningsavtal på fastigheten
Visby Trasten 5 med Länsförsäkringar. Ändringen innebar att, förutom kontors- och
handelsändamål, även omfatta bostäder som ”skall upplåtas med hyresrätt där
innehavaren har rätt till varaktig förhyrning tillsvidare och utan avbrott. Bostäderna ska
primärt utgöras av mindre lägenheter.”
Sedan flera år tillbaka har region Gotland finansierat en verksamhet som syftar till att
hjälpa studenter och forskare att hitta bostäder. Först inom Inspiration Gotland (delar av
inflyttarbyrån) och sedan i Region Gotlands regi. För att verksamheten på ett tydligare
sätt skulle knytas till Uppsala universitet och den samlade kompetensen som finns där
samt inom studentkåren så bedrivs denna verksamhet nu av Uppsala Housing Office AB
(ett bolag knutet till Uppsala universitet) från och med andra halvåret 2018. Regionen är
med och finansierar verksamheten med 400 tkr per år, ca 70 procent av en heltidstjänst.
Eva Nypelius (C)
Regionstyrelsens ordförande
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Interpellationssvar
2019-10-16

Interpellation arbetet med besöksnäringsstrategin
Brittis Benzler (V) har ställt frågor ang arbetet med besöksnäringsstrategin
-

Vilka avdelningar, förvaltningar eller enheter inom Region Gotland har utarbetat egna
handlingsplaner utifrån besöksnäringsstrategin?
Vilka har avsatta budgetmedel?
Vilka åtgärder har genomförts eller initierats?
Hur hålls arbetet med strategin ihop inom regionen?

Svar:
Arbetet med att genomföra och implementera besöksnäringsstrategin sker i samarbete med
Gotlands förenade besöksnäring, GFB. Det är viktigt att utifrån våra olika roller samarbeta för att
nå visionen om att Gotland skall vara norra Europas mest hållbara och attraktiva resmål 2027.
Inom regionen koordineras insatserna kring besöksnäringsstrategin vid avdelningen för regional
utveckling inom Regionstyrelseförvaltningen. I det interna arbetet har besöksnäringsstrategen har
en viktig roll i arbetet att tillsammans med övriga strateger på avdelning tillföra kunskap, hitta rätt
utvecklingsvägar framåt och samverka med övriga nämnder och förvaltningar inom Region
Gotland.
Generellt finns en beredskap inom regionens förvaltningar att diskutera frågor och möta
representanter från besöksnäringen i specifika frågor. Verksamhetsplanering och budgetering
sker inom ordinarie verksamhetsplanering. Varje förvaltning jobbar utifrån sin verksamhet också
med att få hit konferenser och kongresser till Gotland.
Mycket åtgärder planeras och är på gång utifrån besöksnäringsstrategin.
Partnerskapsavtal mellan Region Gotland och Gotlands Förenade besöksnäring har tagits fram
som syftar till att tydliggöra roller och ansvar:
•

Gotlands besöksnäring – utvecklingsaktör och intresseförening
o Samordna det privata näringslivet kring utvecklingsfrågor, kompetensförsörjning,
internationalisering och värdskap
o Initiera projekt och stödja aktörer inom projekt kopplade till outdoor, natur och
kultur samt mat och dryckesupplevelser
o Samordna företagens arbete med marknadsföring och distribution inklusive
samordningen kopplad till turistbyrå och gotland.com
o Styra och administrera implementeringsarbetet
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•

Region Gotland – regionalt utvecklingsansvarig aktör, samhällsbyggare och myndighet
o Samverkan mellan implementeringsprojekt och RGs olika enheter. Koordinering:
avdelningen för regional utveckling, besöksnäringsstrateg.
o Följa och delta i insatser inom implementeringsarbetet.
o Driva turistbyrå inklusive gotland.com.
o Arbete med pressbesök och framtagande av material i text, bild och video-format.

