Komplettering

Regionfullmäktiges sammanträde 2017-05-15
KOMPLETTERINGAR

Ärende 13 – Avsägelser och val
Rättelse
Majvor Östergrens (S) avsägelse gäller uppdraget som ersättare i byggnadsnämnden och inte
tekniska nämnden som det står i huvudkallelsen
Omedelbar justering önskas

Ärende 8 – Köpekontrakt och exploateringsavtal, Visby
Kransborren 1
•

Reviderad § 75 p.g.a. att yrkande fallit bort.

Ärende 15 – Medborgarförslag: beslutade
•

Agneta Enderbergs medborgarförslag om betalsoppåsar som komplement till betalsäckar.
RS 2016/271
•
•

•

Siv Key Nilssons medborgarförslag om slamtömning vid fritidshus under sommarhalvåret.
RS 2016/81
•
•

•

Socialnämnden 2017-04-20, § 60
Medborgarförslag (inkom 2017-03-16)

Anne von Corswant och Annika Eiranssons medborgarförslag om att regionen ska ordna och
ansvara för asylsökande som fyll 18 år och ännu ej fått asylutredningsbesked.
RS 2017/253
•
•

•

Tekniska nämnden 2017-04-26, § 127
Medborgarförslag (inkom 2016-02-02)

Anne von Corswant och Annika Eiranssons medborgarförslag om att pausa utflyttning av 18åringar i asylprocess i väntan på beslut. RS 2017/252
•
•

•

Tekniska nämnden 2017-04-26, § 126
Medborgarförslag (inkom 2016-04-11)

Socialnämnden 2017-04-20, § 61
Medborgarförslag (inkom 2017-03-16)

Anne von Corswant och Annika Eiranssons medborgarförslag om god manskapet förlängs
att gälla då asylsökande fyllt 18 år eller övergår till kontaktpersonskap RS 2017/254
•
•

Socialnämnden 2017-04-20, § 62
Medborgarförslag (inkom 2017-03-16)

Ärende 16 – 23
Interpellationssvar

Ärende 20
Jonas Nicklassons (C) interpellation till byggnadsnämndens ordförande KarlAllan Nordblom (MP) om detaljplaner och bygglovshandläggningen
Ärendet förslås bli bordlagt då interpellanten inte kan närvara

ORDFÖRANDEN

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-03-30

RS § 75

Köpekontrakt och exploateringsavtal, Visby
Kransborren 1

RS 2017/155
AU § 91

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige

Exploatörens upprättade genomförandeplan avseende projektet godkänns.
 Exploateringsavtal med K-lokko Skogen AB godkänns.
 Köpekontrakt avseende försäljning av Visby Kransborren 1 till K-lokko Skogen
AB för en köpeskilling av 8 050 000 kronor godkänns.


Jäv
Peter Wennblad (M) anmälde jäv och lämnade sammanträdesrummet. Ulf Klasson
(L) går in som ersättare i ärendet.
Reservation
Isabel Enström (MP) och Stefaan De Maecker (MP) reserverar sig mot beslutet.

Fastigheten Visby Kransborren 1 omfattas av en detaljplan från 2009 i vilken
möjliggör för byggande av hotell och kontor. Under 2015 genomfördes en
konkurrensutsatt försäljningsprocess som vanns av Österleds Fastighets AB (nu
under benämning K-lokko Skogen AB). Anbudet uppfyllde uppställda krav och
överenskommen köpeskilling uppgick till 8 050 000 kronor. Regionstyrelsen
beslutade 2016-02-04 (RS§14) att teckna markanvisningsavtal gällande Visby
Kransborren 1, med det bolag varmed exploatören avsåg att genomföra projektet,
Kokkolokko AB. Bolagsverket godkände inte det namn som exploatören valt på det
nya bolaget, det ändrades därför efter regionstyrelsens beslut till K-lokko Skogen AB
(med samma organisationsnummer).
Exploatören har nu för avsikt att genomföra det föreslagna hotellprojektet och
Region Gotland har därför tagit fram exploateringsavtal och köpekontrakt.
Exploatören har i enlighet med uppställda krav redovisat sina intentioner i form av
en undertecknad genomförandeplan.
Exploateringsavtalet reglerar i huvudsak följande:
- Avtalet gäller under förutsättning att regionfullmäktige godkänner detsamma.
- Detaljplanen för den aktuella tomten medger byggande hotell- och kontorsanläggning. Exploateringen avser byggande av hotell i enlighet med anbudsförslag
lämnat av exploatören i samband med tävlingen, samt i enlighet med den undertecknade genomförandeplan som exploatören har inkommit med.
- Total köpeskilling uppgår till 8 050 000 kronor och priset ligger fast till
2018-02-03 och ska därefter, om fastighetsaffären inte har genomförts, räknas upp
med därför avsett indextal.
forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-03-30

RS § 75 forts
RS 2017/155

- Exploatören har att följa den genomförandeplan som denne redovisat när det
gäller projektets genomförande och ändamål.
- Exploatören svarar för samtliga med projektet förenade kostnader såsom,
geoteknisk undersökning, ev sanering och anslutningskostnad till VA-nätet.
Köpekontraktet reglerar i huvudsak följande:
- Köpeskillingen uppgår till 8 050 000 kronor.
- Tillträde sker 2017-06-15. Förtida tillträde kan ske mot erläggande av handpenning om 10% av köpeskillingen.
- Samtliga med köpet förenade kostnader betalas av köparen.
- Inom två år från tillträdesdagen ska en byggnad till ett värde av minst 6 600 000
kronor vara uppförd. I annat fall ska köpet återgå med samma köpeskilling.
- Om byggnad uppförts inom två år från tillträdesdagen men för annat ändamål än
hotell- och kontorsverksamhet, ska köparen erlägga ett vite om 5 450 000 kronor.
- Köparen får inte överlåta fastigheten innan villkor ovan fullgjorts eller vite erlagts.
- Köparen får överlåta fastigheten inom specificerad koncern/er under förutsättning att samtliga villkor övertas.
- Köpekontraktet villkoras av att regionfullmäktige godkänner detsamma samt att
bygglov erhålls för hotellverksamhet.
I villkoren för köpekontraktet ligger att bygglov för hotell ska vara beslutat innan
överlåtelse sker. Dessutom villkoras att en byggnad till ett visst värde ska vara
uppförd inom en tvåårsperiod från tillträdet, annars har regionen möjlighet att låta
köpet återgå på oförändrade villkor. Om en byggnad uppförts ska denna vara avsedd
för ändamålet hotell- och/eller kontorsverksamhet, i annat fall utgår ett vitesbelopp.
Som ytterligare trygghet för ett genomförande finns villkor om att exploatören inte
får överlåta fastigheten, annat än till i förväg godkänd part och inkluderande samtliga
avtalsvillkor, innan krav på uppförd byggnad med hotellverksamhet uppfyllts eller
vite erlagts.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att utformningen av köpekontrakt och
exploateringsavtal tillsammans med den genomförandeplan som exploatören tagit
fram, ger goda förutsättningar och trygghet för ett genomförande av projektet i
enlighet med detaljplanens ambitioner och regionstyrelsens beslut om markanvisning
från 2016-02-04. Förvaltningen föreslår att regionstyrelsen beslutar att godkänna
föreliggande köpekontrakt, exploateringsavtal och genomförandeplan, för fastställelse
i regionfullmäktige.
forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-03-30

RS § 75 forts
RS 2017/155
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2017-03-07
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Isabel Enström (MP) yrkar, med instämmande av Brittis Benzler (V), avslag på
arbetsutskottets förslag.
Ordföranden ställer proposition på förslaget och Isabel Enströms avslagsyrkande
och finner att arbetsutskottets förslag vinner bifall.
Reservation inlämnad av Isabel Enström (MP) och Stefaan De Maecker (MP).
”Vi reserverar oss mot regionstyrelsens beslut 20170330 om köpekontrakt och
exploateringsavtal för Visby Kransborren 1 med syftet att området skall bebyggas
med hotell. Miljöpartiet har sedan 2008 motsatt sig dessa planer då vi anser att det är
viktigare att utveckla en god bebyggd miljö där vi tar tillvara på de grönområden som
finns och säkerställer att såväl barn som vuxna har grönområden att leka och
promenera i.
Kokkolokkoskogen är en grön fristad som många har glädje av mitt i ett i övrigt
exploaterat område. För barnen på de fyra förskolor som finns i närheten är skogen
viktig. Två förskolor använder skogen i princip dagligen och personal vittnar om
betydelsen av den kreativa lek som skogen möjliggör.
Undan för undan bebyggs Visbys grönområden och inga nya grönområden tillskapas.
Detta är en samhällsplanering som vi inte kan ställa oss bakom.”

