Komplettering 2

Regionfullmäktiges sammanträde 2017-02-27
KOMPLETTERINGAR

Ärende 2 – nyval i regionfullmäktige (behandlas som första ärende)
Omedelbar justering önskas

•

Ny ledamot i Regionfullmäktige 2017-02-27 – 2018-10-14 (efter Rasmus Myrvälder,

SD)

(SD) Christer Strid, Djuplundavägen 35, 621 50 Visby

•

Ny ledamot i Regionfullmäktige 2017-02-27 – 2018-10-14 (efter Lisa Blochmann, C)
(C) Ola Lindvall, Dalhem Hallvide 152 A, 622 56 Dalhem

•

Ny ersättare i Regionfullmäktige 2017-02-27 – 2018-10-14 (efter Ola Lindvall, C)
(C) Kwame Agyei, Ängsgatan 8, 623 50 Hemse

•

Ny ersättare i Regionfullmäktige 2017-02-27 – 2018-10-14 (efter Emma Cederlund, S)
(S) John Aspendal, Bangårdsgatan 10, 621 45 Visby

Ärende 13 - Avsägelser och val
Avsägelser och förslag från partierna:
a) Anders Johanssons (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i miljö- och
hälsoskyddsnämnden
b) Veronica Liljebergs (V) avsägelse från uppdraget som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden
c) Susanne Hafdelins (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i regionstyrelsen
d) Annika Wasséns (Fi) avsägelse från uppdraget som ersättare hälso- och
sjukvårdsnämnden
e) Ny 1:e ersättare i barn- och utbildningsnämnden 2017-02-27 – 2018-12-31 (efter Veronica
Liljeberg, V)
(V)
Lars Åkerlund, Vänge Vivungs 822, 622 36 Romakloster
att inträda vid förhinder för Brittis Benzler
f)

Ny ersättare i barn hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-02-27 – 2018-12-31 (efter Annika
Wassén, Fi)
(Fi)
Torun Ström, Stenkyrka Kalcitvägen 6, 624 42 Tingstäde
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i S-gruppen

g) Victor Celis (Fi) avsägelse från uppdraget som nämndeman i Gotlands tingsrätt
h) Ny nämndeman i Gotlands tingsrätt 2017-02-27 – 2018-12-31 (efter Victor, Fi)
(Fi)
Nina Ruthström, Lummelunda Kinner Kvier 17, 621 71 Visby

i) Susanne Redigs (M) avsägelse från uppdraget som ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden
j)

Christoffer Aavs (M) avsägelse från uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden

k) Helena Jungenstams (M) avsägelse från uppdraget som ledamot i socialnämnden
l)

Amira Svedbergs (M) avsägelse som nämndeman i Gotlands tingsrätt

m) Catarina Wahlströms (S) avsägelse som ersättare i socialnämnden
n) Emma Cederlunds (S) avsägelse som ersättare i tekniska nämnden
o) Inga-Maj Häglunds (S) avsägelse som ersättare i socialnämnden
p) Ny ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017-02-27 – 2018-12-31 (efter Anders
Johansson, S)
(S)
Anneli Klovsjö, Väskinde Starrvägen 29, 622 79 Visby
q) Ny ersättare i regionstyrelsen 2017-02-27 – 2018-12-31 (efter Susanne Hafdelin, S)
(S)
Håkan Eriksson, Myrstigen 44, 621 50 Visby
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i S-gruppen
r) Ny ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-02-27 – 2018-12-31 (efter Susanne Redig,
M)
(M)
Berit Cedergren Onsjö, Fröjel Göstavs 452, 623 55 Klintehamn
Att gå in i ordningen efter Inger Harlevi (M)
s) Ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden 2017-02-27 – 2018-12-31 (efter Christoffer Aav,
M)
(M)
August Magnusson, Östra Sömmerskestigen 34, 621 53 Visby
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i M-gruppen
t) Ny ledamot i socialnämnden 2017-02-27 – 2018-12-31 (efter Helena Jungenstam, M)
(M)
Rolf Öström, Burs Kärne 659, 623 49 Stånga
Att gi in före Mats Hedström (M)
u) Ny nämndeman i Gotlands tingsrätt 2017-02-27 – 2018-12-31 (efter Amira Svedberg, M)
(M)
Mats Boström, Södra Glasmästargatan 20, 621 53 Visby
v) Ny ersättare i socialnämnden 2017-02-27 – 2018-12-31 (efter Catarina Wahlström, S)
(S)
Gunilla Öberg, Östra Hansegatan 3, 621 45 Visby
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i S-gruppen
w) Ny ersättare i tekniska nämnden 2017-02-27 – 2018-12-31 (efter Emma Cederlund, S)
(S)
Linus Gränsmark, Endre Kvie 151, 621 77 Visby
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i S-gruppen
x) Ny ersättare i socialnämnden 2017-02-27 – 2018-12-31 (efter Inga-Maj Häglund, S)
(S)
Åke Hansson, Väskinde Olofstorpsvägen 6, 622 75 Visby
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i S-gruppen
y) Ny ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-02-27 – 2018-12-31(efter Berit Cedegren
Onsjö, M)
(M)
Ronnie Nilsson, Strelowsgatan 20, 621 45 Visby

