Komplettering

Regionfullmäktiges sammanträde 2018-02-26

KOMPLETTERINGAR

EXTRA ÄRENDE
Ärende 16 A – Avsägelse i regionfullmäktige
• Karin Perssons (Fi) avsägelse som ersättare i regionfullmäktige

EXTRA ÄRENDE
Ärende 27 – Information. Socialnämnden, ej verkställda beslut
kvartal 4 2018
• Socialnämnden 2018-02-07, § 23
• Socialförvaltningen 2018-01-29

______________________________________________________
Ärende 16 B – Avsägelser och fyllnadsval
(d) Torun Ströms (Fi) avsägelse som ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden.

______________________________________________________
Ärende 17 – Medborgarförslag: nya

Medborgarförslag; nyinkomna efter att kallelsen trycktes.
•

Pia Malmros medborgarförslag om utbildning i riskbedömningar för
politikerna.
(inkom 2018-02-13) RS 2018/190
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen

•

Pia Malmros medborgarförslag om att erbjuda gymnasieelever att studera för Bkörkort. (inkom 2018-02-13) RS 2018/191
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

•

Pia Malmros medborgarförslag om ändrade ägardirektiv för AB Gotlandshem.
(inkom 2018-02-13) RS 2018/192
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen

•

Pia Malmros medborgarförslag om delegerat chefsansvar.
(inkom 2018-02-13) RS 2018/193
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen

•

Pia Malmros medborgarförslag om att ändra detaljplanen för Strandgärdet
i Visby .
(inkom 2018-02-13) RS 2018/194
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till byggnadsnämnden

•

Pia Malmros medborgarförslag om parkeringsavgifter på Visby lasarett.
(inkom 2018-02-13) RS 2018/195
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden

•

Pia Malmros medborgarförslag om entré mot havet på Visby lasarett.
(inkom 2018-02-13) RS 2018/196
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till hälso- och
sjukvårdsnämnden

•

Pia Malmros medborgarförslag om att utreda och införa en s.k. turistavgift.
(inkom 2018-02-13) RS 2018/197
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen

•

Martin Ronstens medborgarförslag om förbättrad gatubelysning i Visby.
(inkom 2018-02-19) RS 2018/222
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden

______________________________________________________
Ärende 18 – Medborgarförslag: beslutade

Medborgarförslag; beslutade efter att kallelsen trycktes. Endast för anmälan.
Leifi Jacobssons medborförslag om att andra namnet från brukare till vårdtagare
inom hälso- och sjukvården. RS 2017/588
•

Socialnämnden 2018-02-07, § 11

•

Medborgarförslag (inkom 2017-06-26)

Aron Sjöbergs medborförslag om att organisera hälso- och sjukvårdsförvaltningens
psykologer i en gemensam mottagning. RS 2017/809
•

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2018-02-07, § 491

•

Medborgarförslag (inkom 2017-09-12)

Lise-Lotte medborgarförslag om krav å utbildning och kompetens vid anställning
inom vården. RS 2017/842
•

Socialnämnden 2018-02-07, § 12

•

Medborgarförslag (inkom 2017-09-20)

Emma Widegrens medborgarförslag om hemtest för upptäckt av cellförändringar.
RS 2017/918
•

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2018-02-07, § 490

•

Medborgarförslag (inkom 2017-10-10)

Ärendena 19-24
Interpellationssvar
•

Socialnämndens ordförande Håkan Ericssons (S) svar på Jesper Skalberg
Karlssons (M) interpellation om äldreboendet Pjäsen. RS 2017/1058
(bordlagd från föregående sammanträde )

•

Regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin (S) svar på Anna Hrdlickas (M)
interpellation om fler och enhetligare torgplatser. RS 2017/1156

•

Socialnämndens ordförande Håkan Ericssons (S) svar på Jesper Skalberg
Karlssons (M) interpellation om höjning av försörjningsstödet. RS 2017/1154

•

Regionrådet Filip Reinhag (S) svar på Robin Storms (M) interpellation om tider i
Visby ishall. RS 2017/1155

•

Regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin (S) svar på Peter Wennblads (M)
interpellation om Wisby Strand snedvrider konkurrensen. RS 2017/1157

•

Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardells (S) svar på Lena Celions (M)
interpellation om gång- och cykelväg förbi Sjuströmmar i Slite. RS 2017/1158

ORDFÖRANDEN

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Karin Persson
Per Lundin
Avsägelse till avbytarplats i Fullmäktige:
den 9 januari 2018 12:48:28

Jag, Karin Persson, avsäger mig uppdraget som ersättare i regionfullmäktige
för Elin Bååth (F!)
Vänligen bekräfta mottagandet av detta meddelande... Karin Persson

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-02-26

Handlingar till

Ärende 27

Extra ärende

Information. Socialnämnden – ej
verkställda beslut kvartal 4 2017
Innehåll
• Socialnämnden 2018-02-07, § 23,
Socialförvaltningen 2018-01-29, ej verkställda beslut kv. 4

Protokollsutdrag

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2018-02-07

SON § 23

Individrapportering av ej verkställda beslut 4:e
kvartalet 2017

SON 2017/79

Socialnämndens beslut

•

Socialnämnden överlämnar rapporten om beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen
och 9 § LSS som inte verkställts (gynnande ej verkställda beslut) den 31 december
2017 till regionfullmäktige och regionens revisorer.

