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KOMPLETTERINGAR

Ärende 16 - Avsägelser och val
Omedelbar justering önskas

Avsägelser och förslag från partierna:
a)

Val av ny vice ordförande i byggnadsnämnden (efter Meit Fohlin, S)
(S) Anne Ståhl Mousa, Lummelunda Tjaulsvägen 27, 621 71 Visby

b) Val av ersättare i byggnadsnämnden (efter Ulla Petterson, S)
(S) Edris Secho, Skolkvior 4, 623 77 Klintehamn
c)

Val av ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden (efter Anna Sundin, S)
(bordläggs till nästa sammanträde)

d) Val av ny ersättare i socialnämnden (efter Birgitta Wallner, L)
(bordläggs till nästa sammanträde)
e) Val av ledamot i Föreningen Gotlands fornvänner (efter Meit Fohlin, S)
(S) Anita Klingvall, Visborgsgatan 2, 621 57 Visby
Val av ny ersättare i Föreningen Gotlands Fornvänner (efter Anita Klingvall)
(S) Björn Jansson, Korpklintsvägen 15, 621 41 Visby
f)

Val av ny ledamot i Gotlands Musikstiftelse (Gotlandsmusiken)
(efter Meit Fohlin, S) (bordläggs till nästa sammanträde)

g) Val av ledamot tillika ordförande i Tryggare Gotland
(efter Maria Björkman, S)
(S) Håkan Ericsson, Myrstigen 44, 621 50 Visby

h) Val av ledamot i Visby Internationella tonsättarcentrum
(efter Meit Fohlins, S)
(S) Filip Reinhag, Bro Suderbys 439, 621 73 Visby

i)

Val av ny ersättare för Science Park Gotland
(efter Sixten Anna Johansson, V)
(V) Jan Svensson, Venusgatan 4, 621 40 Visby

j)

Helen Kristianssons (V) avsägelse från uppdraget som ersättare i hälso- och
sjukvårdsnämnden
Val av ny ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden (efter Helen Kristiansson, S)
(Bordläggs till nästa sammanträde)

MarieAnne Emanuelssons (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i överförmyndarnämnden
Val av ny ledamot i överförmyndarnämnden (efter Marieanne Emanuelsson, S)
(S) Boel Jormer, Kräklingbo Tings 628, 623 70 Katthammarsvik
k) Val av ny ersättare i överförmyndarnämnden (efter Boel Jormer, S)
(S) Annelie Klovsjö, Väskinde Starrvägen 29, 622 75 Visby
l)

August Magnussons (M) avsägelse från uppdraget som ersättare i Barn- och
utbildningsnämnden
Val av ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden (efter August Magnusson, M)
(Bordläggs till nästa sammanträde

Ärende 33
• Motion 3 st.
• Interpellation 1 st.

ORDFÖRANDEN

Avsägelse
Jag vill härmed avsäga min plats som ersättare i Barn- och utbildningsnämnden på grund av
studier vid annan ort.
Med vänlig hälsning,
August Magnusson
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Motion: Till Hälso och :i;jukvårdsnämnden.
Rubrik: Prostataca ncer.

När det gäller cancer s;i är prostatacancern den sorts cancersjukdom som det

dör flest män i. Därfön'yill vi Sverigedemokrater att det införs en kontinuerlig
"men frivillig" kontroll av män vid en viss ålder, (liknande kvinnornas
mammografi)

till mer skada än nytta med att upptäcka
cancern tidigt, men n{J efter många års forskning som har fört med sej att nya
För ett antal år sedarr ;rnsågs det vara

rön kommit i dagen rned bland annat användandet av magnetröntgen och

ultraljud samt de nyar medeciner som kommit fram så har det blivit helt andra
förutsättningar for att rrpptäcka cancern tidigt.

Vlvill att hälso och sjul:vårdsnämnden fortast möjligt för en dialog med läkarna
som har kunskap om prostatacancer, efter all forskning som varit har läkarna
fått kunskap och erfarenhet om när det är lämpligt att genomföra kontrollen.
Att upptäcka cancerr tidigt för med sej att det blir ett mindre lidande för den
drabbade och denne:s anhöriga med bland annat kortare vårdtid som följd, och
en kortare vårdtid inrrebär även mindre kostnad för hälso och sjukvården.

