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Regionfullmäktiges sammanträde 2017-03-27
KOMPLETTERINGAR

Ärende 8 – Försäljning av fastighet för trygghetsboende Visby
Adjutanten 2
•

Genomförandeplan 2017-02-14

Ärende 13 – Avsägelser och val
Omedelbar justering önskas
Rättelse
Ny ledamot i socialnämnden 2017-02-27 – 2018-12-31 (efter Helena Jungenstam, M)
(M)
Rolf Öström, Burs Kärne 659, 623 49 Stånga
d)

Ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden 2017-03-27 – 2018-12-31 (efter Lisa
Blochmann, C)
(C) Ingrid Engström, Grötlingbo Sles 810, 623 38 Havdem
e)

Ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden 2017-03-27 – 2018-12-31 (efter Ingrid
Engström, C)
(C) Henrik Albers, Parkgatan 24, 623 50 Hemse
f)

Åsa Lundqvists (M) avsägelse från uppdraget som ersättare i Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

g)

Simon Härenstams (M) avsägelse från uppdraget som ledamot i regionstyrelsen

h)

Simon Härenstams (M) avsägelse från uppdraget som ledamot i regionstyrelsen
arbetsutskott

i)

Simon Härenstams (M) avsägelse från uppdraget som ledamot i regionfullmäktiges
valberedning

j)

Simon Härenstams (M) avsägelse från uppdraget som ledamot i krisledningsnämnden

k) Simon Härenstams (M) avsägelse från uppdraget som ledamot i näringslivsrådet
l)

Simon Härenstams (M) avsägelse från uppdraget som ledamot i delegation för samråd vid
bolagsstämmor med Gotlands näringslivs- och etableringsservice

m) Simon Härenstams (M) avsägelse från uppdraget som ledamot i delegation för samråd vid
bolagsstämmor med Gotlands energi AB
n) Simon Härenstams (M) avsägelse från uppdraget som ledamot i delegation för samråd vid
bolagsstämmor med Almi företagspartner Gotland AB

o) Simon Härenstams (M) avsägelse från uppdraget som ledamot bolagsstämmor med
fullmäktige i landstingens ömsesidiga försäkringsbolag

Ärende 14 – Medborgarförslag: nyinkomna
•

Anne von Corswant och Annika Eiransons medborgarförslag om att pausa utflyttning av 18
åringar i asylprocess i väntan på beslut (Inkom 2017-03-16) RS 2017/252
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till socialnämnden

•

Anne von Corswant och Annika Eiransons medborgarförslag om att regionen ska
ordna/ansvara för asylsökande som fyllt 18 år och ännu ej fått asylutredningsbesked
(Inkom 2017-03-16) RS 2017/253
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till socialnämnden

•

Anne von Corswant och Annika Eiransons medborgarförslag om god manskapet förlängs att
gälla då asylsökande fyllt 18 år eller övergår till kontaktpersonskap (Inkom 2017-03-16)
RS 2017/254
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till socialnämnden

•

Ivan Armans medborgarförslag om att regionanställda ges möjlighet att placera sin
avtalspension i etiska fonder (Inkom 2017-03-21) RS 2017/264
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen

Ärende 15 – Medborgarförslag: beslutade
•

Bo Hanssons medborgarförslag om byggande av lägenheter i Stenkyrka socken.
RS 2016/110

•
•

Byggnadsnämnden 2017-03-08, § 50
Medborgarförslag (inkom 2016-02-18)

Ärende 16 – Interpellationer
•

Regionstyrelsens ordförande Björn Janssons (S) svar på Karin Perssons (Fi)
interpellation om situationen för de ensamkommande barn och unga som fyllt eller
åldersuppskrivits till 18 år.
Interpellationen föreslås bli bordlagd då Karin Persson inte kan närvara

Ärende 16
•

Interpellationssvar

Ärende 19 – Avsägelser i regionfullmäktige
•

Simon Härenstams avsägelse från uppdraget som ledamot i regionfullmäktige
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Visby 2017-03-20

AVSÄGELSE

Önskar på detta sätt avsäga mig uppdraget som ersättare i Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden.

Åsa Lundqvist (m)

Visby 2017-03-15

Avsägelse

Undertecknad Simon Härenstam avsäger sig härmed uppdragen som ledamot av
regionfullmäktige Gotland, ledamot av regionstyrelsen Gotland samt övriga politiskt
tillsatta uppdrag.

>imon Härenstam
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MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY
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Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

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

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

Regionfullmäktige i
Region Gotland
62181 VISBY
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Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

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

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
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Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas sam ett jnedborgarförslag.
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MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY
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Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Att se till så att alla regionanställda ges möjlighet att
placera sm avtalspension i etiska fonder.