Sammanfattning

Socialnämnden har enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen (SoL), 28 f § lagen om stöd
och service till vissa funktionsnedsatta (LSS) och 9 kap 10 § kommunallagen (KL)
skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), regionens revisorer samt
regionfullmäktige rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre
månader från beslutsdatum. Skyldigheten omfattar även att rapportera in avbrott i
verkställigheten om beslutet inte verkställs på nytt inom tre månader från dagen för
avbrottet.
Som en yttersta konsekvens kan IVO hos förvaltningsrätten ansöka om att särskild
avgift döms ut om beslutet ej verkställts inom skälig tid.
Bedömning

Rapporteringen till IVO ska göras på individnivå och ska ske en gång per kvartal.
Rapporter har lämnats från omsorgen om funktionsnedsatta, äldreomsorgen samt
individ- och familjeomsorgen (IFO) och redovisas i tjänsteskrivelsen daterad 29
januari 2018.
Socialförvaltningen har rapporterat 10 beslut som inte har verkställts inom tre
månader beroende på resursbrist. Samtliga beslut gäller bostad med särskild service
enligt LSS inom omsorgen om funktionsnedsatta. Det berodde på att det inte fanns
någon ledig plats i LSS-boende att flytta till. I övriga 13 fall fanns det andra orsaker
till att besluten inte hade verkställts inom rimlig tid. I 7 fall hade brukarna tackat nej
till erbjuden insats. I 6 fall, inom individ- och familjeomsorgen, kommer besluten att
verkställas inom den närmaste tiden.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 29 januari 2018.
Ärendets behandling under mötet

Marica Gardell, socialdirektör presenterar ärendet.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Skickas till
Regionens revisorer
Regionfullmäktige via RS registrator

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Socialförvaltningen

SON 2017/79
29 januari 2018

Marianne Haglund

Socialnämnden

Ej verkställda beslut 4:e kvartalet 2017
Förslag till beslut

•

Socialnämnden överlämnar rapporten om beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen
och 9 § LSS som inte verkställts (gynnande ej verkställda beslut) den 31 december
2017 till regionfullmäktige och regionens revisorer.

Bakgrund

Socialnämnden har enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen (SoL), 28 f § lagen om stöd
och service till vissa funktionsnedsatta (LSS) och 9 kap 10 § kommunallagen (KL)
skyldighet att till IVO (Inspektionen för vård och omsorg), regionens revisorer samt
regionfullmäktige rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre
månader från beslutsdatum. Skyldigheten omfattar även att rapportera in avbrott i
verkställigheten om beslutet inte verkställs på nytt inom tre månader från dagen för
avbrottet.
Som en yttersta konsekvens kan IVO hos förvaltningsrätten ansöka om att särskild
avgift döms ut om beslutet ej verkställts inom skälig tid. (16 kap 6 c § SoL och 28 c §
LSS).
Rapporteringen till IVO ska göras på individnivå och ska ske en gång per kvartal.
Rapporter har lämnats från omsorgen om funktionsnedsatta, äldreomsorgen samt
individ- och familjeomsorgen (IFO). Se tabeller på följande sidor.
Socialförvaltningen har rapporterat 10 beslut som inte har verkställts inom tre
månader beroende på resursbrist. Samtliga beslut gäller bostad med särskild service
enligt LSS inom omsorgen om funktionsnedsatta. Det berodde på att det inte fanns
någon ledig plats i LSS-boende att flytta till.
I övriga 13 fall fanns det andra orsaker till att besluten inte hade verkställts inom
rimlig tid. I 7 fall hade brukarna tackat nej till erbjuden insats. I 6 fall, inom individoch familjeomsorgen, kommer besluten att verkställas inom den närmaste tiden.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-son@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Socialförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
SON 2017/79

OMSORG OM FUNKTIONSNEDSATTA – LSS
Insats/bistånd

Bostad med
särskild service

Månader sedan beslutsdatum
3-5

6-8

9-11

6

2

2

Resursbrist

2

1

Fått erbjudande, men har tackat nej

Daglig verksamhet
SUMMA

Orsak

12-14

1
6

5

Fått erbjudande, men tackat nej
3

14 beslut

ÄLDREOMSORG – SoL
Insats/bistånd

Månader sedan beslutsdatum
3-5

6-8

Särskilt boende
för äldre

2

1

Fått erbjudande, men har tackat nej

SUMMA

2

1

3 beslut

Insats/bistånd

Månader sedan beslutsdatum
3-5

Kontaktfamilj

6-8

9-11

Orsak

9-11

12-14

Orsak

12-14

1

Finns kontaktfamilj, men inte färdigutredd

1

Kommer att verkställas under januari
2018

Kontaktperson

1

Ungdomscoach

3

SUMMA

5

Kommer att verkställas under januari
2018
Ungdomscoach finns, men beslutet
hade inte hunnit verkställas vid
rapporteringstillfället

1

6 beslut

Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör

Expedieras
Regionens revisorer, regionfullmäktige
2 (2)