Arbetet under 2019 har prioriterat insatser för att påbörja arbetet kring en tematiskt baserad
produktportfölj. Det finns projekt igång inom måltidsverksamheten och man jobbar med natur
och kultur samt outdoor-upplevelser genom workshops och förstudier.
Hållbarhetsarbetet är viktiga frågor som på en övergripande nivå styr och påverkar hela
utvecklingsarbetet. Samarbete initieras kring alla delar av hållbarhetsarbetet – miljö, ekonomisk
och social hållbarhet. Här finns initiativ från förvaltningar, länsstyrelsen och andra statliga aktörer,
Uppsala universitet och aktörer inom besöksnäringen.
Gotlands Förenade Besöksnäringen är en viktig knutpunkt för att initiera samarbeten och också ta
tillvara den kunskap som byggs upp och hålla ihop arbetet framåt.
Kryssningsturismen är ett exempel där infrastrukturåtgärder hanteras tillsammans med
näringslivsutveckling för att Gotland ska kunna möta framtidens besökare på ett hållbart sätt.
Inom enheten Hållbar tillväxt har en översyn av platsvarumärket Gotland genomförts. Ett resultat
av detta är att nya samarbeten har initierats med Visit Sweden. Gotland kommer att ta en större
plats i den generella Sverigebilden och marknadsföringsinsatser kommer att utvecklas främst
avseende Tyskland, Norge, Danmark och Finland. Detta sker i samverkan mellan RG, GFB och
viktiga aktörer inom besöksnäringen.

Eva Nypelius (C)
Regionstyrelsens ordförande
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Interpellationssvar
2019-10-21

Interpellation ang kulturlivets nyttjande av lokaler i Sävehuset.
Per Edman (V) har ställt följande frågor.
1. Hur mycket nyttjades aula och blackbox för föreningsliv och kulturarrangemang under
våren 2019?
2. Behöver det vidtas åtgärder för att underlätta nyttjande av lokaler för kultur och
föreningsliv?
Svar:
1. Aulan har varit uthyrd vid 15 tillfällen under våren 2019
2. Säveaulan är en bra lokal som borde kunna nyttjas mera.
Det finns tydliga bokningsrutiner för Säveaulan sedan 2017. Under skoltid, 7.30 – 17.00,
gäller följande prioritering Wisbygymnasiet, Kulturskolan, Interna kunder Region Gotland
och därefter externa kunder. Skolan är enligt skollagen ingen allmän plats vilket måste tas
hänsyn till ur ansvars- och säkershetsperspektiv.
Jag kan inte se att det behövs några politiska åtgärder däremot tror jag att en översyn och
genomgång av bokningsrutiner behöver ske mellan ansvariga förvaltningar.

Eva Nypelius (C)
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga § 266
INTERPELLATIONSSVAR

Filip Reinhag har i en interpellation ställt följande frågor till ordförande i HSN:
•

1. Förfrågan om barncanceröverlevare i Region Gotland har tillgång till en adekvat
långtidsuppföljning såsom screening, rehabilitering och psykosocialt stöd.

•

2. Om inte vilka åtgärder planerar hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande att vidta
för att barncanceröverlevare i Region Gotland ska kunna erbjudas detta?