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-04-26

TN § 126

Medborgarförslag. Betalsoppåsar som
komplement till betalsopsäckarna

TN 2016/1177
TN AU § 94

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning

Agneta Enderberg föreslår i ett medborgarförslag att Region Gotland borde erbjuda
betalsoppåsar som komplement till betalsopsäckar.
Teknikförvaltningen bedömer att efterfrågan av en mindre betalsopsäck skulle bli låg
vid en miljöstyrande prissättning. Införande av en mindre betalsopsäck i det
befintliga insamlingssystemet för hushållsavfall bedöms inte heller som lämpligt på
grund av förutsättningarna.
Bedömning

Alla fastigeter som nyttjas ska ha ett abonnemang för fastighetens behov av
sophämtning. Hushållsavfall från utflykter och friluftsliv ska som huvudregel tas med
till den fastighet där man bor och vistas. Det kan vara den egna bostaden, en bostad
som man gästar eller hyr, ett hotell, en turistanläggning eller annat boende.
En mindre betalsopsäck skulle vid prissättning ligga nära den befintliga
betalsopsäcken. Det beror bland annat på att en stor del av priset utgörs av kostnader
för distribution och administration. Prissättningen i avfallstaxan bör också vara
styrande så att den inte gynnar att lämna blandat avfall i betalsopsäckar i stället för att
källsortera sitt avfall och lämna utsorterat matavfall och brännbart i avfallskärlen vid
sin fastighet.
Erfarenheter visar att mottagningsställen för avfall i första hand bör vara bemannade
för att undvika nedskräpning och felaktig avlämning av avfall. Etablering av nya
lämpliga mottagningsställen bedöms därför inte kunna genomföras inom befintlig
budgetram. Efterfrågan av en mindre betalsopsäck bedöms vara liten vid en
miljöstyrande prissättning. Införande av en mindre betalsopsäck i det befintliga
insamlingssystemet för hushållsavfall bedöms inte heller som lämpligt på grund av
förutsättningarna
Beslutsunderlag

Medborgarförslag RS 2016/271 2016-04-11.
Tjänsteskrivelse 2017-03-28
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden:
Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-04-26

Skickas till
RS registrator, förslagsställaren

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokollsutdrag

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende TN 2016/1177
28 mars 2017

Katarina Nilsson
Verksamhetscontroller

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Betalsoppåsar som komplement till
betalsopsäckar
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning

Agneta Enderberg föreslår i ett medborgarförslag att Region Gotland borde erbjuda
betalsoppåsar som komplement till betalsopsäckar.
Teknikförvaltningen bedömer att efterfrågan av en mindre betalsopsäck skulle bli låg
vid en miljöstyrande prissättning. Införande av en mindre betalsopsäck i det
befintliga insamlingssystemet för hushållsavfall bedöms inte heller som lämpligt på
grund av förutsättningarna.
Ärendebeskrivning

Agneta Enderberg föreslår i ett medborgarförslag att Region Gotland borde erbjuda
betalsoppåsar som komplement till betalsopsäckar. Som motivering skriver hon att
betalsopsäcken är bra men det borde finnas en mindre påse som är lättare att ta med
till stranden eller andra utflyktsställen och kan kastas på lämpligt ställe när den är full.
Bedömning

Alla fastigeter som nyttjas ska ha ett abonnemang för fastighetens behov av
sophämtning. Hushållsavfall från utflykter och friluftsliv ska som huvudregel tas med
till den fastighet där man bor och vistas. Det kan vara den egna bostaden, en bostad
som man gästar eller hyr, ett hotell, en turistanläggning eller annat boende.
En mindre betalsopsäck skulle vid prissättning ligga nära den befintliga
betalsopsäcken. Det beror bland annat på att en stor del av priset utgörs av kostnader
för distribution och administration. Prissättningen i avfallstaxan bör också vara
styrande så att den inte gynnar att lämna blandat avfall i betalsopsäckar i stället för att
källsortera sitt avfall och lämna utsorterat matavfall och brännbart i avfallskärlen vid
sin fastighet.
Erfarenheter visar att mottagningsställen för avfall i första hand bör vara bemannade
för att undvika nedskräpning och felaktig avlämning av avfall. Etablering av nya
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende TN 2016/1177

lämpliga mottagningsställen bedöms därför inte kunna genomföras inom befintlig
budgetram.
Efterfrågan av en mindre betalsopsäck bedöms vara liten vid en miljöstyrande
prissättning. Införande av en mindre betalsopsäck i det befintliga insamlingssystemet
för hushållsavfall bedöms inte heller som lämpligt på grund av förutsättningarna
Beslutsunderlag

Agneta Enderbergs medborgarförslag om betalsoppåsar som komplement till
betalsopsäckar. Ärendenummer RS 2016/271. Ankomstdatum 2016-04-11.
Tjänsteskrivelse 2017-03-28 Medborgarförslag. Betalsoppåsar som komplement till
betalsopsäckar
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
RS registrator, förslagsställaren
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Region

MEDBORGARFÖRSLAG

Gottand

Till
Regionfullmäktige i
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REGION GOTLAND

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

betal-soppåsar som komplement till
betal"-sopsackarna

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

[x]
l ]

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 /l

2016-04-05

.

f

(nML&fz <r9

NamnförtydYigand/

•— —

Agneta Enderberg
Kappelshamn Flenvikevägen 113

Adress

Postadress

62455 Lärbro
E-postadress

agnetaenderberg@hotmail.com
Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

,.?, ,< -J ^
, TVVT /
l dagsläget finns ju möjlighet att köpa en sopsäck som man kan avlämna på lämpligt ställe när man
använt den färdigt. Det är ju jättebra, men det borde finnas en kasse i mindre format att köpa (tänk
en rulle med påsar) som är lättare att ha med.
Kassen kan man exempelvis ha med i bilen, eller ta med när man åker till stranden eller andra
utflyktsställen och lämna av när den är full på lämpligt ställe vilket säkert skulle uppskattas och
användas av många. För vart gör man annars av skräpet när man är på semester? Att samla det i
bilen i en soppåse är bättre än att slänga det längs vägarna eller någon annanstans.
Papperskorgar finns ju knappast längre, och finns de så är de fulla och så ligger det massor av skräp
runtom. Dessutom lämnar en del sina hushållssopor där också.