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

torun.strom@figotland.se
Per Lundin
Avsägelse av förtroendeuppdrag.
den 23 februari 2018 09:10:26

Hej,
Jag heter Torun Ström och har ett förtroendeuppdrag (F!) som ersättare i
HSN, sedan våren 2017. Jag måste tyvärr avsäga mig uppdragen från dagens
datum, då min tid, andra uppdrag och arbetssituation inte gör det
möjligt att fortsätta som ersättare i HSN.
Med vänlig hälsning
Torun Ström
Feministiskt Initiativ

Region

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Anr

2018 -02- 1 3
REGION GOTLAND

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

.
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Postadr
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Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01
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Region
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Gottand

PK?
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2018 -02- 1 3
REGION GOTLAND

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

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.
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Region

MEDBORGARFORSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2018 -02- 1 3

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
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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Region

MEDBORGARFORSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Anr

2018 -02- 1 3
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.
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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.
kning

Datum

Naomförtydligande
Adress
Postadress

C/

E-postadress
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Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2
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Region

MEDBORGARFORSLAG

Gotland

Anr

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2018-02-13
REGION GOTLAND

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

Ändr* dd:aljp\sncn ffr s+rsnd9Gret

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
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Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01
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Region

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Anr

2018 -02- 1 3
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.
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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.
leckning

Datum

Namnfertydligande

Adl
Postadress
E-postadress

-JRegion Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

\

Sidan 1 av 2

Region

MEDBORGARFORSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Anr

2018 -02- 1 3
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.

\n d
.

pppcr\

'/or a//»?«?y?

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

Andra Brukare till Vårdtagare inom Hälso och
Sjukvården på Gotland

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.

Brukare är ett väldigt fult utryck som betyder User på
Engelska och det betyder väldigt mycket som är
negativt för en vårdtagare inom Hälso och
Sjukvården, det är väldigt respektlöst och
nedvärderande för en medborgare som bor i Region
Gotland
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]
f~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 j
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Leifi Jacobsson
Adress
Västgötagatan 10
Postadress
62149 Visby
E-postadress
Leifi.iacobsson@gmail.com
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Protokollsutdrag

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2018-02-07

SON § 11

Medborgarförslag. Ändra namnet från brukare till
vårdtagare

SON 2017/375
SON/AU § 12

Socialnämndens beslut

•

Socialnämnden avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning

I oktober 2017 inkom ett medborgarförslag där förslagsställaren önskar att namnet
”brukare” ändras till ”vårdtagare”.
Socialstyrelsen rekommenderar via sin termbank att man bör använda termen
brukare när man behöver ett samlande begrepp för alla som får individuellt
behovsprövade insatser från socialtjänsten oavsett vilken typ av insatser det handlar
om. Insatserna kan röra allt från stöd och service till mer omfattande bistånd och en
brukare kan vara allt från ett nyfött barn till en mycket gammal människa.
Bedömning

I tjänsteskrivelsen daterad 5 december 2017 beskrivs innebörden av de olika
termerna brukare, patient och vårdtagare.
Socialförvaltningen följer termbanken och socialstyrelsens rekommendation. Termen
brukare används vid behov av ett samlande begrepp för att beskriva de som får
individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 5 december 2017.
Medborgarförslag, juni 2017.
Ärendets behandling under mötet

Marica Gardell, socialdirektör presenterar ärendet.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Skickas till
Leifi Jacobsson, Västgötagatan 10, 621 49 Visby
Registrator RS, ärende RS 2017/588
Hanna Ogestad, kvalitetschef socialförvaltningen

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Socialförvaltningen

SON 2017/375
5 december 2017

Ia Lönngren

Socialnämnden

Medborgarförslag. Ändra namnet från brukare till vårdtagare
Förslag till beslut

•

Socialnämnden avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning

Socialstyrelsen rekommenderar via sin termbank att man bör använda termen
brukare när man behöver ett samlande begrepp för alla som får individuellt
behovsprövade insatser från socialtjänsten oavsett vilken typ av insatser det handlar
om. Insatserna kan röra allt från stöd och service till mer omfattande bistånd och en
brukare kan vara allt från ett nyfött barn till en mycket gammal människa.
Ärendebeskrivning

Regionfullmäktige har fattat beslut om att fördela ankommet medborgarförslag
2017-09-25 § 141 till socialnämnden. Svaret avser NN:s medborgarförslag om att
ändra namnet från brukare till vårdtagare inom hälso- och sjukvården på Gotland.
Termbanken

Socialstyrelsens termbank innehåller begrepp som har analyserats enligt
terminologilärans metoder och principer i samarbete mellan terminolog och
sakkunniga. Begreppen har sedan förankrats hos kommuner, landsting, privata
vårdgivare, myndigheter och andra organisationer. När begreppen är publicerade
rekommenderas de för användning inom fackområdet vård och omsorg.
Brukare
Termen brukare används som samlande begrepp för alla som får individuellt
behovsprövade insatser från socialtjänsten oavsett vilken typ av insatser det handlar
om. Insatserna kan röra allt från stöd och service till mer omfattande bistånd, och en
brukare kan vara allt från ett nyfött barn till en mycket gammal människa. Ordet
brukare anger att personen tar en insats i bruk oavsett om den är frivilligt mottagen
eller ges med tvång. Det finns ett behov av att kunna tala övergripande om dessa
individer. När termen brukare började användas inom den offentliga sektorn fanns
en önskan att tydliggöra en sorts delaktighet och medansvar i aktiviteten att ta
insatser, främst sociala insatser, ”i bruk”. Detta ansågs ordet brukare signalera. I
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-son@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Socialförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
SON 2017/375