Bakgrund
Varje år så får i genomsnitt 2 barn och ungdomar under 18 år en cancerdiagnos i Region
Gotland. Hjärntumörer står för ungefär en tredjedel av fallen. Ytterligare en tredjedel utgörs
av leukemier och lymfom och den sista tredjedelen av olika tumörformer.
Tack vare medicinska framsteg så överlever i dag omkring åtta av tio barn cancersjukdomen.
Det innebär att vuxna som överlevt barncancer blir allt fler. Enligt uppskattning finns det idag
ungefär 60 personer som har fått en cancerdiagnos i Region Gotland före 18 års ålder.
I genomsnitt 60 % av barn som botas från cancer får kvarstående negativa effekter, eller
komplikationer som visar sig först senare i livet, så kallade seneffekter, att få
cancerbehandling som barn ger andra biverkningar än behandling av vuxna.
Exempel på komplikationer som kan uppstå efter cancerbehandling hos barn:
• Strålbehandling av hjärnan kan orsaka hormonbrist som får längdtillväxten att stanna av och
ökar risken för benskörhet, fetma och hjärt-kärlsjukdom senare i livet.
• Försämrad kognition, hjärntrötthet och andra svårigheter följer ofta på en operation där en
hjärntumör tagits bort helt eller delvis, samt då strålbehandling givits mot hjärnan.
• Fertilitetsproblem kan orsakas både av cytostatika och strålning liksom av operation vid
hjärntumör. Kvinnor som behandlats med cytostatika som barn kan komma i klimakteriet i
förtid, vilket innebär att perioden i livet då det är möjligt att få barn är begränsad.
• Risken för hjärt-kärlsjukdomar ökar som en följd av cytostatikabehandling och
strålbehandling mot bröstkorgen.
• Det finns också en ökad risk för andra typer av tumörer senare i livet, framför allt som följd
av strålbehandling.
1. Långtidsuppföljning av barncancer i Region Gotland idag:
Barn och ungdomar som har behandlats för en cancersjukdom i Region Gotland följs inom
Barn- och ungdomsmedicin under hela uppväxten. Detta är praxis i hela riket. Sedan 2016
finns det ett nationellt vårdprogram som heter Långtidsuppföljning av barncancer som finns
på www.cancercentrum.se. Detta tillämpas från den barnmedicinska/barnonkologiska sidan
utifrån de specifika uppföljningsprotokoll som finns för de olika diagnoserna.
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Det finns också behov av uppföljning innan barnen nått vuxen ålder. Här har Region Gotland
svårigheter att erbjuda specialiserad psykologisk och pedagogisk uppföljning av
hjärntumörpatienter.
I år har Barncancerenheten/NKS börjat göra sammanfattningar på alla patienter och de
registrerar också dessa i Barncancerregistrets SALUB-del (Svenska Arbetsgruppen för
Långtidsuppföljning efter Barncancer). Patienterna får också information om den nyöppnade
mottagningen Uppföljningsmottagning för Vuxna efter Barncancer, Centrum för
Cancerrehabilitering, på Sabbatsbergs sjukhus.
Vissa patienter kan remitteras till uppföljande specialistvård, i de fall där det är indicerat.
Patienten och i förkommande fall vårdnadshavare får en sammanfattning av
cancerbehandlingen och informeras om eventuella behov av uppföljning. För patienter som
remitteras till primärvården för fortsatt uppföljning så informeras via remiss om patientens
sjukhistoria och risker för seneffekter. Primärvården ansvarar dock oftast inte för specifik
uppföljning av barncancer och kunskapsläget inom området behöver förbättras.
2. Pågående och planerade förbättringsåtgärder:
I den nya sjukvårdsregionala cancerplanen framtagen av RCC Stockholm-Gotland 2020–2023
finns två delmål:
•