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.

Det kan anses direkt felaktigt att regionens anställda
inte kan välja att placera sin avtalspension i etiska
fonder. Vi är nu inne på 2000-talet och lever i en
fantastisk ekokommun med långtgående
hållbarhetsmål. Etiska fonder bör vara en
självklarhet oavsätt hur få individer i slutändan väljer
dem. Något har gått fel i avtalet, huvuden bör rulla!
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
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Förslagsställare m. m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning

2017-03-17
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Namnförtydligande

Ivan Arman
Oskarsvägen 7
62449 Slite
ivan@glokalit.com

Adress

Postadress

E-postadress
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MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Än7

2016 -02- 18
REGION GOTLAND

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

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

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

Namn
Namafortydligande

Adress
Postadress..
E-postadress
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Hej.
Jag har under en tid funderat kring socknen Stenkyrkas möjligheter till vidareutveckling, och
har kommit fram till detta förslag grundat på äldre och yngre sockenbor, samt de resurser
som vi har tillgängliga i socknen.
l Stenkyrka har vi idag en relativt nybyggd och etablerad affär(tempo), med tillhörande
bensin och dieseltapp. Vi har goda bussförbindelser både norr-och söder ut. Vi har även fiber
nedgrävd i hela socknen, som fungerar fantastiskt bra. Vi har kommunalt vatten och avlopp.
Vi har en fantastisk skola som kommunen valt att satsa på med omfattande renovering. Vi
har många starka föreningar för både äldre och yngre.
#Tanken som slagit mig är att vi behöver fler boende i socknen för att vidareutveckla och
underhålla de fantastiska resurser vi nu har i vår närhet. Detta skulle vi kunna göra genom en
nybyggnation av lägenheter.
Uppkomsten av iden är den att det finns många äldre som sitter i allt för stora villor/gårdar
som kräver mycket arbete och pengar. Många av dessa äldre är väl unnade ett gott leverne
efter hårt slit och idogt arbetsliv. De är väl kända i socknen och är en stor del till att vi är där
vi är idag. En del av dessa äldre har till och med egna barn som vill flytta hem, men vart
skulle de ta vägen då.
# Tänk att få kunna lämna dessa villor/gårdar för ett mindre boende med ett delat underhåll
av byggnader, vilket ger lite mer pensionspengar över. Tänk att få hem sina egna barn till
socknen igen.
Det finns en del unga i socknen som nog skulle vilja ha ett eget första boende, med egen
ingång.
# Tänk känslan att ha ett eget första boende, med familjen några minuter bort.
En enklare undersökning har gjorts bland äldre och yngre, och det har bemötts med en
positivitet och glädje.
Med en nybyggnation av insats- eller hyreslägenheter i socknen, så skulle en naturlig
föryngring ske samt att de resurser som finns utnyttjas till fullo.
Sänder med en bilaga på förslag på platser för byggnationen. Det är förslagsvis
radhusboenden typ "Tingstäde" som jag funderat på.
Mvh Bo Hansson, sen barnsben född sockenbo i Stenkyrka

\
"'l**
v*

*\

\

\
\

\

\

\

\

s\
- xA

/X \

A

\

x*'

.x' g

*A. S
^

tO

V

å

\

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

Interpellationssvar
2017-03-27

Kostnad för medicinskt färdigbehandlade
patienter
Interpellationssvar.
Ledamoten Gunnel Lindby (C) har i en interpellation ställt fem frågor till mig angående
medicinskt färdigbehandlade patienter
Frågorna och mina svar:
Fråga 1:
Hur ser patientflödena på lasarettet ut?
Mitt svar:
Flödena in till sjukvården varierar. En hel del arbete har gjorts och görs för att minska
inflödet till akutmottagningen och minska behovet av slutenvård för att ge vård på rätt
nivå.
I de fall patienten blir inskriven i den slutna vården är samverkan mellan
socialförvaltningen och hälso- och sjukvård reglerat genom lagar och förordningar. Hälsooch sjukvårdsnämnden och Socialnämnden har upprättat en gemensam överenskommelse
och också tagit fram en gemensam rutin för samordnad vård och omsorgsplanering. En
gemensam planering ska ske när patienten bedöms vara i behov av fortsatt vård
och/eller omsorg efter utskrivningen.
Rutinen beskriver samtliga steg i processen för samordnad vård och omsorgsplanering, från
inskrivning till patientens hemgång. Vid vårdplaneringsmöte upprättas vårdplan som
bl.a. ska innehålla uppgifter om patientens behov av insatser för tiden närmast
utskrivningen samt vilken enhet som ansvarar för respektive insats. I vårdplanen ska
medicinsk- och omvårdnadsbedömning dokumenteras av hälso- och sjukvården och
planerade insatser från kommunen (i detta fall socialförvaltningen). Socialförvaltningens
handläggare dokumenterar planerade insatser enligt SoL och LSS.
Korttidsplats är en insats som man får utifrån socialtjänstlagen och det är
biståndshandläggare från socialförvaltningen som utreder behovet av och beslutar
om korttidsplats. Eftersom det finns begränsat antal korttidsplatser och man vet att det är
bra om man kan komma direkt hem efter en sjukhusvistelse så har hälso- och