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-04-26

TN § 127

Medborgarförslag. Utför all slamtömning vid
fritidshus under sommarhalvåret, maj - oktober

TN 2016/707
TN AU § 95

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning

Siv Key Nilson skriver i ett medborgarförslag att all slamtömning vid fritidshus
enbart bör ske under det snöfria sommarhalvåret.
Teknikförvaltningen arbetar kontinuerligt för utveckling av tjänsterna inom
slamtömningsuppdraget och mer kundfokuserade lösningar. Region Gotlands
avfallsföreskrifter och avfallstaxa är styrande för uppdraget. Synpunkterna i
medborgarförslaget är värdefulla för fortsatt utvecklingsarbete och kommer att tas
med i arbetet vid nästa översyn av avfallsföreskrifterna och avfallstaxan.
Bedömning

Teknikförvaltningen arbetar kontinuerligt för utveckling av tjänsterna inom
slamtömningsuppdraget och mer kundfokuserade lösningar. Vissa förändringar har
redan genomförts som minskat antalet tömningar vid fritidshus vintertid.
Teknikförvaltningen har under 2016 påbörjat en översyn av tömningsplaneringen
och ser på möjligheter till anpassning av områden och schema med hänsyn till
bebyggelsetyp. Aviserad tömning av tvåkammarbrunnar vid fritidshus samordnas i
dag i större utsträckning med tömning av fastigheternas avloppstankar, som sker
under sommarhalvåret. Teknikförvaltningen strävar även mot kortare
aviseringsperioder och utveckling av tjänster som till exempel sms-meddelanden till
kund inför tömning.
Teknikförvaltningen bedömer att innehållet i medborgarförslaget inte kan
genomföras i helhet och på kort sikt. Synpunkterna är ändå värdefulla för fortsatt
utvecklingsarbete och kommer att tas med i arbetet vid nästa översyn av
avfallsföreskrifterna och avfallstaxan.
Beslutsunderlag

Siv Key Nilsons medborgarförslag om att utföra all slamtömning vid fritidshus under
sommarhalvåret, maj - oktober. Ärendenummer RS 2016/81. Ankomstdatum 201602-02.
Tjänsteskrivelse 2017-03-28 Medborgarförslag. Utför alla slamtömning vid fritidshus
under sommarhalvåret, maj - oktober.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-04-26

Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden:
Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget.
Skickas till
RS registrator, förslagsställaren.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokollsutdrag

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende TN 2016/707
28 mars 2017

Katarina Nilsson
Verksamhetscontroller

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Utför all slamtömning vid fritidshus under
sommarhalvåret, maj - oktober
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning

Siv Key Nilson skriver i ett medborgarförslag att all slamtömning vid fritidshus
enbart bör ske under det snöfria sommarhalvåret.
Teknikförvaltningen arbetar kontinuerligt för utveckling av tjänsterna inom
slamtömningsuppdraget och mer kundfokuserade lösningar. Region Gotlands
avfallsföreskrifter och avfallstaxa är styrande för uppdraget. Synpunkterna i
medborgarförslaget är värdefulla för fortsatt utvecklingsarbete och kommer att tas
med i arbetet vid nästa översyn av avfallsföreskrifterna och avfallstaxan
Ärendebeskrivning

Siv Key Nilson skriver i ett medborgarförslag att all slamtömning vid fritidshus
enbart bör ske under det snöfria sommarhalvåret. Som motivering skriver hon att
ägaren åläggs hålla väg skottad och brunnen markerad under en treveckorsperiod vid
avisering av tömning av slambrunn på vintern. Det är omöjligt för ägare på fastlandet
att uppfylla och det är även en olägenhet för fastboende. Den som önskar tömning
annan tid får betala ett tillägg på 317 kronor per tömning. För att debitering ska bli
likvärdig för alla kunder bör alla slamtömning vid fritidshus ske enbart under det
snöfria sommarhalvåret. I annat fall bör ingen tilläggsavgift debiteras den som vill
ändra hämtningsperiod.
Regelbunden tömning av slamavskiljare sker områdesvis enligt ett schema och
aviseras inför tömningstillfället. Enligt avfallstaxan ska en avbeställningsavgift
debiteras om aviserad tömning avbeställs. Syftet med avgiften är att styra mot
planerade tömningar i stället för beställningar, vilket ger en effektivare tömning totalt
sett med mindre körsträckor.
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Region Gotland
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Ärende TN 2016/707

Bedömning

Teknikförvaltningen arbetar kontinuerligt för utveckling av tjänsterna inom
slamtömningsuppdraget och mer kundfokuserade lösningar. Vissa förändringar har
redan genomförts som minskat antalet tömningar vid fritidshus vintertid.
Teknikförvaltningen har under 2016 påbörjat en översyn av tömningsplaneringen
och ser på möjligheter till anpassning av områden och schema med hänsyn till
bebyggelsetyp. Aviserad tömning av tvåkammarbrunnar vid fritidshus samordnas i
dag i större utsträckning med tömning av fastigheternas avloppstankar, som sker
under sommarhalvåret. Teknikförvaltningen strävar även mot kortare
aviseringsperioder och utveckling av tjänster som till exempel sms-meddelanden till
kund inför tömning.
Teknikförvaltningen bedömer att innehållet i medborgarförslaget inte kan
genomföras i helhet och på kort sikt. Synpunkterna är ändå värdefulla för fortsatt
utvecklingsarbete och kommer att tas med i arbetet vid nästa översyn av
avfallsföreskrifterna och avfallstaxan.
Beslutsunderlag

Siv Key Nilsons medborgarförslag om att utföra all slamtömning vid fritidshus under
sommarhalvåret, maj - oktober. Ärendenummer RS 2016/81. Ankomstdatum 201602-02.
Tjänsteskrivelse 2017-03-28 Medborgarförslag. Utför alla slamtömning vid fritidshus
under sommarhalvåret, maj - oktober.

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
RS registrator, förslagsställaren
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2016 -02- 02
REGION GOTLAND

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

Utför all slamtömning vid fritidshus under sommarhalvåret, maj - oktober.

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.

Tömning av slambrunn vid fritidshus sker i dag
under vintern pä delar av norra ön.Den som önskar
annan tid får betala en tilläggskostnad på 317:-, ett
ökning på ca 38%. Tömning kan t.ex aviseras under
en 3-veckorsperiod i februari, när ägaren åläggs
hålla vägen skottad och brunnen markerad. Ägare
på fastlandet kan omöjligt uppfylla detta, även för
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
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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 kap behandlas som ett medborgarförslag.
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Siv Kev Nilson

Namnteckning

Datum

2016-02-01

Namnförtydligande
Adress

/

S:t Hansgatan 33
62156Visbv

Postadress

E-postadress

sivkev@telia.com
Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

fastboende på ön är det en stor olägenhet. Utöver
tilläggskostnaden kan ägare på fastlandet alltså behöva betala
för snöröjning - eller ta en 3-veckor vintersemester på ön.
Dessa extra pålagor drabbar alltså enbart de kunder som har
oturen att vara listade under vinterhalvåret, vilket kan synas
juridiskt tveksamt.
För att debiteringen skall bli likvärdig för alla kunder bör all
slamtömning vid fritidshus ske enbart under det snöfria
sommarhalvåret. Då hämtning utan problem kan utföras om
tilläggsavgiften betalas borde det alltså vara möjligt. För detta
krävs en omprioritering, då en del fastboende i samma område i
dag får sina slambrunnar tömda sommartid. Saknas förmåga till
detta bör ingen tilläggsavgift debiteras den som vill ändra
hämtningsperiod.
Då påpekanden om detta hos Teknikförvaltningen inte fått
något gehör, överlåter jag frågan till Regionfullmäktige.