4.2 bättre uppföljning av cancerpatienters hälsa

•

4:3 öka kunskapen i primärvården om seneffekter och cancerrehabilitering

2.1 Tydliggöra primärvårdens uppdrag inklusive utbildning och kompetenssäkring i
primärvården:
Cancer i primärvården (CaPrim) kopplat till Akademiskt primärvårdscentrum i Region
Stockholm har genom RCC Stockholm-Gotlands försorg etablerats som ett sjukvårdsregionalt
kunskapsteam inom cancer för primärvården. Kunskapsteamet har de senaste åren arbetet
intensivt med att utbilda primärvården i att tidigt känna igen cancer, hur SVF ska hanteras i
primärvården men också seneffekter och rehabilitering. Man arbetar även med att det behövs
en bättre samverkan mellan primärvård och specialistvård inom området.
I Region Gotland hålls 1–2 utbildningstillfällen årligen riktade till allmänläkare och
distriktssköterskor genom CaPrim. Senaste utbildningstillfället hölls i slutet av september då
ett 40-tal läkare och sjuksköterskor från primärvården genomgick utbildning under två dagar
där bla. rehabilitering och seneffekter togs upp.
Framöver bör man även definiera primärvårdens roll bättre när det gäller
uppföljningsaktiviteter och att det ingår i uppdraget att vara PAL för dessa patienter.
2.2 Sprida bättre information och kunskap om möjligheter till uppföljning och
rehabilitering på specialistnivå:
Det finns en relativt nyöppnad Uppföljningsmottagning för Vuxna efter Barncancer, Centrum
för Cancerrehabilitering, på Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm. Här erbjuder man efter remiss
multiprofessionella team som är specialiserade på cancerrehabilitering inklusive vuxna som
har behandlats för cancer i barndomen.
Information om denna mottagning behöver dock spridas bättre till vårdgivare, patienter och
anhöriga i sjukvårdsregionen. Ett arbete med detta kommer nu att påbörjas via RCC
Stockholm-Gotland.
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2.3 Säkra möjligheter för Region Gotland att erbjuda specialiserad psykologisk och
pedagogisk uppföljning av hjärntumörpatienter:
Region Gotland har idag svårigheter med att kunna erbjuda specialiserad psykologisk och
pedagogisk uppföljning av hjärntumörpatienter. Diskussioner pågår RCC StockholmGotlands regionalt ansvarige för barncancer hur detta kan lösas.
2.4 Förbättrade rutiner för överföring till vuxenvård:
Förtydligande av och implementering av modeller för bättre överföring till vuxenvård för de
olika patientkategorierna inom respektive vårdområde. (patienter med kvarvarande behov av
onkologiska kontroller, patienter med avslutade onkologiska kontroller) beroende på nivå av
uppföljningsbehov. Detta är ett arbete som bedrivs inom ramen för RCC Stockholm-Gotland.
2.5 Övrigt stöd från samhället:
En del patienter som framförallt har behandlats för hjärntumör i barndomen utvecklar