Yrkande: Jag vill att det införs en kontinuerlig kontroll av män för att upptäcka
prostatacancer på ett tidigt stadium.

Eva Pettersson SD

Motion:
Till:

Bistånd till papperslösa barn
Regionfullmäktige

Barn kan inte hållas ansvariga för sina föräldrars beslut, och deras bästa måste alltid sättas i första
rummet. Det slår Barnkonventionen fast - en konvention som Sverige undertecknat och därmed
förbundit sig att följa. Barnkonventionen slår även fast att ”varje barn har rätt till social trygghet
och hjälp om föräldrarna till exempel har lite pengar”, samt att konventionsstaterna i fråga om
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ska ”vidta sådana åtgärder med utnyttjande till det
yttersta av sina tillgängliga resurser”.1
Att Sverige inte lever upp till sina åtagande påpekades av FN senast 2015 när FN:s
Barnrättskommitté riktade kritik mot Sverige. En av de punkter man ställde sig kritisk till var i
vilken hänsyn som egentligen tas till barns bästa i asylärenden och socialtjänstutredningar. Det
handlar exempelvis om i vilken mån bistånd beviljas till papperslösa barnfamiljer.
Huruvida papperslösa barnfamiljer ska beviljas bistånd eller inte är ytterst en individuell bedömning
av den enskilda handläggaren, men det är också en fråga om politisk viljeinriktning. En dom i
Högsta förvaltningsdomstolen fastslog när kommunen inte är skyldig att ge någon bistånd, men det
innebär inte att kommunerna inte får ge bistånd. Thomas Bull, ett av de justitieråd som prövat fallet
säger: ”Det vi har tagit ställning till är egentligen bara de fall där en kommun är skyldig att ge
någon bistånd, men det finns en bestämmelse i socialtjänstlagen att kommunen får ge stöd också i
andra fall. Det står dem alltså helt fritt att göra det om de tycker att det är en lämplig lösning.”2
Både Malmö och Stockholms stad har utifrån detta valt att sätta barnens bästa i centrum och alltså
ge papperslösa barnfamiljer möjlighet att beviljas bistånd. Stockholm stad har dessutom antagit
riktlinjer som uttryckligen specificerar detta.3 På Gotland är det dock annorlunda. I ett
interpellationssvar 2017-10-23 skriver socialnämndens ordförande att socialtjänsten på Gotland
efter Högsta förvaltningsdomstolens dom ”upphört att ge ekonomiskt bistånd till de som fått avslag
på sin asylansökan.”
Mot bakgrund av barnkonventionen, och vetskapen om att barn som lever gömda är en mycket
utsatt grupp och där många lever under mycket svåra förhållanden, anser jag att Region Gotland bör
agera på samma sätt som Stockholms stad.
Jag yrkar därför på
- Att Region Gotland antar riktlinjer som tydliggör att tjänstepersoner har rätt att bevilja bistånd till
papperslösa barnfamiljer, samt att beslut alltid ska fattas med barnens bästa som högsta prioritet.

Elin Bååth, Feministiskt initiativ

2017-10-23
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Barnkonventionen unicef.se/barnkonventionen
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Sveriges Radio 2017-06-05 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6711334

Handläggning av ekonomiskt bistånd - riktlinjer. Dnr 3.1.1-596/2015. Stockholms stad. http://
insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1906602
3