Visby 1 febr. 2016

A
Siv Key Nilson

Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-04-20

SON § 60

Medborgarförslag. Pausa utflyttning av 18åringar i asylprocess i väntan på beslut

SON 2017/138

Socialnämndens beslut

•

Socialnämnden avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning

Regionstyrelsen har till Socialnämnden lämnat över ett medborgarförslag från Anne
von Corswant och Annika Eiranson om att regionen ”pausar utflyttning av 18åringar i asylprocess i väntan på beslut om hantering av nämnda grupp”.
Enligt lagen om mottagande av asylsökande och flyktingar m fl (MLA)
har Migrationsverket huvudansvaret för mottagandet av utlänningar som bland annat
har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige som flykting enligt bestämmelser i
utlänningslagen. För ensamkommande barn under arton år ska Migrationsverket
anvisa en kommun, som ska ordna boendet.
Enligt svensk lagstiftning anses en person vara barn till dess att han eller hon har fyllt
arton år. Efter artonårsdagen gäller att Migrationsverket ska erbjuda asylsökande
plats på en förläggning.
Det saknas lagliga förutsättningar för en kommun att ge bistånd enligt
socialtjänstlagen till boende för asylsökande som har fyllt arton år.
Bedömning

Enligt gällande lagstiftning - kommunallagen, LMA och socialtjänstlagen, kan en
kommun inte ge boende eller ekonomiskt stöd till boende för asylsökande vuxna.
Endast om den asylsökande vuxne har behov av fortsatt vård enligt socialtjänstlagen
eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), kan en kommun ge
fortsatta insatser efter artonårsdagen.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Anne von Corswant och Annika Eiranson, inkom 16 mars
2017.
Tjänsteskrivelse daterad 11 april 2017.
Ärendets behandling under mötet

Socialdirektör Marica Gardell presenterar ärendet.
Lena Stenström (MP) yrkar att socialförvaltningen ska tillskriva regeringen och påpeka
att det behövs en ändring av asylpolitiken. Socialnämnden ser att de asylsökande
ungdomarnas hälsa påverkas negativt av nuvarande politik. Socialnämnden är också
angelägen om att ungdomarna blir kvar på Gotland.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-04-20

Socialdirektör Marica Gardell har uppfattat det som att regionråden tänker tillskriva
regeringen och protestera mot den förda asylpolitiken. Hon föreslår att förvaltningen
förvissar sig om att socialnämndens synpunkter tas med i regionstyrelsens skrivelse.
Nämnden enas om att Marica Gardell tar reda på om regionråden kommer att
tillskriva regeringen och att hon i så fall ser till att socialnämndens synpunkter
kommer med. Marica Gardell återrapporterar till socialnämndens arbetsutskotts
sammanträde i maj.
Skickas till
Regionstyrelsen- registrator
Anne von Corswant och Annika Eiranson, Skeppargatan 16, 621 57 Visby

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialförvaltningen

Tjänsteskrivelse

SON 2017/137 och SON 2017/138
11 april 2017

Hans Haglund

Socialnämnden

Två medborgarförslag. Pausa utflyttning av 18-åringar i asylprocess i väntan på beslut samt regionen ska ordna/ansvara
för asylsökande som fyllt 18 år och ännu ej fått asylutredningsbesked
Förslag till beslut

•

Socialnämnden avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning

Regionstyrelsen har remitterat två medborgarförslag från Anne von Corswant och
Annika Eiranson. I det ena förslaget menar de att regionen ”pausar utflyttning av 18åringar i asylprocess i väntan på beslut om hantering av nämnda grupp”. I det andra
förslaget anser de att regionen ”ska ordna/ansvara för asylsökande som fyllt 18 år
och ännu ej fått asylutredningsbesked”.
Enligt lag om mottagande av asylsökande och flyktingar m fl (1994:137) har Migrationsverket huvudansvaret för mottagandet av utlänningar som bland annat har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige som flykting enligt bestämmelser i utlänningslagen. För ensamkommande barn under arton år ska Migrationsverket anvisa en kommun, som ska ordna boendet.
Enligt svensk lagstiftning anses en person vara barn till dess att han eller hon har fyllt
arton år. Efter artonårsdagen gäller att Migrationsverket ska erbjuda asylsökande
plats på en förläggning.
Det saknas lagliga förutsättningar för en kommun att ge bistånd enligt socialtjänstlagen till boende för asylsökande som har fyllt arton år.
Ärendebeskrivning

I medborgarförslag från Anne von Corswant och Annika Eiranson föreslås att regionen ska ha fortsatt ansvar för asylsökande personer som har fyllt arton år. Deras
psykiska och fysiska ohälsa är redan stor, de är inskrivna i skolan och har byggt upp
ett socialt nätverk på Gotland. För många skulle en flytt från Gotland vara en katastrof, menar förslagsställarna. De stödjer sina förslag på barnkonventionen.
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Socialförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
SON 2017/137 och SON 2017/138

Enligt lag om mottagande av asylsökande och flyktingar m fl (1994:137) har Migrationsverket huvudansvaret för mottagandet av utlänningar som bland annat har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige som flykting enligt bestämmelser i utlänningslagen. För ensamkommande barn under arton år ska Migrationsverket anvisa en kommun, som ska ordna boendet.
Enligt svensk lagstiftning anses en person vara barn till dess att han eller hon har fyllt
arton år. Efter artonårsdagen gäller att Migrationsverket ska erbjuda asylsökande
plats på en förläggning.
Under det närmaste året kommer ett femtiotal asylsökande ensamkommande ungdomar på Gotland att fylla arton år. För de ungdomar som bor i HVB-hem (hem för
vård och boende) i socialnämndens regi görs inför artonårsdagen en planering som
stöd för övergången till vuxenliv som asylsökande. Socialtjänsten gör alltid en individuell prövning av om den unge även efter artonårsdagen har behov av insatser enligt
socialtjänstlagen. Om den unge har behov av fortsatt stöd blir han eller hon kvar
inom socialförvaltningens HVB.
Eftersom den unge vuxne som inte bedöms behöva fortsatt socialtjänstinsats inte
kan fortsätta att bo kvar på HVB-hem för barn erbjuder Migrationsverket, utifrån
lagen om mottagande av asylsökande (LMA), en plats på ett asylboende för vuxna.
Alternativt kan personen flytta till ett boende på egen hand, så kallat EBO. Många
volontärer och gode män vittnar om att detta framstår som det enda tänkbara alternativet för flera asylsökande som rotat sig här, funnit tryggheten i skolan och fått ett
nätverk i lokalsamhället. Om den unge vuxne tackar nej till Migrationsverkets erbjudande om plats på ett asylboende innebär det att han eller hon även förlorar sin rätt
att vid eventuellt uppehållstillstånd kunna få hjälp att bosätta sig i en kommun enligt
den så kallade bosättningslagen.
För närvarande finns det ett asylboende upphandlat av Migrationsverket på Gotland,
i Klintehamn. Detta boende är fullbelagt. Det blir platser lediga när en asylsökande
får sitt beslut och kan lämna boendet. Migrationsverket kan inte reservera dessa platser och hålla dem tomma i väntan på att en ensamkommande från Gotland skall bli
18 år. Avtalet löper ut 31 maj 2017 och för dagen finns ingen information om eventuell förlängning eller avveckling.
Under de senaste månaderna har en oro vuxit kring vad som händer när ensamkommande asylsökande fyller 18 år. Vissa ungdomar hittar egna boenden. Det kan vara
ett tryggt boende hos exempelvis en volontär men kan även innebära att flytta runt,
kanske att betala för en adress som inte med säkerhet innebär en riktig bostad. Under sådana förhållanden är risken överhängande att det blir svårt att upprätthålla sin
skolgång och ett fungerande vardagsliv.
Mot bakgrund av denna oro har regionstyrelseförvaltningen fått i uppdrag att i samverkan med socialförvaltningen belysa möjliga handlingsalternativ i syfte att så långt
möjligt ge stöd till unga asylsökande som har bott i HVB på Gotland och blivit arton
år.
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Socialförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
SON 2017/137 och SON 2017/138

I regionstyrelsen är ett ärende som gäller boende för ensamkommande asylsökande
som fyller arton år aktuellt (RS 2017/321).
Bedömning

Enligt gällande lagstiftning, kommunallagen, LMA och socialtjänstlagen, kan en
kommun inte ge boende eller ekonomiskt stöd till boende för asylsökande vuxna.
Endast om den asylsökande vuxne har behov av fortsatt vård enligt socialtjänstlagen
eller lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), kan en kommun ge
fortsatta insatser efter artonårsdagen.