seneffekter med bland annat försämrad kognition, hjärntrötthet och andra svårigheter vilket
leder till svårigheter att klara sin skolgång. Det är viktigt att dessa barn och ungdomar kan
identifieras av skolväsendet och att man erbjuder nödvändiga stödresurser för att möjliggöra
en optimal skolgång.

Mats-Ola Rödén
Ordförande HSN
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Svar på interpellation ” Privatisera bort krav och förbättringsförslag”
från Filip Reinhag (S)
Som ordförande i Socialnämnden har jag konstaterat att det finns oerhört många aspekter att ta i
beaktande för att verksamheter inom vår förvaltning skall fungera så effektivt som möjligt. Vårt
uppdrag i nämnden är i första hand att verkställa vård och omsorg för de personer som i vårt
samhälle behöver det allra mest. Med detta följer att prioriteringar ibland måste ske mellan olika,
ibland politiska, intressen.
Det interpellationen avser få svar på är om det är konstruktivt att bedriva verksamhet i privat regi
inom Region Gotlands verksamheter. Det gläder mig som moderat politiker att frågeställaren ställer
sig positiv till att så sker.
Svar på frågor i interpellationen:
1. ”Vilket ansvar har Socialnämndens ordförande för personalens arbetsvillkor och
arbetsmiljö?”
Socialnämnden har utbildats våren 2019 i samband med att vi tillträdde som ledamöter och
ersättare. Utbildningen har bland annat varit inriktad på ansvar och ansvarsutkrävande vad gäller
arbetsgivaransvaret samt ansvaret för arbetsmiljön för samtliga anställda och förtroendevalda inom
Nämnd och Förvaltning. Svaret utifrån vårt kunnande är att ordförande alltid har det yttersta
ansvaret inom dessa områden tillsammans med övriga i nämnden. Jag rekommenderar utifrån
frågeställningen att nämnderna utbildar sig inom detta oerhört viktiga område. Som ordförande har
jag också förvissat mig om att den delegationsordning som gäller inom socialförvaltningen efterlevs
på så sätt att samtliga med delegerade uppdrag har rätt kompetens och utbildning för det uppdrag
de erhållit i delegation.
2. ”Vilka åtgärder planerar ordföranden att vidta för att undersköterskorna ska uppskatta Region
Gotland som arbetsgivare”.
Svaret på frågan är att vi inom Alliansen ser all personal inom Region Gotland som vår största resurs.
För att specifikt diskutera undersköterskor inom Socialförvaltningen så utför de ett oerhört viktigt
arbete på dygnets alla timmar året runt, i ”ur och skur”, likväl som annan personal.
Efter att Alliansen tillträtt i januari 2019 har förbättringsarbete påbörjats för personal inom
äldreomsorgen.
Möten har förekommit med Fackförbundet Kommunal för att diskuterar förbättringsområden.
Utbildning har påbörjats för all personal med inriktning på ”Beslutsgången, Delaktighet mm”, se SON
AU § 49 per 2019-09-04. Därtill är Alliansen måna om att medarbetarstyrt förändringsarbete skall
råda i vårt tillitsbaserade ledarskap.
3.