z) Ny ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017-02-27 – 2018-12-31(efter Anneli
Klovsjö,S)
(S)
Catarina Wahlström, Varpstigen 6, 624 49 Slite
Att gå in i ordningen efter Ena Wiberg (S)

Ärende 14 – Medborgarförslag, nyinkomna
•

Kent Johanssons medborgarförslag om webbkamera som övervakar vattennivån i
Tingstädeträsk (Inkom 2017-02-24) RS 2017/189
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden

•

Agneta Uddins medborgarförslag om uppsägande eller förändringar av LOV inom
hemtjänst (Inkom 2017-02-24) RS 2017/190
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till socialnämnden

Ärende 23 – Eventuella frågor
Ärende 24
Motion 3
Interpellationer 3

ORDFÖRANDEN

Från: Catarina Wahlström [mailto:catarina_wahlstrom@hotmail.com]
Skickat: den 27 februari 2017 09:47
Till: Lars Frank
Ämne: Re: SV: Avsägning
Hej! Avsäger mig uppdraget som ersättare i SON och tillhör socialdemokraterna.
Mvh/Catarina

Änr

1/2

2016 -12- 2 7
Länsstyrelsen i
Gotlands län

REGION GOTLAND

PROTOKOLL
2016-12-23
Dnr: 201-4182-16

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
23 december 2016 till och med den 14 oktober 2018.
Kommun: Gotland
Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Ny ersättare: John Aspendal
Avgången ersättare: Emma Cederlund
Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.
Visby
Ledamot
Hanna Westerén
Lennart Petersson
Mona Magnusson
Meit Fohlin
LeifDahlby
Mikael Nilsson
Johnny Wiberg
Filip Reinhag
Tommy Gardell
Aino Friberg Hansson

Ersättare
1. Alexandra Dahlberg
2. David Lindvall
3. Wiola Öst
4. Mats Sundin
5. Susanne Hafdelin
6. Magnus Ekström
7. Anita Klingvall
8. Greger Eneqvist
9. Boel Jomer
10. Bertil Eneqvist
11. John Aspendal *

Norra
Ledamot
Anneli Klovsjö
Eric Martell
Renée Lingström
Charlotte Andersson
Antonia Broén
Lena Eneqvist

Ersättare
1. Alexandra Dahlberg
2. David Lindvall
3. Wiola Öst
4. Mats Sundin
5. Susanne Hafdelin
6. Magnus Ekström
7. Anita Klingvall
8. Greger Eneqvist
9. Boel Jomer
10. Bertil Eneqvist
11. John Aspendal *

2/2

Södra
Ledamot

Ersättare

Björn Jansson
Bo Björkman
Linus Gränsmark
Torgny Ammunet
Tony Johansson

1. Alexandra Dahlberg
2. David Lindvall
3. Wiola Öst
4. Mats Sundin
5. Susanne Hafdelin
6. Magnus Ekström
7. Anita Klingvall
8. Greger Eneqvist
9. Boel Jomer
10. Bertil Eneqvist
11. John Aspendal *

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.
Den som vill överklaga detta beslut kan göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen, Visborgsallén 4, 621 85 VISBY inom tio dagar
efter dagen för detta beslut.
'