Beslutsunderlag

Två medborgarförslag från Anne von Corswant och Annika Eiranson.
Tjänsteskrivelse

Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör
Skickas till
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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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Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-04-20

SON § 61

Medborgarförslag. Regionen ska ordna/ansvara
för asylsökande som fyllt 18 år och ännu ej fått
asylutredningsbesked

SON 2017/137

Socialnämndens beslut

•

Socialnämnden avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning

Regionstyrelsen har till Socialnämnden lämnat över ett medborgarförslag från Anne
von Corswant och Annika Eiranson om att regionen ”ska ordna/ansvara för
asylsökande som fyllt 18 år och ännu ej fått asylutredningsbesked”.
Enligt lagen om mottagande av asylsökande och flyktingar m fl (MLA)
har Migrationsverket huvudansvaret för mottagandet av utlänningar som bland annat
har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige som flykting enligt bestämmelser i
utlänningslagen. För ensamkommande barn under arton år ska Migrationsverket
anvisa en kommun, som ska ordna boendet.
Enligt svensk lagstiftning anses en person vara barn till dess att han eller hon har fyllt
arton år. Efter artonårsdagen gäller att Migrationsverket ska erbjuda asylsökande
plats på en förläggning.
Det saknas lagliga förutsättningar för en kommun att ge bistånd enligt
socialtjänstlagen till boende för asylsökande som har fyllt arton år.
Bedömning

Enligt gällande lagstiftning - kommunallagen, LMA och socialtjänstlagen, kan en
kommun inte ge boende eller ekonomiskt stöd till boende för asylsökande vuxna.
Endast om den asylsökande vuxne har behov av fortsatt vård enligt socialtjänstlagen
eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), kan en kommun ge
fortsatta insatser efter artonårsdagen.
Beslutsunderlag

Ett medborgarförslag från Anne von Corswant och Annika Eiranson, inkom 16 mars
2017.
Tjänsteskrivelse daterad 11 april 2017.
Ärendets behandling under mötet

Socialdirektör Marica Gardell presenterar ärendet.
Lena Stenström (MP) yrkar att socialförvaltningen ska tillskriva regeringen och påpeka
att det behövs en ändring av asylpolitiken. Socialnämnden ser att de asylsökande
ungdomarnas hälsa påverkas negativt av nuvarande politik. Socialnämnden är också
angelägen om att ungdomarna blir kvar på Gotland.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-04-20

Socialdirektör Marica Gardell har uppfattat det som att regionråden tänker tillskriva
regeringen och protestera mot den förda asylpolitiken. Hon föreslår att förvaltningen
förvissar sig om att socialnämndens synpunkter tas med i regionstyrelsens skrivelse.
Nämnden enas om att Marica Gardell tar reda på om regionråden kommer att
tillskriva regeringen och att hon i så fall ser till att socialnämndens synpunkter
kommer med. Marica Gardell återrapporterar till socialnämndens arbetsutskotts
sammanträde i maj.
Skickas till
Regionstyrelsen- registrator
Anne von Corswant och Annika Eiranson, Skeppargatan 16, 621 57 Visby

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialförvaltningen

Tjänsteskrivelse

SON 2017/137 och SON 2017/138
11 april 2017

Hans Haglund

Socialnämnden

Två medborgarförslag. Pausa utflyttning av 18-åringar i asylprocess i väntan på beslut samt regionen ska ordna/ansvara
för asylsökande som fyllt 18 år och ännu ej fått asylutredningsbesked
Förslag till beslut

•

Socialnämnden avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning

Regionstyrelsen har remitterat två medborgarförslag från Anne von Corswant och
Annika Eiranson. I det ena förslaget menar de att regionen ”pausar utflyttning av 18åringar i asylprocess i väntan på beslut om hantering av nämnda grupp”. I det andra
förslaget anser de att regionen ”ska ordna/ansvara för asylsökande som fyllt 18 år
och ännu ej fått asylutredningsbesked”.
Enligt lag om mottagande av asylsökande och flyktingar m fl (1994:137) har Migrationsverket huvudansvaret för mottagandet av utlänningar som bland annat har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige som flykting enligt bestämmelser i utlänningslagen. För ensamkommande barn under arton år ska Migrationsverket anvisa en kommun, som ska ordna boendet.
Enligt svensk lagstiftning anses en person vara barn till dess att han eller hon har fyllt
arton år. Efter artonårsdagen gäller att Migrationsverket ska erbjuda asylsökande
plats på en förläggning.
Det saknas lagliga förutsättningar för en kommun att ge bistånd enligt socialtjänstlagen till boende för asylsökande som har fyllt arton år.
Ärendebeskrivning

I medborgarförslag från Anne von Corswant och Annika Eiranson föreslås att regionen ska ha fortsatt ansvar för asylsökande personer som har fyllt arton år. Deras
psykiska och fysiska ohälsa är redan stor, de är inskrivna i skolan och har byggt upp
ett socialt nätverk på Gotland. För många skulle en flytt från Gotland vara en katastrof, menar förslagsställarna. De stödjer sina förslag på barnkonventionen.
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Socialförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
SON 2017/137 och SON 2017/138

Enligt lag om mottagande av asylsökande och flyktingar m fl (1994:137) har Migrationsverket huvudansvaret för mottagandet av utlänningar som bland annat har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige som flykting enligt bestämmelser i utlänningslagen. För ensamkommande barn under arton år ska Migrationsverket anvisa en kommun, som ska ordna boendet.
Enligt svensk lagstiftning anses en person vara barn till dess att han eller hon har fyllt
arton år. Efter artonårsdagen gäller att Migrationsverket ska erbjuda asylsökande
plats på en förläggning.
Under det närmaste året kommer ett femtiotal asylsökande ensamkommande ungdomar på Gotland att fylla arton år. För de ungdomar som bor i HVB-hem (hem för
vård och boende) i socialnämndens regi görs inför artonårsdagen en planering som
stöd för övergången till vuxenliv som asylsökande. Socialtjänsten gör alltid en individuell prövning av om den unge även efter artonårsdagen har behov av insatser enligt
socialtjänstlagen. Om den unge har behov av fortsatt stöd blir han eller hon kvar
inom socialförvaltningens HVB.
Eftersom den unge vuxne som inte bedöms behöva fortsatt socialtjänstinsats inte
kan fortsätta att bo kvar på HVB-hem för barn erbjuder Migrationsverket, utifrån
lagen om mottagande av asylsökande (LMA), en plats på ett asylboende för vuxna.
Alternativt kan personen flytta till ett boende på egen hand, så kallat EBO. Många
volontärer och gode män vittnar om att detta framstår som det enda tänkbara alternativet för flera asylsökande som rotat sig här, funnit tryggheten i skolan och fått ett
nätverk i lokalsamhället. Om den unge vuxne tackar nej till Migrationsverkets erbjudande om plats på ett asylboende innebär det att han eller hon även förlorar sin rätt
att vid eventuellt uppehållstillstånd kunna få hjälp att bosätta sig i en kommun enligt
den så kallade bosättningslagen.
För närvarande finns det ett asylboende upphandlat av Migrationsverket på Gotland,
i Klintehamn. Detta boende är fullbelagt. Det blir platser lediga när en asylsökande
får sitt beslut och kan lämna boendet. Migrationsverket kan inte reservera dessa platser och hålla dem tomma i väntan på att en ensamkommande från Gotland skall bli
18 år. Avtalet löper ut 31 maj 2017 och för dagen finns ingen information om eventuell förlängning eller avveckling.
Under de senaste månaderna har en oro vuxit kring vad som händer när ensamkommande asylsökande fyller 18 år. Vissa ungdomar hittar egna boenden. Det kan vara
ett tryggt boende hos exempelvis en volontär men kan även innebära att flytta runt,
kanske att betala för en adress som inte med säkerhet innebär en riktig bostad. Under sådana förhållanden är risken överhängande att det blir svårt att upprätthålla sin
skolgång och ett fungerande vardagsliv.
Mot bakgrund av denna oro har regionstyrelseförvaltningen fått i uppdrag att i samverkan med socialförvaltningen belysa möjliga handlingsalternativ i syfte att så långt
möjligt ge stöd till unga asylsökande som har bott i HVB på Gotland och blivit arton
år.
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Socialförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
SON 2017/137 och SON 2017/138