”Varför är det billigare att privatisera äldreboenden jämfört med att bedriva dem i egen
regi?”

Det som nu beslutats i Socialnämnden är att utreda om det är mer kostnadseffektivt att bedriva
äldreboenden med privata utförare än i Region Gotlands regi. Svar på detta får vi enligt beslut i
Socialnämnden på sammanträde i december 2019.

Rolf Öström (M), ordförande Socialnämnden
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INTERPELLATIONSSVAR
Meit Fohlin har i en interpellation ställt följande frågor till ordförande i HSN:
•

1. Hur är arbetet med införandet av FVM upplagt och hur kommer personalen
involveras i uppbyggnad och implementering?

•

2. Hur menar HSNs ordförande att förvaltningen ska prioritera för att möjliggöra
arbete som det nya systemet kommer kräva i och med att resurser för detta inte
tillförs?

•

3. Vilka risker finns när stor och dyr upphandling nu görs om vi inte skapar strukturer
för införandet?

Bakgrund
Regionfullmäktige beslutade (Rf § 86 170619 samt Rf § 196 171120) om deltagande i Framtidens
vårdinformationsmiljö (FVM), med avsikt att vara fullvärdig part i kommande upphandling.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade (HSN § 84 190919) att godkänna anbudsinfordran i
upphandling av vårdstöd och vårdkontinuitetsstöd för FVM.
1. Arbetet med införandet av FVM. Hur personalen involveras i uppbyggnad och
implementering:
FVM är ett samarbete mellan Region Stockholm och Region Gotland. Införandet är i allra
högsta grad verksamhetsutveckling och det största genomförandeprojektet hälso- och
sjukvårdsförvaltningen kommer att göra på många år då alla enheter berörs.
Inkomna anbud utvärderas under december till januari för beslut i februari/mars.
Införandet planeras till fyra sexmånaders perioder med start 2022. Gotlands placering i det
schemat är inte klarlagt.
För närvarande fokuseras arbetet på lokal kommunikation. Målsättningen är att alla
medarbetare i hälso- och sjukvårdsförvaltningen till årsskiftet ska ha kännedom om vad
FVM innebär och syftar till. Det görs bland annat genom en så kallad ”FVM-turné” där
regionens FVM - projekt besöker alla verksamheter och ledningsgrupper och informerar
om vad som pågår just nu inom programmet och vad vi själva i verksamheten förväntas
göra. Man besöker samtliga arbetsplatsträffar. Det har hittills skapat mycket bra dialoger
med medarbetarna. På nätet finns flera informationsfilmer som har såväl lokalt som
centralt ursprung. Filmerna uppdateras vartefter projektet går framåt.
Förvaltningen arbetar även med att bygga en struktur för verksamhetsförberedande arbete;
nu och senare i implementeringsfasen. Det har bildats verksamhetsgrupper, bestående av
alla professioner som finns representerade på varje enhet. Syftet med dessa grupper är att
ha verksamhetsnära förankring för att nå ut med information till medarbetarna och driva
förändring. Innan övergången så kommer gruppernas arbete att var fokuserat på att
”städa” i nuvarande system (TakeCare) så att rätt information överförs. Tanken är att
grupperna ska fortleva även efter att det nya journalsystemet är på plats.
Majoriteten av vårdens medarbetare är positiva. Man ser att nuvarande system inte är
utvecklingsbart för att kunna möta de krav på digitalisering som ställs. Särskilt positiva är
reaktionerna kring arbetet med ökad standardisering av gemensamma journalmallar,
formulär och översikter i nuvarande journalsystem. En mer enhetlig struktur och likvärdig
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dokumentation av patientdata på Gotland och i Stockholm gör att information lättare kan
hittas och minskar dokumentationsarbetet.
2. Prioritera resurser:
Förvaltningen skall visa på de behov som finns/kommer att uppstå. FVM är till stora
delar verksamhetsutveckling. I det fall Regionfullmäktige beslutar enligt förslaget i
budgetavstämningen 2019 så bedöms kostnaderna för den utvecklingen och projektet i
sin helhet, år 2020, att inrymmas i budget.
3. Risker med en dyr upphandling utan struktur:
Att införa digital journal (TakeCare) var en genomgripande förändring. Nu går arbetet
vidare. Strukturerna finns och kostnaderna, efter att FVM är genomfört, skall inte bli
högre än dagens kostnader då FVM ersätter befintlig journal och vissa
verksamhetssystem. För att hälso- och sjukvård ska kunna komma närmare patienten
behövs digitala lösningar som stödjer ändrade arbetssätt. FVM är viktigt för att kunna
dra nytta av ny teknik som möjliggör god och nära vård. Den nya miljön kommer inte
automatiskt att lösa förändringen, utan sjukvården behöver tänka annorlunda och se
över sina vårdprocesser. Men med FVM finns ett system på plats som stödjer det.