,

Kopia till
Kommun/landsting': Region Gotland, regionfullmäktige, 621 81 Visby
Ny ersättare:
Parti: Arbetarepartiet Socialdemokraterna, Stenhuggarvägen 6, 621 53 Visby

PROTOKOLL
ixxJt

Dnr
201-4183-16
1(2)

Datum
2016-12-23

Länsstyrelsen
GOTLANDS LÄN

Anr

2016 -12- 2 7
REGION GOTLAND

Ny ledamot \ kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ledamot i kommunfullmäktige från och med den 23
december 2016 till och med den 14 oktober 2018.
Kommun: Gotland
Parti: Sverigedemokraterna
Ny ledamot: Clas Strid
Avgången ledamot: Rasmus Myrvälder
Någon ny ersättare kunde inte utses. Den som berörs av beslutet har markerats
med en asterisk (*) i följande sammanhang.
Visby
Ledamot

Ersättare

Clas Strid *
Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.
Den som vill överklaga detta beslut kan göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen'ska ha kommit in-,till Länsstyrelsen i Gotlands län, Visborgsallén 4,
621 85 VISBY inom tio^^igar efter dagen för^detta beslut.

;Ä^
itt Silfvergren

\
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Lena Norén

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

TELEFON

E-POST

WEBBPLATS

62185 VISBY

Visborgsallén 4

010-2239000

gotland@lansstyrelsen.se

www.lansstjTelsen.se/gotland

LÄNSSTYRELSEN l GOTLANDS LÄN

PROTOKOLL

2016-12-23

Dnr 201-4183-16

Kopia till:
Kommun: Regionfullmäktige, Region Gotland, 621 81 Visby
Ny ledamot: Clas Strid, c/o Conny Andersson, Djuplundavägen 35, Igh 1001, 621
50 Visby
Parti: Sverigedemokraterna Gotland, c/o Kaj Lundmark, Högklint Holger Rosmans väg 13, 622 61 Visby

Från: Emma Cederlund [mailto:emmen_81@hotmail.com]
Skickat: den 26 februari 2017 23:03
Till: Lars Frank
Ämne: avsägelse ersättare i TN

Hej igen Lars!
Med detta mail vill jag bara meddela jag avsäger mig uppdraget som ersättare i tekniska
nämnden.
Mvh
Emma Cederlund

Från: ingamaj häglund [mailto:ingamaj.haglund@live.se]
Skickat: den 25 februari 2017 23:21
Till: Lars Frank
Ämne: Avsägning

Hej !

Härmed vill jag avsäga mig mitt uppdrag i socialnämnden,
Vänliga hälsningar

Inga-Maj Häglund
Asarvegatan 194
62351 Hemse

Region

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Anr

2017 -02- 2 4
REGION GOTLAND

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

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

Namnteckning
Namnfortydligande
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Postadress
E-postadress
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Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01
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Region

MEDBORGARFORSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Anr

2017 -02- 2 4
REGION GOTLAND

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

Uppsägande eller förändringar av LOV inom
hemtjänst.

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

Införande av LOV har medfört försämringar för
dag/nattpersonal inom hemtjänsten. Nattpersonalen
tvingas jobba fler nätter för att få ihop sin arbetstid,
dagen tvingas jobba sena kvällspass. Då vi idag vet
att det är svårt att rekvirera kompetent personal
inom äldreomsorgen så bör detta ses över, för att
göra yrket och arbetstider attraktivare.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till intemetpublicering
Jag samtycker inte till intemetpublicering

fl

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

Datum

2017-02-15
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Nammärtydfigande

Agneta Uddin
Vänge Prästbåtels 208
622 36 Romakloster
agnetauddin244@msn.com

Adress

Postadress

E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Motion till regionfullmäktige

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

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

Lena Celion (m)

Björn Dahlström (c)

Alexander Jansson (c)

Tony Johansson (s)

Mikael Nilsson (S)