I regionstyrelsen är ett ärende som gäller boende för ensamkommande asylsökande
som fyller arton år aktuellt (RS 2017/321).
Bedömning

Enligt gällande lagstiftning, kommunallagen, LMA och socialtjänstlagen, kan en
kommun inte ge boende eller ekonomiskt stöd till boende för asylsökande vuxna.
Endast om den asylsökande vuxne har behov av fortsatt vård enligt socialtjänstlagen
eller lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), kan en kommun ge
fortsatta insatser efter artonårsdagen.

Beslutsunderlag

Två medborgarförslag från Anne von Corswant och Annika Eiranson.
Tjänsteskrivelse

Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör
Skickas till
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Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Motivering
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Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-04-20

SON § 62

Medborgarförslag. God manskapet förlängs att
gälla då asylsökande fyllt 18 år eller övergår till
kontaktpersonskap

SON 2017/136

Socialnämndens beslut

• Socialnämnden avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning

I ett medborgarförslag från Anne von Corswant och Annika Eiranson föreslås att
godmanskap för ensamkommande asylsökande barn förlängs och övergår till
kontaktmannaskap då barnen har fyllt arton år.
Bedömning

Eftersom en kommuns ansvar för en ensamkommande asylsökande ungdom tar slut
då den unge har fyllt arton år, finns inga lagliga förutsättningar att generellt bevilja
bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen i form av kontaktperson, då ett godmanskap
upphör.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Anne von Corswant och Annika Eiranson, inkom 16 mars
2017.
Tjänsteskrivelse daterad 12 april 2017.
Ärendets behandling under mötet

Socialdirektör Marica Gardell presenterar ärendet.
Lena Stenström (MP) yrkar att socialförvaltningen ska tillskriva regeringen och påpeka
att det behövs en ändring av asylpolitiken. Socialnämnden ser att de asylsökande
ungdomarnas hälsa påverkas negativt av nuvarande politik. Socialnämnden är också
angelägen om att ungdomarna blir kvar på Gotland.
Socialdirektör Marica Gardell har uppfattat det som att regionråden tänker tillskriva
regeringen och protestera mot den förda asylpolitiken. Hon föreslår att förvaltningen
förvissar sig om att socialnämndens synpunkter tas med i regionstyrelsens skrivelse.
Nämnden enas om att Marica Gardell tar reda på om regionråden kommer att
tillskriva regeringen och att hon i så fall ser till att socialnämndens synpunkter
kommer med. Marica Gardell återrapporterar till socialnämndens arbetsutskotts
sammanträde i maj.
Skickas till
Regionstyrelsen- registrator
Anne von Corswant och Annika Eiranson, Skeppargatan 16, 621 57 Visby
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Socialnämnden

Medborgarförslag. Godmanskapet förlängs att gälla då asylsökande fyllt 18 år eller övergår till kontaktpersonskap
Förslag till beslut

•

Socialnämnden avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning

I ett medborgarförslag från Anne von Corswant och Annika Eiranson föreslås att
godmanskap för ensamkommande asylsökande barn förlängs och övergår till kontaktmannaskap då barnen har fyllt arton år.
Ärendebeskrivning

Anne von Corswant och Annika Eiranson har föreslagit att godmanskapet för ensamkommande asylsökande flyktingbarn förlängs att gälla då de har fyllt arton år eller
övergår till kontaktpersonskap. De skriver att ungdomar inte blir vuxna över en natt.
”En vuxen som fungerar som ställföreträdande förälder är därför av oerhörd betydelse.”
Bestämmelser om god man för ensamkommande barn finns i lag om god man för
ensamkommande barn (2005:429). I femte paragrafen finns reglerat vad som gäller
för godmanskapets upphörande:
Ett godmanskap skall upphöra
1. om någon av barnets föräldrar eller någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe anländer till Sverige och är i stånd att utöva
förmynderskapet och vårdnaden,
2. om barnet varaktigt lämnar Sverige,
3. om en särskilt förordnad vårdnadshavare enligt föräldrabalken utses för barnet,
4. om det är uppenbart att god man av någon annan anledning inte längre behövs.
Överförmyndaren beslutar om upphörande av godmanskapet.
När barnet fyller 18 år upphör godmanskapet utan särskilt beslut.
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När ett ensamkommande asylsökande barn fyller arton år upphör kommunens ansvar för dem. Ansvaret återgår till Migrationsverket. Endast om den unge har särskilda behov av vård, till exempel genom en placering enligt LVU, kan kommunerna
få ersättning för den vård som behövs.
En ensamkommande ungdom som har fyllt arton år kan genom Migrationsverket få
en plats i ett asylboende. Det är inte givet att detta asylboende finns på samma ort,
där den unge har varit under tiden före artonårsdagen. Den unges behov av stöd kan
i många fall tillgodoses genom insatser från frivilliga personer i dess närhet, men det
är inget som den unge har laglig rätt att få med stöd av socialtjänstlagen. Den unge
kan även, genom att utfärda en fullmakt, ge stödpersonen rätt att biträda vid myndighetskontakter och få del av uppgifter för vilka annars gäller sekretess.
Bedömning

Eftersom en kommuns ansvar för en ensamkommande asylsökande ungdom tar slut
då den unge har fyllt arton år, finns inga lagliga förutsättningar att generellt bevilja
bistånd enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen i form av kontaktperson, då ett godmanskap
upphör.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Anne von Corswant och Annika Eiranson
Tjänsteskrivelse
Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Interpellationssvar
2017-05-15