samma anda bildades så kallade brukarorganisationer och brukarråd, där det talades
om brukarinflytande och brukarmedverkan.
Termen brukare står för alla som får individuellt behovsprövade insatser från
socialtjänsten. När man menar en särskild grupp eller enstaka individer används
andra benämningar till exempel assistansanvändare, familjehemsplacerat barn, klient,
tvångsomhändertagen.
Patient
Patient är en person som erhåller eller är registrerad för att erhålla hälso- och
sjukvård. Brukare kan ses som en motsvarighet till termen patient men inom
socialtjänstens verksamhetsområde.
Vårdtagare
Vård och omsorg är en förkortning av hälso- och sjukvård och socialtjänst. Vårdoch omsorgstagare är en person som är aktuell för insatser inom både hälso- och
sjukvård och socialtjänst. Vårdtagare betecknas inte som en term utan som en roll
enligt terminologirådet.

Bedömning

Socialförvaltningen följer termbanken och socialstyrelsens rekommendation. Termen
brukare används vid behov av ett samlande begrepp för att beskriva de som får
individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 5 december 2017.

Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör
Skickas till
Registrator RS, Ärende 2017/588
Hanna Ogestad, kvalitetschef socialförvaltningen
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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
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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

Protokollsutdrag

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-02-07

HSN § 491

Medborgarförslag. Att organisera psykologer
inom HSF i en gemensam psykologmottagning

HSN 2017/454
HSN-AU § 501

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit med förslaget att organisera psykologer inom
hälso- och sjukvårdsförvaltningen i en gemensam psykologimottagning.
Sedan flera år tillbaka pågår arbete inom hälso- och sjukvården för att stärka
psykologernas profession och det arbetet behöver fortsätta med fokus på att
tillgodose professionens behov och förbättra möjligheterna till kollegialt utbyte och
stöd. I detta arbete ingår även planering och utformning av PTP-tjänstgöring. Just nu
pågår samtal med Stockholms läns landsting (SLL) för ett framtida samarbete med
deras studierektor för PTP. För hälso- och sjukvården på Gotland har en psykolog
utsetts som kontaktperson till SLL för att delta i att formalisera samarbetet.
Merparten av psykologerna i hälso- och sjukvården är anställda inom psykiatrin,
primärvården samt mödra- och barnhälsovården. Inom hab/rehab finns psykologer
inom habilitering, i smärtteamet samt på minnesmottagningen. Kännetecknande i
dessa verksamheter är teamarbete där psykologerna är en viktig del. För att
teamarbete ska fungera krävs att det finns goda förutsättningar för samarbetet,
exempelvis bra strukturer för verksamhetsövergripande samverkan. Avgörande är
inte den organisatoriska formen eller om medarbetarna har samma eller olika chefer.
I medborgarförslaget nämns att logopeder och kuratorer är samorganiserade men så
är inte fallet generellt. Kuratorer inom psykiatrin, primärvården och inom
kvinnosjukvården är anställda inom respektive verksamhet, på samma sätt som
psykologer. Logopeder finns förutom på logopedmottagningen även inom barn- och
vuxenhabiliteringen.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag om att organisera psykologer inom HSF i en gemensam
psykologmottagning
Tjänsteskrivelse daterad 11 december 2017
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordföranden Stefaan De Maecker (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-02-07

Bakgrund HSN-AU § 501
Yrkande
Ordföranden Stefaan De Maecker (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.
Skickas till
Aron Sjöberg, förslagsställare
Regionfullmäktige

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY
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REGION GOTLAND

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

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2018-02-07

SON § 12

Medborgarförslag. Krav på utbildning och
kompetens vid ny anställning inom vården

SON 2017/374
SON/AU § 11

Socialnämndens beslut

•

Socialnämnden avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning

I september 2017 inkom ett medborgarförslag till Region Gotland där medborgaren
föreslår ”För att behålla vikarier som vill fortsätta jobba inom vården men som inte har
utbildning – erbjud dom någon form av utbildning som undersköterska. Ett krav för att få t.v.
anställning. Många blir lasade efter 2 år som vikarie. Införa valideringsutbildning igen. På distans
o.s.v.”
Socialförvaltningen strävar alltid efter att all personal inom förvaltningens
omvårdnadsyrken ska har rätt utbildning och kompetens för sina arbetsuppgifter. De
medarbetare inom förvaltningens omvårdnadsyrken som saknar rätt utbildning
uppmanas att utbilda sig i syfte att på ett bättre sätt klara av sina arbetsuppgifter och
utvecklas i sin yrkesroll. Legitimationsyrken kräver alltid att medarbetaren ska har rätt
utbildning och kompetens för att kunna anställas inom förvaltningen.
Bedömning