Motion till
Regionfullmäktige på Gotland
Inför förskolebuss på Gotland
Förskolebuss är en mobil förskola/förskoleavdelning där verksamheten bedrivs i
en buss. Det kan vara som en egen avdelning eller som komplement till en
befintlig förskola. Runt om i landet finns det många kommuner och friskolor som
har infört förskolebuss, tex Uppsala, Lund, Nyköping med flera. Bussarna är
specialinredda och anpassade för förskolans verksamheter. Det finns kök, toalett
och pedagogiskt material. Fördelarna och möjligheterna är flera, framför allt de
pedagogiska. Med förskolebussen kan verksamheterna använda olika
omgivningar som verktyg och inspiration.
Förskolebussen kan användas på olika sätt. I Lund används den som ett
komplement till den ordinarie verksamheten. Barnen, i allmänhet de mellan tre
och fem år, turas om att åka med bussen under veckans olika dagar. Övrig tid är
de på sin vanliga förskoleavdelning. Bussen hämtar barnen på förskolan på
förmiddagen och återkommer sen eftermiddag. Det finns även exempel där
förskolebussen är basen för en uteförskola.
Gotlands skolor står inför en positiv utmaning. Inom de närmsta 10 åren
beräknas barn/elevantalet öka med cirka 1000 personer. Enligt prognoserna
kommer huvuddelen av ökningen ske i Visby med omnejd. Det kommer vara en
utmaning att klara det ökade behovet av förskoleplatser. Där kan förskolebuss
vara en flexibel lösning som tillfälligt kan kopplas till en förskoleenhet där det
finns ett stort platsbehov, istället för att bygga fast sig i nya lokaler.
De flesta av förskolorna som har förskolebuss reser ca 30 minuter från
stationeringsorten. På den tiden kan bussen göra utflykter från Visby och nå
stora delar av Gotland. Enligt underlaget till serviceortsutredningen, når man på
30 minuter med bil från Visby till Klintehamn i söder, till Hangvar i norr samt
tvärs över till östkusten.
Utifrån detta yrkar vi att:
-

Region Gotland utreder förutsättningarna för att införa förskolebuss som
komplement i förskole-organisationen.

Bro och Stenkyrka 2017-02-27

Stefan Nypelius

Eva Gustafsson

Motion:
Till:

Vegetabilisk kost som grund i skolbespisningen
Regionfullmäktige

Historiskt sett har matens innehåll varit starkt beroende av klimat och geografi –
man har ätit det som varit möjligt att äta helt enkelt. För oss som lever i det
moderna Sverige idag ser det annorlunda ut. Nästan vad vi än önskar är
tillgängligt, när som helst, i vilka mängder som helst.
Den här utvecklingen syns tydligt i köttkonsumtionen, som fördubblats de senaste
50 åren – från ungefär 20 kilo till över 40 kilo per person och år, enligt statistik
från FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. Detta får allvarliga
konsekvenser – en måltid som innehåller kött har nämligen dubbelt så stor
miljöpåverkan än en vegetarisk måltid. Jordbruksverket räknar med att
animalieproduktionen står för 15 procent av världens utsläpp av växthusgaser. Det
är inte transporten som är avgörande när det gäller matens klimatpåverkan utan
hur produktionen går till – animalieproduktion är långt mer klimatbelastande än
produktion av grönsaker, samt soja- och quornprodukter. Att kraftigt minska
animaliekonsumtionen framhålls av flera ledande miljöorganisationer och forskare
som en central åtgärd för att vända den skenande klimatutvecklingen.
Animalierna, som en gång i tiden var en lyxvara, och bara i undantagsfall var
avgörande för överlevnaden, har idag istället blivit ett hot mot densamma. Dagens
animaliekonsumtion är dessutom inte bara skadlig för miljön, utan även för hälsan.
Livsmedelsverket rekommenderar svenskarna att dra ner på konsumtionen av rött
kött och charkuterier, vilka kraftigt ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar och
tjocktarmscancer. Alla animalier innehåller skadligt kolesterol, som bidrar till
hjärt-kärlsjukdomar – den främsta dödsorsaken i Sverige. Ny forskning visar att
dessutom att mjölk, tvärt emot vad mjölkindustrin länge fört fram, leder till ökad
risk för frakturer. 1
I dagens moderna samhälle finns det inte längre några argument för att för vår
överlevnad döda och utnyttja djur. Trots det äter de flesta idag animaliska
produkter, ofta utan att ha gjort ett aktivt val. Snarare handlar det om vanor och