Motion
Brist på detaljplanelagd mark

Högkonjunkturen på Gotland har gjort att byggandet i framförallt Visby har legat
på en hög nivå de senaste åren. De sista markanvisningarna är nu tilldelade på
A7 området och på dessa områden byggs det, eller planeras byggnation inom
kort.
Efter A7 området är fullbyggt så råder det brist på detaljplanelagd mark att
anvisa till hugade byggintressenter. Mycket mark är planlagd för
bostadsbyggande i Visby via den fördjupade översiktsplanen Hela Visby, men det
råder redan nu en akut brist på färdiga detaljplaner. Gotlandshem har redan
bebyggt eller står i omedelbart begrepp att bebygga sista tillgängliga tomten på
A7. Planeringen inför nästa större byggprojekt skulle redan ha varit i gång, men
byggbar planlagd mark saknas. Normal processtid att ta fram en detaljplan är ca
1,5-2 år, det gör att det nu är väldigt bråttom att komma igång med
detaljplaneläggningen av nya bostadsområden.
Trycket på byggandet i landsbygdens tätorter har ökat under den senaste tiden.
Även här visar det sig att det finns få färdiga detaljplaner att välja mellan,
speciellt med attraktiva lägen. Därför finns det ett behov av att regionen tar fram
flera detaljplaner även för bostadsbyggande i landsbygdens tätorter.
En framåtsyftande region, som vill ha utveckling och att hela Gotland ska leva,
har framförhållning på framtagandet av detaljplaner för sitt bostadsbyggande,
speciellt om den har tillväxtambitioner. Den rådande situationen och bristen på
ledarskap inom Regionen riskerar bromsa Gotlands utveckling.

Med hänvisning till ovanstående yrkar jag att:
– Region Gotland omgående prioriterar arbetet med att ta fram detaljplaner för
bostadsutbyggnad, både i Visby och på landsbygden.
– Region Gotland tar fram en strategi för att kunna öka bostadsbyggandet
framöver.

Vänge 2017-10-23

Lars Thomsson (C)

Klintehamn 23 oktober 2017

Interpellation: Politisk förföljelse av Region Gotlands anställda
Till: Regionstyrelsen ordförande Meit Fohlin
Med anledning av nedanstående vill jag ställa två frågor.
Vi lever i ett huvudsakligen välordnat samhälle utan de grymma sociala klyftor som präglar andra
platser på vår jord. Trots detta har politisk debatt kring många frågor blivit alltmer aggressiv i
Sverige och då inte minst invandringspolitiken. Tyvärr kan man säga att så är det även här på
Gotland där ytterlighetsgrupper alldeles för mycket fått utrymme i debatten. Dessa starka
konflikter har nu på olika sätt kommit att vålla problem bland och för regionens anställda.
En tandvårdsanställd meddelade för ett år sedan en annan myndighet att flera patienter hade
felaktiga åldersuppgifter som inte stämde överens med tandstatus vilket av regionen ansågs som
mycket allvarligt och ledde till omedelbart avsked. Enligt en dom i tingsrätten gavs vad man kan
säga oavgjort mellan parterna, den f.d. anställde vs regionen och parterna fick bära sina egna
advokatkostnader. Den f.d. anställde som kan sägas arbeta inom ett mycket smalt yrkesområde är
nu arbetslös. Nu har Region Gotland anlitat en mycket dyrbar toppadvokat inom området och
överklagat till Arbetsdomstolen. Insatsen i Arbetsdomstolen blir nu mycket hög och
advokatkostnader på 1,5 miljoner beräknas. Dessa kommer regionen eller den f.d. anställde få
bära. Regionens extremt hårda åtgärder med överklagande till arbetsdomstolen och anlitande av
mycket dyrbar advokat gör att man undrar om denna fråga ses som politisk av regionen och detta
sker som en varning till andra anställda.

Anser du att den insats regionen nu sätter in mot denne före detta anställde
står i proportion med de missgrepp den begått eller är detta avsett som ett
avskräckande exempel för andra anställda?
Det finns i dagens Sverige en slags ytterlighetsgrupper som arbetar med odemokratiska och delvis
mänskligt vidriga metoder. En av dessa metoder är att ringa upp företag, sponsorer eller andra
kring personer och tala illa om någon av politiska skäl. Sådant har vi sett prov på här på Gotland
från ytterlighetsmiljöaktivister, djurrättsaktivister, antijaktaktivister och antirasister. Det har även
skett att chefer på Region Gotland ringts av anonyma där anställda utpekats inte kunna sköta sitt
arbete på grund av att de ansetts ha rasistiska åsikter eller till och med ännu värre att de har
anhöriga som har rasistiska åsikter. Den här typen av politisk förföljelse är svår för chefer i
arbetsledande position att hantera.

Hur anser du regionens chefer skall hantera telefonsamtal från anonym
allmänhet där anställda påstås inte kunna sköta sitt arbete på grund av
politiska sympatier eller anhörigas politiska sympatier?
Hannes Müller
Klintehamn