Socialförvaltningen erbjuder medarbetare som saknar utbildning möjligheten att
utbilda sig genom studier via bland annat kompetenscentrum och Hermods. De
medarbetare som är medlemmar i Kommunal kan få ekonomiskt stöd och hjälp av
verksamhetspotten. Efter genomförda studier får tillsvidareanställda medarbetare ett
lönepåslag med 1.500 kr/månad och timanställdas löner räknas om till de nivåer som
gäller för utbildad personal.
I dagsläget har socialförvaltningen ca 2/3 utbildad personal inom förvaltningens
omvårdnadsyrken. Som ett steg i att försöka nå målet om att alla medarbetare ska ha
rätt utbildning utreder förvaltningen möjligheten att göra utbildningssatsningar
genom bland annat valideringsutbildningar. Förvaltningen utreder också andra
alternativ till utbildningssatsningar. Målet är att utbildningssatsningarna ska påbörjas
under 2018.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2017-09-20, Krav på utbildning/kompetens vid nya
tillsvidareanställningar.
Tjänsteskrivelse daterad 8 januari 2018.
Ärendets behandling under mötet

Marica Gardell, socialdirektör presenterar ärendet.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2018-02-07

Skickas till
Liselott Nygren, Trädgårdsgatan 351, 621 54 Visby
Regionfullmäktige via RS registrator RS2017/842
Roger Nilsson, HR-chef

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokollsutdrag
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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
Namnförtydligande
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Protokollsutdrag

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-02-07

HSN § 490

Medborgarförslag. Inför hemtest för att upptäcka
och behandla cellförändringar

HSN 2017/502
HSN-AU § 500

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med
förvaltningens redogörelse.

Sammanfattning

Nationellt liksom i Region Gotland uteblir i genomsnitt var femte kvinna från
kontroller ingående i det nationella screeningprogrammet för tidig upptäckt av
livmoderhalscancer. I gruppen som uteblir från kontrollerna är utvecklad
livmoderhalscancer mer vanlig än hos de kvinnor som deltar i kontrollerna.
Under 2018 kommer ett nytt vårdprogram för förebyggande av livmoderhalscancer
att införas i Stockholm-Gotlandsregionen. Kvinnor som regelbundet deltar i
screeningprogrammet för gynekologisk cellprovtagning sänker redan idag risken för
att drabbas av livmoderhalscancer med cirka 90 procent. Det nya
screeningprogrammet kommer att stärka skyddet ytterligare bland annat på grund av
ökad HPV-diagnostik.
I det nya vårdprogrammet kommer en del åtgärder att införas för att underlätta och
stimulera deltagande. Bland annat så kommer from 2019 ett självprovtagningskit för
HPV att skickas till samtliga kvinnor folkbokförda inom Region Gotland som inte
har deltagit under ett screeningintervall > 4 år. Vid första utskicket kommer även så
kallad ”catch-up” att göras så att kvinnor som uteblivit längre tid än 4 år också får ett
erbjudande. För kvinnor som väljer att inte delta i självprovtagningen kommer årliga
påminnelser att införas.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 10 januari 2018
Medborgarförslag. Inför hemtest för att upptäcka och behandla cellförändringar
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordföranden Stefaan De Maecker (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 500
Yrkande
Ordföranden Stefaan De Maecker (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-02-07

Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med
förvaltningens redogörelse.
Skickas till
Emma Widegren, förslagsställare
Regionfullmäktige

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Interpellationssvar
2018-02-26

Fler torghandelsplatser
Svar på Anna Hrdlickas interpellation
”Fler torghandelsplatser?”
Torghandel är reglerad verksamhet där kommunerna har att ta ställning till var och när handel
får bedrivas. Det ska finnas en neutralt utformad taxa och en möjlighet för torghandlare att
boka plats och sälja sina produkter på kommersiellt tydliga villkor.
Under senare år har Region Gotland försökt att i Torhandelsstadgan ställa krav på enhetlighet
och utbud utan att lyckas. Teknikförvaltningen samverkar med två torghandlarföreningar,
Visby Handelstorg som är lokala och säljer lokalproducerat samt Torghandlarföreningen som
mest är ickelokala.

Anna frågar:
Vad kan vi göra för att få torghandlarna att vilja vara med på en ”designidé” om enhetligare
torgstånd?
Torghandel kan regleras i utseende men det kommer att krävas en tydlig koppling till
utemiljöprogram. Det kan antingen tas in som en del i utemiljöprogrammet eller bli en
konsekvens av detta. En sådan förändring kräver också en förändrad torghandelsstadga. Skall
ett sådant arbete inledas är det lämpligt att bjuda in intressenterna, torghandelsföreningarna
och Visby Centrum m fl, till ett sådant projekt så att många involveras och görs delaktiga i
arbetet. Arbetet kring uteserveringar är ett bra exempel där just dialog har lett till samsyn och
acceptans.

Vad kan vi göra för att få fler marknadsplatser - t ex ett grönsakstorg på Södertorg?
Platser med detaljplanelagd torghandel finns på Stora Torget, Donnersplats och Hamnplan.
Stadgan för torghandelstaxa gäller i Visby endast Stora torget.
Ska torghandel ske på fler platser krävs ändring av detaljplan, torghandelsstadga och
torghandelstaxa. Alternativet är att likt Östertorg söka polistillstånd för att nyttja offentlig
plats.