1

Mikaëlsson et al. (2014) Milk intake and risk of mortality and fractures in women and men:
cohort studies. Uppsala Universitet. (sammanfattning:
http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/uppsala-forskare-mjolkdrickande-kopplat-till-okaddodlighet)

samhällsstrukturer – normen för kost innehåller idag kött, och att äta vegetabiliskt
kräver oftast mer aktiva val och insatser.
Valen kring kost är naturligtvis upp till varje enskild privatperson, men skolan är
en offentlig arena, inte privat. Skolan har en uppgift att förmedla värdegrunder och
normer i linje med den samhällsutveckling som önskas, inom allt från hälsa till
miljö och etik. Utifrån den miljöutmaning vi står inför, samt de rådande
forskningsrönen kring klimat och hälsa, framstår det som en logisk slutsats att
maten i skolan bör utgå från vegetabilisk grund, med animaliska alternativ som
tillval, istället för tvärt om.
Att genomföra ett sådant förslag skulle i stort sett vara kostnadsfritt, eftersom
animaliefri kost är billigare. Det torde vidare inte heller innebära merarbete för
skolbespisningspersonalen – tvärt om, eftersom en vegetabilisk kost är
inkluderande för både laktosintoleranta, äggallergiker, samt personer som äter
halal eller kosher. Det finns dessutom redan exempel på skolor som har
vegetabilisk kost som grund – inte minst Orionskolan i Visby, som till och med
finns med på White Guide Juniors lista över Sveriges bästa skolrestauranger.
Maten är bärare av kultur och traditioner, och för många representerar den bekanta
maten en viktig trygghet. Mat är också en viktig del av identiteten – det är en
markör för både klass, kultur och genus. Därför är det viktigt att en övergång till
vegetabilisk kost som grund sker i en process som också innefattar samtal,
utbildning och som inkluderar och engagerar de berörda – elever, anställda och
föräldrar. Det finns all möjlighet att inkludera en sådan process i den ordinarie
skolutvecklingen, eftersom flera skolämnen faktiskt har kursplaner som omfattar
kunskap och medvetenhet om klimat, hälsa och konsumtion – inte minst
hemkunskapen.

Jag yrkar därför på
- Att skolbespisningen ska ha en vegetabilisk kost som grund
- Att övergången till vegetabilisk kost som grund sker i en process där både elever,
personal och föräldrar är inkluderade.
- Att att den/de som har ansvar för planering av menyerna ska ha kunskap om
vegetabilisk kostlära

Elin Bååth, Feministiskt initiativ

Datum 2017-01-30

Interpellation:
Situationen för de ensamkommande barn och unga som fyllt eller åldersuppskrivits till 18 år

Till: Regionstyrelsens ordförande Björn Jansson
Situationen för de ensamkommande barn och unga som befinner sig på Gotland är svår på många
sätt. Något som ytterligare försvårar deras situation inträffar när de fyller eller åldersuppskrivs till
18 år. De måste då, mitt i en uppslitande och psykiskt påfrestande asylprocess lämna sitt HVB-hem,
sin boendepersonal, sin skola, sin god man, sina vänner och hela sitt sociala sammanhang för att
flytta till ett av Migrationsverket anvisat asylboende för vuxna på fastlandet.
Några tar detta erbjudande och flyttar till fastlandet men många vill stanna kvar i sin skola och sina
trygga sociala sammanhang som de byggt upp under ca ett och ett halvt år på Gotland. Det har visat
sig att det kan hända att ungdomen tilldelas ett boende långt från närmaste gymnasieskola, vilket
gör att de måste avbryta sina studier. Det finns också exempel på ensamkommande som hamnat på
asylboenden för vuxna med destruktiv miljö med alkohol och droger.
De ensamkommande som väljer att stanna på Gotland måste ordna eget boende själva, men få har
råd att betala någon hyra. Detta kan leda till utanförskap, hemlöshet och i längden kanske också
kriminalitet och social oro i det gotländska samhället, något som i högsta grad oroar polisen på Gotland. För de unga som har och behöver en etablerad psykologkontakt på BUP innebär också 18 årsdagen en katastrof vilket kan leda till ökade självskadebeteenden och suicidrisk. Vid 18-årsdagen
försvinner även rätten till god man, ett stöd som kan vara ovärderligt i asylprocessen.
Under 2017 kommer runt 50 ensamkommande fylla 18 år på Gotland (SOF). Hur många som kan
komma att åldersuppskrivas vet vi inte. Situationen är brådskande, allvarlig och kräver att Gotland
är redo att ta sitt medmänskliga och humanitära ansvar.
Mina frågor är därför:
- Hur arbetar Region Gotland med boendesituationen för de ensamkommande unga som fyllt eller
åldersuppskrivits till 18, som måste lämna sina HVB-hem men vill stanna på Gotland?
- Finns möjlighet för ensamkommande som åldersuppskrivits till 18 år att få behålla sin god man på
Gotland?
- Finns möjlighet för ensamkommande som fyllt eller åldersuppskrivits till 18 år att få behålla sin
kontakt med BUP på Gotland?

