Komplettering

Regionfullmäktiges sammanträde 2017-09-25
KOMPLETTERINGAR
Ärende 4 – Framtida kultur- och fritidsverksamhet i Region Gotland
•

Förtydligande av genomförandeplanen gällande föreningsservice, sid 16.

Ärende 5 – Integrationsstrategi
•

Revidering av avsnitt om strategiska vägval under rubriken Hälsa och sjukvård.

Ärende 26 – Avsägelse regionfullmäktige
•

Alexander Jansson (C) avsägelse som ledamot i regionfullmäktige

Ärende 27 – Avsägelser och fyllnadsval
Omedelbar justering önskas
p) Maria Björkmans (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i regionstyrelsen.
(Av misstag omnämndes detta uppdrag inte i kallelsen)
q) Alexander Janssons (C) avsägelse från uppdraget som ledamot i tekniska nämnden.
Förslag på ny ledamot: Jan Olof Lundstein, Trädgårdsgatan 191
621 45 Visby
r)

Aino Friberg Hanssons (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i barn- och
utbildningsnämnden.

s)

Åsa Gustafssons (C) avsägelse från uppdraget som huvudman i Sparbanken Gotland.
Förslag på ny huvudman: Pär Andersson, Bäl, Gute 215, 624 34 Slite

Ärende 28 – Medborgarförslag: nyinkomna
t)

Aron Sjöbergs medborgarförslag om att samordna hälso- och sjukvårdsförvaltningens
psykologer i en gemensam mottagning. (inkom 2017-09-12) RS 2017/809

•

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Margareta Engströms medborgarförslag om samhällsinformation till pensionärer.
(inkom 2017-09-14) RS 2017/818
•

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.

Irene Magnussons medborgarförslag om försäljning samt drift av Romabadet.
(inkom 2017-09-15) RS 2017/827
•

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till kultur- och fritidsnämnden.

Irene Magnussons medborgarförslag om papperskorgar vid sittbänkarna på Södra Hällarna.
(inkom 2017-09-15) RS 2017/828
•

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

Fredrika Björks medborgarförslag om rutin för registrering av kontaktperson i barnomsorgen.
(inkom 2017-09-19) RS 2017/841
•

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till barn- och utbildningsnämnden.

Lise-Lotte Nygrens medborgarförslag om kav på utbildning vid anställning inom vården.
(inkom 2017-09-20) RS 2017/842
•

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Ärende 30, 31

Interpellationssvar
30. Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardells (S) svar på Robins Storms
interpellation om kvalitén på Region Gotlands vägnät.
31. Socialnämndens ordförande Maria Björkmans (S) på Jesper Skalbergs
Karlssons (M) interpellation om ekonomiskt stöd till asylsökande som fått avslag
på sin ansökan. (Bordläggs till nästa sammanträde)
ORDFÖRANDEN

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

processer, projekt, systemstöd och nätverksrelationer. Detta efter planering inom
avdelningen och i dialog med avdelningschefen.
Det övergripande strategiska arbetet leds av avdelningschefen tillsammans med två
strateger med inriktning kultur- och fritid. Dessa strategroller är nya till sin utformning
jämfört med tidigare. Direkt underställda avdelningschefen läggs också ett fåtal tjänster
av mer utvecklande/samordnande karaktär.
Enheterna som föreslås är:
Fritid
med ansvar för bad, anläggning och föreningsservice
(föreningsstöd, bidragshantering, föreningsregister och
lotteritillstånd)
Almedalsbiblioteket
med ansvar för Almedalsbiblioteket i samarbete med
Uppsala Universitet. Här läggs också ansvaret för
taltidningen.
Bibliotek
med ansvar för övriga bibliotek.
Enheten Fritid föreslås bestå av följande resurser:
 Badpersonal
 Vaktmästare
 Administration
Enheten byggs upp av de medarbetare som idag finns inom nuvarande kultur- och
fritidsförvaltningens avdelning Fritid. Totalt omfattas ca 24 medarbetare.
Enheten leds av en Enhetschef fritid.
Enheten Almedalsbiblioteket föreslås bestå av följande resurser:
 Bibliotekarier
 Biblioteksassistenter
 Administratör
 Taltidningsredaktör
 Handläggare
 Vaktmästare
Enheten överförs i befintligt skick och består av samma medarbetare som idag men
tillförs också medarbetare ansvarig för taltidningen inom ramen för
länsbiblioteksuppdraget. Totalt omfattas ca 25 medarbetare.
Enheten leds av en Enhetschef bibliotek.
Enheten Bibliotek föreslås kompletteras med utvecklingsfunktioner kopplade till
länsbiblioteksuppdraget:
Enheten kommer då bestå av följande resurser:
 Bibliotekarier
 Biblioteksassistenter
 Administratör
 Vaktmästare
Enheten överförs i befintligt skick och kompletteras enligt ovan. Totalt omfattas ca 30
medarbetare. Enheten leds av en Enhetschef bibliotek.
Direkt underställd avdelningschefen samlas följande resurser:
 Två strateger med inriktning kultur och fritid, 100% + 100% Nya roller
Har huvudansvar för kulturplanens framtagande, genomförande och uppföljning
samt fritidspolitiska programmets framtagande, genomförande och uppföljning.
Förslag till rollbeskrivning se bilaga 3.
 Biblioteksutvecklare med inriktning länsbibliotek.
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Hälsa och sjukvård
Alla områden i denna strategi bidrar till förutsättningar för god hälsa på lika villkor. Hälsan påverkas
av förhållanden i hemlandet, av migrationen i sig och av hur väl integrationen i det nya samhället
fungerar. Hälsofrämjande arbete berör många olika aktörer som har olika uppdrag och perspektiv.