Meit Fohlin
Regionstyrelsens ordförande

Interpellationssvar
2018-02-26

Höjning av riksnormen för försörjningsstöd
Jesper Skalberg har ställt en interpellation till mig med anledning av att Regeringen har beslutat
att höja riksnormen för försörjningsstöd. Han ställer följande frågor om denna höjnings effekter
på Region Gotland.
1. Hur mycket kommer regeringens höjning av försörjningsstödet kosta Region Gotland?

Mitt svar är:
Socialförvaltningen har gjort en beräkning vad kostnaden beräknas bli för 2018. Under 2018
kommer förvaltningen att förändra sitt arbetssätt samt intensifiera samarbetet med bland annat
Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen. Förvaltningen bedömer
utifrån det att det inte kommer att ske någon drastiskt ökning av försörjningsstöd under 2018.
Jespers Skalbergs räkneexempel bygger på en ensamstående förälder med två barn i åldrarna 1114 år.
2017 års norm för en ensamstående var 2980 kronor per månad, 3120 per barn och månad.
2018 års norm för en ensamstående är 3030 kronor (+ 50 kronor) och 3370 (+ 250 kronor) per
barn.
Dessutom ökar schablonen för ”Gemensamma hushållskostnader” med 20 kronor mellan åren.
Totalt blir det en ökning med 570 kronor per månad, precis som är skrivet i interpellationen.
Men från och med mars 2018 ökar också barnbidraget med 200 kronor per barn, vilket, för vårt
räkneexempels del, innebär att kostnaden för försörjningsstödet ökar med 170 kronor per månad.
I genomsnitt är 550 hushåll beroende av försörjningsstöd varje månad. I varje hushåll finns i
genomsnitt 1,8 barn.
Den uppskattade ökade kostnaden för 2018 blir därmed:
2 månader x 520 kronor x 550 hushåll = 572 000 kronor
10 månader x 250 kronor x 550 hushåll = 1 375 000 kronor
Total ökning: 1 947 000 kronor.
Ökningen är uppskattad, och under förutsättning att alla andra parametrar är lika i jämförelse
med 2017. Då kostnadsökningen varierar mellan åldrarna på barnen, och det inte finns någon
statistik på i vilka åldrar våra klienters barn befinner sig så är räkneexemplet gjort på två barn
mellan 11 och 14 år. (interpellationens exempel).

2. Hur ska Region Gotland finansiera regeringens höjning av försörjningsstödet?

Mitt svar:
Försörjningsstödet kostade 65 miljoner kronor i Socialnämndens budget på 1,3 miljarder kronor
2017. Om det som ett värsta scenario skulle bli en ökning med runt 2 miljoner kronor, så kan det
säkert kompenseras av de överskott som finns på andra verksamheter. Men självklart kommer de
pågående insatserna intensifieras för att göra försörjningsstödet kortvarigt och att olika åtgärder
och samarbeten med andra kan göra att de som idag kräver försörjningsstöd ska kunna bli
självförsörjande.
3. Hur arbetar Socialnämnden för att minska bidragsberoendet och få fler människor att
lämna försörjningsstödet till förmån för sysselsättning och jobb?

Mitt svar:
Från och med 180115 införs möjligheten till E-ansökan, att klienter kan ansöka om
försörjningsstöd via nätet om de har mobilt bank-id. Förhoppningsvis kommer detta att innebära
att arbetstid frigörs för handläggarna, som då i ännu större utsträckning kan arbeta med
samverkansmöten med till exempel Af, Försäkringskassa och sjukvård, vilket vi vet är en
framgångsfaktor.
Det finns också en förhoppning om en ny samverkansmodell mellan Socialförvaltningen och
Utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningen (UAF), som skulle gagna både klienter och
kostnaden för försörjningsstödet (en gotlandsvariant av Trelleborgsmodellen).
Samarbetet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, sjukvård, socialtjänst och
vuxenutbildning inom Finsam minskar också behovet av försörjningsstöd.
Socialförvaltningen samverkar också med UAF för att så snabbt som möjligt få våra nya
gotlänningar från andra länder att snabbt bli självförsörjande genom att de under tiden de läser
svenska på SFI också har praktik i delar av äldreomsorgen. Då lär de sig svenska snabbare och
hur den svenska arbetsmarknaden fungerar. Många har därigenom fått sommarjobb och det kan
bli insteg till varaktiga jobb.
Det nya arbetssättet och samarbetet med Arbetsförmedling och Utbildnings och
arbetsmarknadsförvaltningen skall tillsammans med en förhoppningsvis fortsatt bra
arbetsmarknad, få till följd att ingen dramatisk ökning av försörjningsstödet äger rum under 2018.

Håkan Ericsson (S)
Socialnämndens ordförande

Interpellationssvar
2018-02-26

Tider i Visby ishall
Robin Storm (M) har i en interpellation ställt fyra frågor till mig vilka besvaras nedan.
1.

Vid kultur- och fritidsnämndens sista sammanträde gavs ett politiskt enhälligt uppdrag att se
över möjligheten att frigöra mer tid i Visby ishall.

2.