Interpellation om situationen för de ensamkommande barn och unga som fyllt eller
åldersuppskrivits till 18 år
Karin Persson (F!) har i en interpellation ställt frågor om ensamkommande barn som fyllt
18 år.
Mitt svar:
- 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?
De senaste månaderna har många instanser - socialtjänst, skola, politiker, polis, Röda
Korset, Rädda barnen, volontärer med flera lyft en oro kring vad som händer när de fyller
18 år. När de ännu inte fått besked på sin asylansökan och inte längre kan bo kvar på sitt
HVB-hem/placering.
Inför 18-årsdagen förs en dialog mellan individen själv, god man och socialtjänsten kring
eventuellt fortsatta behov av insatser enligt socialtjänstlagen. Om behov kvarstår blir
individen kvar i socialtjänsten. Frågan gäller alltså de ungdomar som bedömts klara sig på
egen hand. Med anledning av detta har Region Gotland gjort en genomlysning av
verksamheterna som berörs, sett på gällande lagstiftning, gränsdragningar, diskuterat med
Migrationsverket lokalt, rådgjort med Sveriges Kommuner och Landsting och därefter sett
på möjliga boendelösningar.
Regionstyrelsen har uppdragit åt regionstyrelseförvaltningen att, inom ramen för det
kommunala ansvaret, arbeta för samordning av förvaltningarnas och civilsamhällets insatser
för att stödja de ensamkommande asylsökande på Gotland som blir 18 år. Vidare beslutade
regionstyrelsen att till regeringen skriftligen påtala behovet av uppdrag till Migrationsverket
att i samverkan med berörda kommuner utveckla boendelösningar för de asylsökande som
blir 18 år. Region Gotland har också, genom vår intresseorganisation Sveriges Kommuner
och Landsting, förmedlat 65 olika förslag för förbättrad asylprocess och etablering, där
även denna fråga är lyft till regeringen.
- Finns möjlighet för ensamkommande som åldersuppskrivits till 18 år att få behålla
sin god man på Gotland?
Det finns inte lagutrymme att förlänga godmanskapet. Om det finns särskilda behov kan
socialförvaltningen utse kontaktperson.
- Finns möjlighet för ensamkommande som fyllt eller åldersuppskrivits till 18 år att
få behålla sin kontakt med BUP på Gotland?

I dagsläget, utifrån nuvarande uppdrag, remitteras ensamkommande ungdomar som fyller
18 år och behöver fortsatt kontakt med specialistpsykiatri till Vuxenpsykiatrin, precis som
BUP gör med andra ungdomar.
Vilka insatser som BUP erbjuder jämfört med Vuxenpsykiatrin skiljer sig inte åt i någon
större utsträckning.
Det är också många ensamkommande ungdomar, som söker hjälp på BUP, men som är av
mindre allvarlig karaktär. När de fyller 18 år remitteras de till primärvården.

Björn Jansson (S)
Regionstyrelsens ordförande

Interpellation till Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S)
Servicefunktioner för kryssningskajen

Om ett år ska den nya kryssningskajen vara färdig att ta emot de första fartygen. En mängd
servicefunktioner ligger inom Tekniska Nämndens ansvarsområde. Det känns angeläget att
få en samlad bild av hur det arbetet löper.
Mina frågor är därför:
‐ Vilken lösning har man kommit fram till för logistiken från kajen och in till de mera centrala
delarna av Visby?
‐ Är behoven av parkeringsplatser för bussar och taxi lösta?
‐ Förs logistik‐ och trafikfrågorna i dialog med företrädare för gods‐ och färjetrafik?
‐ Hur fungerar dialogen med CMP (Copenhagen‐Malmö‐Port)?
‐ Är toalettfrågan löst?
‐ Totalt sett: anser Du att Region Gotland har en gemensam helhetssyn för att leva upp till
marknadens behov?
Visby 2017‐03‐27
Inger Harlevi (M)

Mitt svar:
Fråga 1
Vi arbetar på en brolösning för att komma över Färjeleden. Efter att ha granskat en mängd
lösningar är det den lösningen vi ser som den bästa lösningen i kombination med
shuttlebussar. Det är bla pga av Trafikverkets krav som vi nu arbetar på den lösningen. Vi
arbetar också på hur vi ska utforma gångstråket genom Palissaderna och gravarna upp till
Söderport och även vägen tillbaka till kryssningskajen. Där arbetar vi med tex sittplatser,
sophantering, skyltning, röjning av vegetation eller på vissa platser inplantering.
Fråga 2
Om frågan gäller inne på kajområdet så är dem lösta. Om det gäller
infrastrukturprojektet utanför kajområdet så har vi lösningar på platser för avsläpp
från turistbussar och en shuttleterminal. Taxi ser vi inte som något problem idag.
Fråga 3
Ja det förs dialog med hamnavdelningen, Trafikverket och transportörer. Vi planerar fri höjd
på 6 meter i samråd med Trafikverket, under bron för att lösa problematiken med höga
laster.

Fråga 4
Vi har kontinuerliga (1 gång/månad) avstämningar i en kommunikationsgrupp
där projektledare för de tre projekten Kryssningskaj (Harald Grötvik), Infrastruktur (Pernilla
Johansson) och Exportmognad (Mats Jansson) och projektkommunikatör (Tove
Thuresson) träffas.
1 gång/månad har vi styrgruppsmöte i infrastrukturprojektet. Patric Ramberg och Mats
Jansson kommunicerar med och informerar CMP där också Peter Lindvall är medverkande.
Fråga 5
Projektet med toaletter har arbetat fram en plan för hur de ska byta ut de flesta toaletterna i
innerstaden under 2017‐2018. De har undersökt hur vi ska kunna driftseffektivisera genom
bättre lösningar i toaletterna som är självrengörande. Även placeringar av toaletter och
skyltning har gåtts igenom.
Fråga 6
Svar ja.
Det är viktigt att näringslivet att deltar i arbetet med lösningar som uppfyller marknadens
behov.

Visby 2017‐05‐09

Tommy Gardell
Tekniska Nämndens ordförande

Interpellationssvar
2017-05-15

Narkotikaklassade läkemedel
Ledamoten Hannes Müller (-) har i en interpellation ställt två frågor till mig angående
narkotikaklassade läkemedel.
Frågorna och mina svar:
Fråga 1:
Anser du liksom jag att det utbredda bruket och även missbruket av beroendeframkallande
och narkotikaklassade mediciner är ett problem?
Mitt svar:
Det gotländska samhället liksom Sverige i övrigt har idag problem med missbruk av
narkotikaklassade läkemedel. Problemen kryper allt längre ner i åldrarna. Hur utbrett det är
på Gotland finns det inga exakta studier på. I den hittills största studien av
läkemedelsmissbruk i Europa framkommer att fler än tolv procent av svenskar över 12 år
har missbrukat receptbelagd medicin. I en hel del fall får, köper eller stjäl den som
missbrukar läkemedel från familj eller vänner, men en ganska hög andel köper
narkotikaklassade läkemedel via internet. Även om läkemedelsmissbruk i Europa
fortfarande ligger en bra bit ifrån missbruksnivåer i USA är det ett stort och växande
problem vilket kräver vaksamhet och åtgärder. Jag ser mycket allvarligt på denna
problematik.
Fråga 2:
Vilka åtgärder anser du i så fall hälso- och sjukvården kan vidta för att bringa ned bruket
och missbruket av sådana?
Mitt svar:
När den psykiska ohälsan ökar i samhället, så ökar också behovet av att dämpa ångest och
därmed risken att hamna i ett missbruk av läkemedel som hjälper till med detta. Det är
långt ifrån hälso- och sjukvården ensamt som behöver arbeta med denna problematik.
På nationell nivå behöver behandlingsmetoder utvecklas som ökar precisionen i
behandlingen och minskar risker för missbruk i anslutning till vården. De behandlingar
som idag finns omgärdas av tydliga rutiner för en restriktiv och säker hantering av
läkemedel. Det är viktigt att vi kan hålla dessa strukturer för förskrivning och

läkemedelsintag. I dessa sammanhang märker vi tydligt behovet av att minska förekomsten
av hyrläkare som inte alltid har samma följsamhet till rutiner.
Särskilt gällande förskrivning av ADHD-läkemedel som tas upp i interpellationen så är det
en fråga som har engagerat hälso- och sjukvårdsnämnden under lång tid. Vi har en relativt
hög förskrivning av dessa preparat på Gotland och har utifrån debatten huruvida det kan
anses vara motiverat försökt att hitta svar på denna fråga. Såväl vår egen verksamhet som
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har granskat förskrivningen och gjort
bedömningen att vi följer de rekommendationer och riktlinjer som gäller vid förskrivning
av läkemedlen. I relation till frågeställningen ”missbruk” kan framföras att en obehandlad
ADHD är en stor riskfaktor för att hamna i ett missbruk. Det är därför viktigt att fortsätta
identifiera ungdomar med ADHD och erbjuda adekvat behandling.
För några år sedan startade hälso- och sjukvården tillsammans med socialtjänsten
MiniMaria för att hjälpa barn och ungdomar som har en missbrukarproblematik.
Socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden har tillsammans gett våra respektive
förvaltningar i uppdrag att få fram en samordnad plan för en integrerad beroendevård. Jag
ser det som väldigt angeläget att komma vidare med en sådan integrerad beroendevård
även för den vuxna befolkningen. Jag är övertygad om att detta skulle medföra en ökad
hjälp för att få ner läkemedelsmissbruk i det gotländska samhället.