Mats-Ola Rödén
Ordförande HSN

Bilaga § 269

Interpellationssvar
2019-10-21

Interpellation om undervisning i idrott och hälsa på Romaskolan
Lisbeth Bokelund (mp) har i interpellation ställt frågor till mig angående undervisning i idrott och
hälsa på Romaskolan. Vid Romaskolan finns det en gymnastikhall på 19 *10 meter, vilket är den
minsta gymnastiksalen kopplad till en högstadieskola på Gotland. Även idrottshallarna vid
Solbergsskolan är relativt små, 24*10 meter för den stora respektive 16*10 meter för den lilla.
Andra högstadieskolor på Gotland har tillgång till hallar i storleken 32*17 till 43*25 meter.
Frågor:
Hur löser man undervisningen idag utifrån undervisningstid och kvalité för elever?
Svar:
I dagsläget klarar man undervisningskravet inom befintliga lokaler. Idrottsundervisning bedrivs delvis
utomhus vid lämplig väderlek. I anslutning till Roma-skolan finns konstgräs fotbollsplan för 7manna lag. Den nyttas under tidig höst och sen vår. Allt är möjligt men likvärdigt mellan skolor är
det inte beroende på skillnader i struktur kring våra högstadieskolor.
Har det här gett eller kommer det att ge skolan mer kostnader som bussning till annan
idrottshall?
Svar:
Innevarande läsår klaras gymnastikundervisning för Romaskolans elever i befintlig gymnastiksal. Om
prognostiserad elevökning infrias, inget tyder på något annat, så måste skjutsning ske till annan
idrottshall om idrott skall kunna bedrivas så som vi traditionellt tänker oss. Redan idag bussar
Romalinjen yngre elever från Kräklingbo och Vänge till Dalhem för idrott och hälsa medan de äldre
skjutsas till Roma. Den bussning som görs sker i samband med undervisning i moderna språk eller
ämnen som kräver specialutrustade klassrum (tex. slöjd och hemkunskap ).
Bussning har ökat och måste göras av elever i Romaskolans linje sedan 2016 och stängningen av
Romabadet för att bedriva simundervisning och fullfölja läroplanens krav på sim-kunnande i årskurs
6 och årskurs 9.
Om en entreprenör tar över drift av hela huset vad kommer det att ge för konsekvenser
gällande tider och kostnader för skolan och BUN?
Svar:
Det är helt beroende av vilken entreprenör som vinner upphandlingen och vilken lösning som
kommer av det. Skolans behov är en av de faktorer som ingår i diskussionerna med entreprenörerna.
Det finns även fler behov som har uppdagats. I Romaområdet är det just nu livlig ungdomsidrott som
är i behov av större idrottshall. Hur framtida lösningen kommer påverka kostnadsbilden kan inte
beräknas idag då det ännu är en diskussionpunkt. Den föreslagna ombyggnaden av badet till
gymnastiksal hade även den genererat ökade kostnader för skolan.
Hur ser planen ut för Romaskolans framtida idrott och hälsa undervisning så det ska kunna
bedrivas med kvalité?
Svar:
Läroplanen Lgr 11 innehåller mer teoretiska inslag i ämnet idrott o hälsa än föregångaren Lpo 94.
2018 utökades läroplan med ytterligare 100 timmar i ämnet i årskurserna 6-9. De fördelades med
utökning med 20 timmar i mellanstadiet till 180 timmar samt med 80 timmar i högstadiet till 280
timmar. Motiven till utökning motiveras med positiva resultat med ökad rörelse under dagen.
Utökningen innebär att undervisningen i snitt ökar med drygt 30 minuter i veckan för årskurs 6
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och i högstadiet med knappt 50 minuter per årskurs. Utökningen i läroplanen löses därför på
olika sätt i olika skolor.
Som Lisbeth Bokelund lyfter har den utökade läroplanen i idrott och hälsa medfört lokalbrister
även i Visby och aktualiserar flerårig eftersatt planering för idrottshallar. Till exempel medför
placeringen av nya arenahallen att det är svårt att nyttja den i kontinuerliga undervisningen.
Utökad/förändrad läroplan och timplan medför förändrade lokalbehov. Det berör utöver idrott
och hälsa även ämnen som slöjd, hemkunskap, kemi, fysik med fler som i många fall kräver
speciell utrustning i salar. Det finns skillnad över Gotland i tillgång till den typen av lokaler. Det
är några av de aspekter som kommer beaktas i översyn av den kommunala förskole- och
grundskolorganisationen. Första punkten där under vision och målbild är ”Varje barn och elev,
oavsett var man bor, ska få lika tillgång till utbildning och lika kvalitet i utbildningen. Organisation
och arbetssätt ska säkerställa att läroplanernas alla detaljer följs och att det är möjligt att kompensera
för skillnader i elevernas olika förutsättningar”
Planen för Roma är sålunda som på fler platser runt om på Gotland, den behöver lösas genom
organisation och arbetssätt i avvaktan på utveckling i processen med intressenter.

Stefan Nypelius
Ordförande barn- och utbildningsnämnden
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Motion:
Till:

Förbättrad vård för transpersoner 2.0
Regionfullmäktige

2016-10-24 behandlade Regionfullmäktige en motion från Feministiskt initiativ om förbättrad vård
för transpersoner. Motionen avslogs till största del. Sedan dess har en omfattande statlig utredning
genomförts, och denna utredning pekar bland annat ut några av de punkter som lyftes i motionen.
För det första handlar det om bemötande inom vården i allmänhet. I utredningen står att läsa: ”I
Folkhälsomyndighetens enkätundersökning från 2015 anger mer än var fjärde att man blivit dåligt
bemött inom sjukvården på grund av sin transerfarenhet. […] Ungefär en tredjedel uppgav att sjukvårdspersonalen har velat hjälpa till men att de saknade nödvändig kunskap om transfrågor. Nästan
lika många rapporterade att de behövde utbilda sjukvårdspersonalen om sin transerfarenhet för att
kunna få rätt hjälp.”1 Region Gotland har ambitioner för HBTQ-frågor inom hälso- och sjukvården
på Gotland, och uppföljningar kring detta arbete görs årligen, vilket var ett av svaren på motionen
från Feministiskt initiativ. Men HBTQ är inte en homogen grupp när det gäller vård. För utöver den
vård som alla människor har behov av, behöver många transpersoner också transspecifik vård - psykiatrisk och somatisk. Det handlar framför allt om könsidentitetsutredningar och könsbekräftande
vård som hormonbehandlingar samt kirurgiska behandlingar.
För det andra handlar det om hur processerna ser ut för att som transperson få komma till könsidentitetsutredning, som är det första steget innan könsbekräftande vård kan bli aktuellt. Könsidentitesutredningar genomförs på fastlandet, dit gotländska patienter remitteras. I den statliga utredningen framkommer det att processen för att som transperson få träffa en specialist ofta är lång och
innebär stora svårigheter, framför allt för att den måste gå genom vårdcentral och psykiatri där kunskapen om trans ofta är låg. Det finns berättelser om möten med läkare som inte ens känner till
transbegreppet och inte vill remittera vidare patienter.2 Med anledning av detta har Socialstyrelsen
uttryckt att det är önskvärt att personer med könsdysfori ”får möjligheten att själva kontakta den
specialiserade vården, eftersom remisskrav kan leda till att de avstår från kontakt trots att de behöver vård.”3
Vi yrkar därför på
• Att Region Gotland låter utreda hur kunskapen om och bemötandet av transpersoner inom vården
ser ut, bland annat genom inhämtning av information och kunskap från den berörda gruppen genom brukardialog eller liknande metod.
• Att Region Gotland låter utreda hur processen för transpersoner som söker vård för könsdysfori
fungerar, bland annat genom inhämtning av information och kunskap från den berörda gruppen
genom brukardialog eller liknande metod.
• Att förslag om förbättringar tas fram utifrån dessa utredningar.
Torun Ström & Gerd Holmgren, Feministiskt initiativ
1
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Transpersoner i Sverige - Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor (2017) Statens offentliga utredningar (SOU 2017:92) sid 306f
2
Ibid. Sid 309ff
3
Socialstyrelsen (2015f) God vård av vuxna med könsdysfori: nationellt kunskapsstöd. Stockholm: Socialstyrelsen
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Motion:
Till:

Gynekologisk vård för transpersoner
Regionfullmäktige

Alla transpersoner väljer inte att genomföra underlivskirurgi, vilket innebär att det finns andra än
kvinnor - exempelvis transmän och ickebinära personer - som har en vagina och därmed är i behov
gynekologisk vård. Det kan handla om allt från cellprovtagning, till undersökningar och behov av
preventivmedel. Det är den gynekologiska mottagningen respektve mödravårdscentralen som tillhandahåller gynekologisk vård, och tyvärr är dessa generellt är dåligt rustade för att möta personer
som inte är kvinnor.
I en omfattande statlig utredning från 20171 framkommer att många transmän drar sig från att gå till
gynekologen för att slippa bli bemötta med okunskap och transfobi. Ytterligare ett stort problem
som framkommer i utredningen är att kallelser för cellprovtagning är baserade på könskodade personnummer, vilket innebär att transmän som har en vagina inte kallas till cellprovtagning. Utredningen visar också att det finns stora brister i förlossningsvården för gravida transmän. Problemen
handlar framför allt om journalsystem som är baserade på könskodade personnummer.
Det finns ingen undersökning gjord kring situationen för transpersoner inom gynekologisk vård på
Gotland. Det som finns är personliga berättelser både om stor rädsla för att söka vård inom denna
mycket kvinnligt kodade institution, och om svårigheter att över huvud taget få boka en tid på grund
av att det saknas kunskaper inom vården om att det ens existerar personer som inte är kvinnor som
behöver gynekologisk vård.
Vi yrkar därför på

- Att Region Gotland låter utreda frågan om hur tillgängligheten till gynekologisk vård ser ut för
andra än kvinnor på Gotland. En del av denna utredning ska bestå av inhämtning av information
och kunskap från den berörda gruppen genom brukardialog eller liknande metod.
- Att förslag om förbättringar tas fram utifrån denna utredning.

Torun Ström & Gerd Holmgren, Feministiskt initiativ
20/10 - 2019
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