För att få tillgång till hälsofrämjande insatser och sjukvård är det viktigt att överbrygga hinder
såsom språk, kulturella skillnader och okunskap om det svenska sjukvårdssystemet. För att
etablera sig i samhället är tillgången och tilliten till hälso- och sjukvård en viktig faktor.

Strategiska vägval
 Skapa samhälleliga förutsättningar

för god hälsa på lika villkor och
självständigt liv

Exempel på möjliga åtgärder
Inom ramen för samhällsinformation erbjuda
hälsokommunikation på modersmål,
inkluderande information om den svenska hälsooch sjukvården, med särskilt fokus på
primärvård, barn- och mödrahälsovård.
Säkerställa att personer som är asylsökande och
nyanlända har samma möjligheter, som övrig
befolkning, till hjälp och stöd om de utsätts för
våld eller förtryck av närstående.
Verksamheter och aktörer strävar efter en
gemensam syn på vad som främjar jämlik hälsa.
Utveckla arbetssätt som utgår från att familjen är
en viktig del för att skapa skyddsfaktorer som
främjar en god hälsa.
Utveckla och vidmakthålla administrativa system
för att garantera patientsäkerheten.

 Vidareutveckla hälsofrämjande

insatser för barn och unga

Samverka och utveckla arbetssätt mellan Region
Gotlands verksamheter och andra aktörer för att
främja god och jämlik hälsa.
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Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Alexander Jansson
Lars Frank
Avsägelse av uppdrag
den 21 september 2017 19:46:58

Hej!
Härmed vill jag avsäga mig följande uppdrag:
som ledamot i Tekniska nämnden
som ledamot i Regionfullmäktige
Mvh
Alexander Jansson, Centerpartiet

Jag, Aino Friberg Hansson, 640926-3206 önskar härmed avsäga mig mitt
uppdrag som ledamot i Barn och Utbildningsnämnden. Till förmån för nya
uppdrag.
Väskinde 2017-09-15
Mvh
Aino Friberg Hansson

Hemse 170921
Härmed avsäger jag mig uppdraget som huvudman i sparbanken
Gotland .
Åsa Gustafsson
Hemse Hulte 531
623 50 Hemse
tel 0708733412
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Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Att organisera psykologer mom hibh i en gemensam
psykologmottagning.

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.

Se följebrev.

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 folkbokford på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till atAlitt förslag inte,kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum
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Aron Sjöberg
Endre Stora Hulte 603
Endre Stora Hulte 603, 62177 VISBY
aron.sioberg@gmail.com