Karin Persson, Feministiskt initiativ
Visby 27/2 2017

Slite 2017-02-26

Interpellation:
Till:

Sjukresor
Tekniska nämndens ordförande, Tommy Gardell

Nya bestämmelser för sjukresor gäller fr.o.m. den 12 september 2016. Region
Gotland har beslutat vad som gäller inom regionen , utöver vad som regleras i lagen.
Bestämmelserna finns på regionens hemsida, men alla har inte tillgång till dator och
saknar därför information om gällande villkor för sjukresor.
Vidare så framgår det inte helt klart av hemsidan hur man skall gå till väga och än
mindre för de som saknar tillgång till dator.
Om man bor så till att man enkelt kan nå en kollektivbusshållplats är det inga
problem men om man bor långt från en hållplats och inte kan ta sig själv till denna
så finns alternativet: Resebeställning och planering vid taxiresa nedan citat från
hemsidan
”Behöver du anlita serviceresa måste du alltid beställa denna genom
beställningscentral på telefon 0200-26 06 60.
Beställningscentralen bedömer om resan får ske med serviceresa.
Planerade resor skall bokas senast kl. 17.00 dagen innan resan.
Vid akut sjukdom får sjukresa beställas dygnet runt utan förbeställningstid”.
Det verkar ju bra men om beställningscentralen inte bedömer att resan till närmaste
busshållplats/vårdinrättning får ske med serviceresa vad händer då?
Jo man kommer inte iväg på sitt sjukbesök.
Om man får sjukresa skall den bokas dagen innan före kl. 17.00 gäller både tur och
retur. Det kan vara väldigt svårt att ange tid för returresa beroende på väntetider och
besökstidens längd på ex. lasarettet. Hur kan man komma till rätta med detta.
Jag yrkar därför att
•

•

Informationen om hur en sjukresa beställs skall även finns i tryckt form inte
bara anslagen och tillgänglig vid sjukhusvård, läkarvård, tandvård.
Hemsidan ändras beträffande beställningscentralens bedömning, centralen får
inte neka sjukresa

•

Returresan måste vara ombokningsbar behandlingsdagen

Mats Hedström (M)

Interpellation till ordförande i HSN
Kostnad för medicinskt färdigbehandlade patienter.
Enligt uppgift ska medicinskt färdigbehandlade patienter få komma till korttidsboende
under tiden planeringen inför hemgång eller annat boende pågår. Dyrbara platser på
Visby lasarett ska inte utnyttjas till patienter som inte behöver dem, för att undvika
överbeläggningar, platsbrist och för att spara pengar. Arbetet med att få till stånd
smidiga processer har pågått i många år, och har rapporterats som framgångsrikt.
Stämmer verkligen detta?
Jag har nyligen på nära håll upplevt hur en person som varit medicinskt
färdigbehandlad på Visby Lasarett blivit kvar där i sju dagar i väntan på hemgång.
Inget korttidsboende erbjöds. Detta var tredje gången inom ett kalenderår som samma
patient fick vänta på hemgång i flera dagar utan att erbjudas korttidsboende.
Hur ser patientflödena på lasarettet ut?
Lever HSN upp till satta målsättningar?
Hur följer HSN upp att flödena fungerar som det är tänkt?
Finns det statistik på hur många dagar medicinskt färdigbehandlade patienter blir kvar
på Visby lasaretts vårdavdelningar?
Hur fungerar samarbetet med SON?
Visby 2017-02-27
Gunnel Lindby (C )