Föreningar avgör själva var de vill bedriva sin verksamhet och ansöker därefter om tid i
respektive anläggning vilka fördelas enligt gällande regelverk. Slite ishall har tidigare haft gott
om lediga tider men även i Hemse ishall har det funnits relativt gott om lediga tider.
Föreningar får givetvis ansöka om att nyttja dessa.

3.

Efter önskemål från allmänheten finns separata pass för de med klubba och puck respektive
utan klubba och puck. Det har funnits barn och unga som tyckt att ishallen känts otrygg när
det skjutits puckar. För att fler ska känna sig välkomna i ishallen har därför separata pass
införts.

4.

Att förlänga issäsongen är en kostnadsfråga. Våra tre ishallar på Gotland kostar sammantaget
knappt tio miljoner per år att drifta. Visby Roma ansökte förra sommaren om att få spola is
tidigare i Visby ishall vilket godkändes mot att totalsumman för detta debiterades föreningen.
Med de sparkrav som ligger på kultur och fritidsområdet ser jag det som svårt att i dagsläget
skjuta till mer pengar till att spola upp is tidigare på året. Värt att nämna är att Gotland med
våra tre ishallar ligger i topp nationellt räknat i ishallar per capita.

Filip Reinhag
Regionråd

INTERPELLATIONSSVAR
2018-02-26

Interpellation om hur regionens stöd till Wisby Strand snedvrider konkurrensen
Peter Wennblad (M) har i en interpellation, ”regionens stöd till Wisby Strand”, ställt tre frågor
till mig.
Dessa besvaras nedan.
Först vill jag dock inleda med en kort historik runt regionens satsning Kongresshallen Wisby
Strand. Redan i början av 90-talet när den stora ombyggnaden av Wisby hotell sattes igång
väckte företag inom turistnäringen frågan om en riktig kongresshall i Visby. Arbetet fortsatte i
olika konstellationer vilket i slutet av decenniet, i samband med regionens utbyggnad av
högskolans lokaler, gjorde att fullmäktige att gav startskott för planering av en Kongresshall i
Visby. Efter ytterligare flera års utredande, planerande, mötande, pengajagande (från både EU
och regering), upphandlingar, hyresgästjagande samt husockuperande kunde spaden äntligen
sättas i jorden maj 2005, med invigning i maj 2007.
Redan då var bestämt att regionen skulle äga Kongresshallsfastigheten och att regionen inte
skulle vara inblandad i hyresgästens sätt att sköta verksamheten. Det var också känt att
fastighetens höga drift- och kapitalkostnader inte skulle kunna täckas av hyran.
Kongresshallens förväntade positiva samhällseffekter skulle medföra goda intäkter till såväl
samhället som näringslivet. De bedömningar som gjordes pekade på 40-50 mnkr i ökad
omsättning till Gotland, ca 50 nya årsarbeten, mer turism-längre säsong, ökat underlag för
flyg/färja/detaljhandeln/restauranger/ buss/taxi och investeringar i ny hotellkapacitet samt
PR-marknadsföringseffekter.
Hur blev det?
Utredningsinstitutet HUI presenterade sin analys på Wisby Strands 10-årsdag förra året.
Satsningen har haft en turistekonomisk effekt på 900 miljoner. Nästan 2 000 evenemang och
kongresser har dragit 637 000 besökare vara ca 425 000 tillresta.
Dessutom har satsningen fungerat som en ”indirekt katalysator” för investeringar på ca 800900 miljoner, mestadels i hotell och andra boendeanläggningar. Antal hotellrum har ökat med
48 procent, vilket är 30 procentenheter mer än för riket.
Hyresgästbolaget har under dessa år haft en omsättning på 387 miljoner, betalt hyra på 27
miljoner och har nu 11 helårsanställda. Regionen har under dessa 10 år fått skjuta till 43,5
miljoner för att regionens fastighetsägarbolag inte ska gå med förlust.
Så sammantaget visar det sig alltså att Kongresshallssatsningen vida överstiget de prognoser
som låg till grund för beslutet. Det snitt på ca 4 miljoner per år som hittills varit regionens
bidrag till sitt eget fastighetsbolag utgör en liten insats som givit väldigt stor utdelning för den
gotländska besöksnäringen och det gotländska samhället.