Adress

Postadress

E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Psykologer är en svårrekryterad profession inom Region Gotland. Det pågår sedan flera år ett
flertal olika insatser för att både öka Region Gotlands attraktionskraft för psykologer samt
behålla de psykologer som redan finns anställda inom HSF.
Alla psykologer inom HSF tillhör olika resursområden. Eftersom antalet psykologtjänster ofta
är få inom respektive verksamhet ingår psykologer i arbetsgrupper som primärt består av andra
professioner. Detta innebär att psykologers specifika förutsättningar och behov sällan kan få
utrymme. Det innebär också att enhetschefer ofta bara har ett litet fåtal psykologer anställda,
vilket kan göra det svårt att vara uppdaterad kring vidareutbildningar och andra yrkesspecifika
frågor.
Många andra mindre professioner som logopeder och kuratorer är istället organiserade i
specifika mottagningar. Det är oklart varför inte psykologer är organiserade under en
gemensam psykologmottagning.
En central psykologmottagning skulle kunna använda Region Gotlands begränsade
psykologresurser på ett mer effektivt sätt. Möjlighet till kollegialt utbyte skulle förbättras och
det skulle bli möjligt att vikariera för varandra under semestertider istället för att hyra in vikarier.
Det hade också varit mer kostnadseffektivt eftersom resurser i form av psykometriska
instrument och andra arbetsredskap skulle kunna användas av hela gruppen, istället för att
varje verksamhet behöver köpa in eget material.
En gemensam psykolog mottag n ing skulle också vara mer attraktivt för psykologer och skapa
bättre förutsättningar för lyckade framtida rekryteringar och att driva psykologspecifika frågor
och utvecklingsprojekt. Det skulle också innebära bättre förutsättningar att ta emot studenter,
utforma ett gemensamt PTP-program (praktisk tjänstgöring för psykologer) samt utveckla
specialistpsykologtjänster.
Psykologer har också utifrån sin profession kunskap att undervisa, handleda eller ge
konsultation i psykologiska frågor till andra yrkesgrupper, l psykologens kompetens ingår
också kunskap om metodutveckling, forsknings- och utvecklingsarbete. En gemensam
psykologmottagning skulle även kunna ha denna typ av uppdrag som stöd för andra
resursområden.

Aron Sjöberg
Leg. psykolog
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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 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

£01 I-öl- 01

Namnförtydliaande

Adress
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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
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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 forslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Nanmteckning
Namnförtydligande

Postadress
E-postadress
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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.
-Lf

U_

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.

Ny rutin vid registrering av kontaktperson för
barnomsorgen (Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen)
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.

Barnomsorgens administratörer bör inte automatiskt
sätta mamman i hushållet som kontaktperson utan
utforma blanketten så att det framgår vilken person
som ska vara kontaktperson.

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

2017-09-14

Namnteckning II

f\

Namnfortytlligande
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Fredrika Björk
Adress

Guldrupe Hallbjäns 140

Postadress

62234 Romakloster
fredrikabiork@amail.com

E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2
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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 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

Namiiteckning
Namnförtydligande
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Interpellationssvar
2017-06-19

Kvalitén på Region Gotlands vägnät
Ledamoten Robin Storm (M) har lämnat interpellation enligt nedan:
För varje år som går så märker man hur gapet mellan underhållet av statliga och regionala vägar
bara växer och växer, nu börjar kvalitén på vägnätet bli så undermåligt att man frågar sig när ska
det bli bättre? Särskilt påtagligt blir det för yrkeschaufförer som kör i denna terräng hela dagarna.
Varför är det så stora skillnader på statliga och kommunala vägar?
Finns någon plan att komma ikapp det statliga vägnätet och hålla en god standard?

Svar:
Region Gotland har ett underhållsansvar för enskilda vägar med statsbidrag på Gotland. Detta
omfattar totalt 82,8 mil väg som i sin tur har den beskaffenheten att c:a 35 mil av dessa är belagda
och c:a 48 mil är grusbelagda.
Kvalitén på dessa 82,8 mil vägar är enligt Trafikverkets inspektion, som genomfördes nu i augusti
2017, av mycket hög kvalité och håller en jämn standard. Enligt Trafikverkets muntliga rapport
håller dessa vägar absolut toppklass i Sverige utifrån de ekonomiska förutsättningarna som
föreligger.
Övrigt vägnät utanför tätorterna är privat ägda och därför kan Region Gotland ej svara för vilken
standard dessa håller.
Kommunala vägar och enskilda vägar som Region Gotland sköter i våra tätorter är på följande
orter: Burgsvik, Fårösund. Havdhem, Klintehamn, Ljugarn, Lärbro, Roma, Slite, Stånga, Vibble,
Visby samt Väskinde.
Tätortsvägarna på ovan uppräknade orter utgörs av c:a 10 mil väg/gator.
På dessa vägar genomförs framförallt ett beläggningsarbete utifrån prioriteringar om vad som är
mest akut.
Övrigt ”allmänt” vägnät tillhör Trafikverket alternativt är privat ägande.
Frågan ”Varför är det så stora skillnader på statliga och kommunala vägar”?
Svar: Det beror på tilldelade resurser för dessa vägar. Med tilldelade resurser avses här i klartext –
pengar! Det som bl.a. påverkar är även vilken vägklassning vägen har. Det finns olika
vägklassningar där man bl.a. ser på hur viktig vägen är sett ur ett infrastrukturellt perspektiv och
därav blir det naturligtvis olika resurser som läggs på olika vägar. Dessutom spelar
årsdygnstrafiken in, hur mycket används vägarna, vilken beläggning kan/ska man då lägga på
olika vägar.
Tommy Gardell
Tekniska Nämndens ordförande