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

Interpellation till tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell
Avloppsreningsverket i Katthammarsvik
Avloppsreningsverket i Katthammarsvik har under väldigt lång tid haft problem och
begränsat utbyggnadstakten i samhället. Nu finns det en möjlighet att samverka med den
privata aktören, Nyhagens Vatten och Avlopp AB. Min bedömning är att det skulle vara bra
ur många aspekter, både miljömässigt och ekonomiskt. Det borde gynna både Region
Gotland och den privata aktören att samverka för att nyttja gjorda investeringar maximalt
istället för att göra stora investeringar på två håll i samma socken. Nu rycktas det om att
detta samarbete är hotat av juridiska aspekter, därför ställer jag följande frågor:
‐ Vill Region Gotland samarbeta med den privata aktör som finns för att lösa avloppsfrågan
på bästa möjliga sätt i Östergarn?
‐ Finns det juridiska problem med ett sådant samarbete och i så fall hur löser man det?
Vänge 2017‐03‐27
Lars Thomsson (C)
Svar:
‐ Ja, Region Gotland vill absolut samarbeta kring avloppsfrågan på Östergarnslandet. Ett
samarbete är inlett med Nyhagens Vatten och Avlopp AB avseende att använda renat
avloppsvatten för bevattning av morötter på Skags Gård.
‐ Ja, det har varit en del juridiska utmaningar men dessa har nu övervunnits. Utmaningen
ligger i att Region Gotland inte kan släppa orenat vatten ifrån sig. Vi löser detta genom att
rena vattnet innan det släpps ut i den bevattningsdamm som Nyhagens Vatten och Avlopp
AB har byggt. Ett nytt reningsverk byggs intill deras befintliga verk. Nuvarande reningsverket
i Katthammarsvik blir en pumpstation.
Visby 2017‐05‐09

Tommy Gardell
Tekniska Nämndens ordförande

Interpellation till Tekniska Nämndens ordförande Tommy Gardell (S)
Interpellation ställd av Ulf Klasson Liberalerna 2017-03-26
Nya avloppsreningsverket i Klintehamn

Fråga 1. Med vilken säkerhet kan du garantera att utsläppen håller tillräckligt bra kvalitet i
och med de ökade utsläppen?
Mitt svar:
Mängden föroreningar minskar genom att kväverening införs som ett extra reningssteg.
Utsläppen blir således betydligt renare.
Fråga 2. Om inte, hur kan vi redan nu hantera detta, utan ökade kostnader ?
Mitt svar:
Frågan är inte relevant
Fråga 3. Om utsläppen som idag görs 300 m ut i vattnet har blivit kortare pga utbyggnaden av
hamnen, och kanske idag bara är 220 m ut från land. Är det tillräckligt?
Mitt svar:
Förstår inte frågan, då uttagsledningen ligger kvar på samma som tidigare och utbyggnaden
av hamnen har inte skett där. Alltså ligger röret kvar 300 meter ut.
Svar:
Fråga 4. Utloppet har under projekteringen, haft alternativa placeringar. Det nu befintliga
utloppet (som inte ökas/förlängs) ligger mycket nära bad och själva hamnbassängerna. Vore
det inte bättre att redan nu försöka få till en lösning med utsläpp så långt från bad och
småbåtshamn som möjligt?
Mitt svar:
Utloppet som har haft alternativa placeringar behöver inte ändras enligt de marinekologiska
undersökningarna som gjordes.

Visby 2017-05-11

Tommy Gardell
Tekniska Nämndens ordförande

Interpellationssvar
2017-05-15

Redovisning av bostadsförsörjning för
nyanlända
Frans Brozén (L) har i en interpellation ställt följande fråga om bostadsförsörjning för
nyanlända.
Fråga:
Jag önskar svar från Björn Jansson hur det gått med att identifiera det som skall göras i
punkt 1 i Regionfullmäktiges beslut i ärende 6 i mötet den 27/3
Mitt Svar:
Regionfullmäktiges beslut 2017-03-27 § 33


Ansvaret för att identifiera och besluta att utvalda fastigheter skall kvarstå i regionens
ägo trots att de skall säljas i enlighet med beslut RS 2012-11-01, § 287 vilar på
regiondirektören tillsammans med chef för teknikförvaltningen. Fastigheterna avses
användas till boenden för nyanlända. Detta i enlighet med beslut i RF § 122 där
tekniska nämnden uppdras att i samverkan med byggnadsnämnden inventera lämpliga
lokaler samt obebyggda fastigheter, som kan vara lämpliga för bostäder kopplat till ett
ökat flyktingmottagande, på flera platser över hela Gotland.

Arbetet pågår fortlöpande och beslut föregås av en utredning kring vilka objekt som är
lämpliga ur ett flertal perspektiv såsom geografi, utformning, underhållsbehov, omfattning
och kostnad för ombyggnad och tidsperspektivet. Därefter skall dessa objekt jämföras mot
andra lösningar såsom nybyggnation, inhyrning för externa fastighetsägare med mera.
Därefter kan beslut enligt ovan fattas.
Fram till idag har tre objekt tagits bort från säljlistan i enlighet med beslutet ovan och det är
Toftastugorna som skall nyttjas för bosättning av nyanlända över sommarmånaderna. En
villa och en fd förskola har blivit tillgänglig. I övrigt så är det lägenheter som regionen har
runt om på Gotland, som nyttjas och undersöks. Det pågår ett intensivt arbete för att
uppfylla det av fullmäktige fattade beslut.
Arbetet flyter på bra och förutsättningarna för att vi skall klara vårt åtagande är mycket
goda.

Björn Jansson (S)
Regionstyrelsens ordförande

Interpellation till Tekniska nämndens ordförande, Tommy Gardell (S)
Sjukresor
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?
Slite 2017‐02‐26
Mats Hedström (M)
Mitt svar:
De som saknar dator är välkomna att kontakta regionens kundtjänst för att få svar på frågor
telefon 26 33 34
Anslutningsresa till närmaste hållplats kan vem som helst boka och det kostar 15 kr idag och är
väldigt förmånligt och förslaget från tekniska nämnden är en höjning till 50 kr. Bussresan är gratis.
Ingen nekas att boka inresa till sjukvård, men kan bli återbetalningsskyldig om inte kriterierna för
sjukresa uppfylls. Kostnaden blir då den faktiska kostnaden.
Serviceresa ersätts endast om resenären inte kunnat resa på annat billigare färdsätt på grund av
medicinska skäl. Skälen ska kunna styrkas.
Framresa vid behov av akut och planerad sjukvård ersätts med serviceresa om beställningscentralen
bedömer att patientens hälsotillstånd kräver detta.
Vid hemresa bedömer vårdinrättningen lämpligt färdsätt.
Visby 2017‐05‐10

Tommy Gardell
Tekniska Nämndens ordförande