Jag går nu över till att besvara interpellantens frågor.
• Anser du det är rimligt att region Gotland även i det nya hyresavtalet för kongresshallen tar ut en hyra som
understiger de kostnader regionen har för fastigheten?
Svar: Som säkert framgår av mitt tidigare anförande så anser jag att det är rimligt med ett stöd
till regionens eget bolag, precis som var förutsättningen när vi en gång tog beslutet att göra
kongresshallssatsningen. Naturligtvis vill jag se ett så lågt bidrag som möjligt men man ska
komma ihåg att det inte finns något direkt samband mellan en fastighets drifts/kapitalkostnader och marknadshyran för densamma.
• Anser du att Gotlands Convention Bureau ska fortsätta drivas i regionens regi, och med regional
finansiering?
Svar:
De personer som arbetar i GCB är anställda av regionen. GCB´s verksamhet finansieras av
Regionen och näringslivet med hälften var, f.n. 800 000 var. Hyresgästen på Kongresshallen
står för 25 procent av näringslivets del, 200 000 kr.
Gotland Convention Bureau (GCB) har som syfte att marknadsföra Gotland som mötesplats
och få fler möten att arrangeras på Gotland. GCB fungerar som en neutral och objektiv
koordinator mellan en kongressarrangör/mötesplanerare och aktörerna inom den gotländska
mötesindustrin. Vid GCB får företag, organisationer, föreningar och myndigheter
kostnadsfritt råd och stöd inför att arrangera ett möte på Gotland. En stor del av GCB´s
arbete är även att stötta och hjälpa de lokala personer och verksamheter som önskar stå värdar
för ett möte på Gotland.
Ja, jag tycker det är viktigt att vi med regional finansiering kan bidra med denna funktion för
att stärka Gotlands varumärke, visa upp den spetskompetens som finns här samt stötta
näringslivet och det gotländska samhället samtidigt som jag tycker att det är viktigt att också
näringslivet bidrar. I samverkan får vi störst nytta.
• Anser du att det är problematiskt att gotlänningarna via skattsedeln subventionerar hyran och betalar en
stor del av försäljningsarbetet för ett privat bolag, samtidigt som bolaget delar ut många miljoner till sina ägare.
Svar: Regionen stödjer många näringslivssatsningar och gör det på en övergripande nivå utan
att stödet riktas direkt till det enskilda företaget. Stödet till Convention Bureau görs både för
den viktiga funktion den verksamheten har för öns besöksnäring men också för dess effekter
på varumärket Gotland och på Region Gotlands egna verksamheter som står värdar för
möten.
Regionens stöd till GCB är inte beroende av de medfinansierade företagens ekonomiska
resultat eller vilka företag som är delaktiga i arrangemang som koordineras med hjälp av GCB.
GCB är i sin funktion neutrala och representerar hela det gotländska näringslivet.
Region Gotland har ett bolag som hanterar fastigheten och bolaget ska där driva effektiv
fastighetsförvaltning. Det uppdraget är självklart. Region Gotland har uppdraget att driva på
för utveckling, tillväxt och attraktionskraft samtidigt som förväntningarna på Region Gotland

är stora ur många perspektiv. Vi tog en medveten risk samtidigt som vi visade mod när vi
valde att bygga kongresshall. Kongresshallar har tveksam lönsamhet i hela landet och är
mycket konjunkturkänsliga. Nyttan för det gotländska samhället är, enligt ovan, mycket stor
och på sätt ser jag att insatsen stämmer väl överens med vårt uppdrag. Tillväxt i gotländskt
näringsliv är avgörande för hur väl vi lyckas upprätthålla god kvalitet i våra
välfärdsverksamheter.

Meit Fohlin
Regionstyrelsens ordförande

Interpellationssvar
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Gång- och cykelväg på väg 147 förbi Sjuströmmar i Slite
Lena Celion (M) har ställt interpellation enligt nedan:
Den 22 april 2013 lämnades en motion i Regionfullmäktige om att regionen skulle verka för att
Trafikverket skulle projektera och bygga en gång- och cykelväg över Sjuströmmar fram till
affärsområdet vid Mojner. Den bifölls i mars 2014 av fullmäktige och förslaget skulle tas upp vid
samrådsmöte med Trafikverket.
Väg 147 är vid Sjuströmmar är smal, hårt belastad av tung trafik och farlig för cyklande och
gående. Det har nu gått 3,5 år sedan motionen bifölls av Regionfullmäktige men inget verkar ha
hänt i frågan, och det är en viktig trafiksäkerhetsåtgärd. Sedan 2014 har den beslutade gångvägen
enligt byggplan efter stranden från badstranden fram till Sjuströmmar i Slite byggts av regionen
och Slite Strandby, men inget har hänt beträffande den fortsatta sträckningen via Sjuströmmar till
Mojner och Gyleområdet.
Jag undrar därför:
Vad har hänt med frågan om gång- och cykelväg förbi Sjuströmmar i Slite?
Finns gång- och cykelvägen med i planeringen då nu Trafikverket avsatt 50 miljoner till
upprustning av vägnätet?
Lena Celion (M)

Mitt svar:
Teknikförvaltningen har vid flera tillfällen framfört önskemål till Trafikverket om en gångbro
över Sjuströmmar. Trafikverket har inte visat något intresse för att bygga en bro.
Området vid Sjuströmmar är klassat som fast fornlämning och det kan innebära svårigheter att
anlägga en gångbro.
Gångbron finns inte med i de 50 miljoner som Trafikverket fått till satsningar på Gotland.
Regionstyrelsen beslutade 1 februari 2017 att gångbro över Sjuströmmar tas med i länsplanen.
Gångbron finns nu med i sammanställning av åtgärder.
Det är en slags totallista över behov och här finns alla slags åtgärder på det statliga och regionala
vägnätet. Exakt vilka åtgärder som kommer att genomföras är dock inte bestämt (utöver
cykelleden Västergarn - Klintehamn) utan det måste bestämmas varje år utifrån de prioriteringar
med utgångspunkt från den sammanställning som finns i länsplanen som regionen vill göra, och
utifrån vilka medel som finns. I detta är också dialogen med Trafikverket viktig.
Tommy Gardell
Ordförande i tekniska nämnden