sjukvårdsförvaltningen tillsammans med socialförvaltningen en inriktning att alla som kan
komma hem direkt ska göra det.
Fråga 2:
Lever HSN upp till satta målsättningar?
Mitt svar:
Tidigare handlingsplan för gemensamma äldrefrågor mellan SON och HSN hade sin
utgångspunkt i slutrapport i projekt för ”Bättre liv för sjuka ’äldre” som upphörde i juni
2015. Under arbetets gång har det visat sig att uppföljning av måluppfyllelse och aktiviteter
har blivit allt för omfattande och svårt att följa. Inför revidering av handlingsplanen har
inriktningen varit att prioritera och sätta fokus på några få betydelsefulla områden. Mål och
mått har tagits fram på en övergripande nivå samt för aktiviteter på verksamhetsnivå.
SON och HSN har i februari 2017 beslutat om en ny handlingsplan för gemensamma
äldrefrågor som involverar samtliga berörda delar i vårdkedjan. I handlingsplanen är mål
och mått för indikatorerna undvikbar slutenvård (ex. astma/KOL, diabetes, hjärtsvikt),
återinläggningar inom 30 dagar samt hemgångsklara angivna och följs upp. Berörda
verksamheter har också specifika målsatta aktiviteter för att uppnå det gemensamma målet.
En patient definieras som utskrivningsklar då behandlande läkare bedömer att patienten
inte längre behöver sluten vård. Den behandlande läkaren ansvarar för att bedöma och
kontakta distriktsläkare/läkare alternativt fast vårdkontakt psykiatrisk öppenvård. För att
vara hemgångsklar ska patienten vara utskrivningsklar, en vårdplan ska vara upprättad
och justerad av både handläggare, distriktsläkare/läkare psykiatrisk öppenvård. SON
betalar ersättning till HSN för varje hemgångsklar patient som vistas längre än 2 dagar på
lasarettet.
När tidigare plan antogs oktober 2015 sattes målet för debiteringsdagar till SON till 0 (jmf
med augusti 2015 då det fanns 73 debiteringsdagar). Detta kan sägas var ett för högt
uppsatt mål som inte uppnåddes under 2016. År 2015 debiterades 780 dagar medan siffran
för 2016 var 439, en minskning med 41% men en bit kvar till 0. Nuvarande mer realistiska
men ändå ambitiösa mål är satt till högst 25 st per månad med ett årsmedelvärde om högst
15 st per månad.
Fråga 3:
Hur följer HSN upp att flödena fungerar som det är tänkt?
Mitt svar:
Uppföljning sker dels genom att säkerställa att det finns välfungerande strukturer mellan
HSF och SOF, dels genom uppföljning av den gemensamma handlingsplanen vilket sker i
såväl delårsrapporter och bokslut. Det finns en kontinuerlig uppföljning på

förvaltningsnivå (HSF och SOF) inom ”Samordnad ledning och styrning” (SLS) samt den
gemensamma Ärendegruppen.
Fråga 4:
Finns det statistik på hur många dagar medicinskt färdigbehandlade patienter blir kvar på
Visby lasaretts vårdavdelningar?
Mitt svar:
Det finns statistik över antalet hemgångsklara patienter vilket dels återredovisas i
uppföljningarna, dels ständigt finns tillgänglig på regionens hemsida
(http://www.gotland.se/91445)
Fråga 5:
Hur fungerar samarbetet med SON?
Mitt svar:
Min upplevelse är att samarbete med SON på detta område har blivit allt bättre sedan vi
började med att ta fram gemensamma handlingsplaner vilket också märks i de tydliga
förbättringarna som syns inte minst mellan 2015 och 2016.
Visby 2017-03-24

Stefaan De Maecker (MP)
Ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Visby 2017-03-15

Avsägelse

Undertecknad Simon Härenstam avsäger sig härmed uppdragen som ledamot av
regionfullmäktige Gotland, ledamot av regionstyrelsen Gotland samt övriga politiskt
tillsatta uppdrag.

>imon Härenstam

