Komplettering 2

Regionfullmäktiges sammanträde 2018-03-26

KOMPLETTERINGAR

Ärende 9 - Avsägelser och fyllnadsval
Omedelbar justering önskas

a) Ny ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden (efter Torun Ström, Fi).
(Fi)
Karin Palmenfelt, Artillerigatan 21 B, 621 38 Visby
b) Anna Hrdlickas (M) avsägelse från uppdrag som representant i gruppen för samråd
i Gotlandshem
__________________________________________________________________

Ärende 11 – Medborgarförslag: nya

Medborgarförslag; nyinkomna efter att kallelsen trycktes.
• Lena BJörks medborgarförslag om att upprusta teatersalongen i Slite
(inkom 2018-03-12) RF 2018/298

• Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden
• Hans A Svenssons medborgarförslag om en ISPS-zon kring kryssningskajen
(inkom 2018-03-12) RS 2018/299

• Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden
• Leif-Åke Svenssons medborgarförslag om utökad snöröjning i Fårösund.
(inkom 2018-03-23) RS 2018/190

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden
__________________________________________________________________

Ärende 26
•

Nya motioner 8 st.

•

Nya interpellationer 7 st.

ORDFÖRANDEN

Per Lundin
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Anna Hrdlicka <Anna.Hrdlicka@moderaterna.se>
den 26 mars 2018 09:05
Per Lundin
Avsägelse

HEj Per
Härmed avsäger jag mig mitt uppdrag som representant representant i gruppen för samråd i Gotlandshem.
/ anna hrdlicka
Hämta Outlook för iOS
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Region

MEDBORGARFORSLAG
Anr
Till

Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2018 -03-2 3
REGION GOTLAND

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

Utökad snoröjnmg i Fårösund

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 bilaga 2

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 intemetpublicering
Förslagsställare in.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkboktord på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt föf^gTJte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning

2018-03-17
Namnfortydligande

~7

Leif-Åke Svensson
Mattiseväqen 4
Postadress
62462 Fårösund
E-postadress
v65@rung.se
Adress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Medborgarförslag
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Förslaget
Regionfullmäktige föreslås uppdra åt ansvarig nämnd att planera och genomföra upprustning av
salongen i Slite Teater.

Motivering
Slite Teater byggdes 1954 av Slite Köping. Teatern ägs och underhålls av Region Gotland.
Teatern används av Slite Biografförening för bio, opera- och balettföreställningar live som sänds från
Metropolitan och Bolsjojteatern och konserter med fullsatt salong flera gånger om året.
Lokalen används också av olika teatergrupper som arrangerar teaterföreställningar bland annat i
samarbete med Riksteatern. Teaterlokalen utnyttjas för samhällsinformation från Region Gotland och
av Solklintskolan. Informationsmöten hålls här också av Slite Intresseförening och andra ideella
föreningar.
Sammantaget är lokalen en viktig del av kulturlivet på Norr. Region Gotland vill med regionalt
utvecklingsarbete "ti!!gäng!iggöra genom lokaler möjligheten til! ett brett utbud av aktiviteter över hela
ön för en attraktiv boendemiljö" Slite Teater kan ses som en viktig del av det regionala
utvecklingsarbetet.
Region Gotland har tillsammans med Biografföreningen rustat upp och handikapp-anpassat foajén.
Genom att utnyttja biblioteket intill vid större arrangemang är denna del av teatern tillfyllest.
Teatersalongen är, med träpaneler och armaturer ett vackert exempel på femtiotalsarkitektur.
Teatersalongens ursprungliga stolar är efter mer än 60 år helt utslitna och måste bytas.
l samband med att Region Gotland lämnade Borgen för biostaden i början av tjugohundratalet flyttades
några bänkrader till Slite Teater där några bänkrader längst bak byttes ut. Golvet i salongen har varit
vattenskadat och behöver sannolikt bytas ut innan nya stolar monteras.
l samband med utbytet av bänkrader minskades antalet sittplatser från 350 till 280.
Det går antagligen inte att återfå ursprungligt antal platser. Kraven på sittkomfort och benutrymme har
ändrats under 60 år. Det är ändå angeläget att öka antalet sittplatser för att ge båttre ekonomi vid de
live konserter som regelbundet ordnas.
Jag samtycker till internetpublicering
Slite 2018-03-07

Lena Björk
Storgatan
624 48 Slite
marin.textil.gotland@telia.com

Region

Gotland

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
62181 VISBY

2018 -03- 1 2
REGION GOTLAND

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

Gör en ISPS-zon kring kryssningskajen i Visby.

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 Bilagal.

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 framgå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas om ett medborgarförslag.
Namnteckning
//'
/
/>
^
Datum & (\Q \ 4
<S tAJ> 1
Namnförtydligande

/ffr^i

?r <fa*2*rtt&^^

Hans A Svensson
Adress

Stjärngatan 16 C
Postadress

E-postadress

621 41 Visby
sm2dyr@gmail.com

Medborgarförslag Hans A Svensson, Visby.

(Bilaga 1.)

De flesta onda anslag mot sjöfarten har genomförts från sjösidan.
Slite hamn har en ISPS-anpassning av utskeppningszonen vid
cementkajen med kringliggande vattenområde.
Marin- och Kryssningsfartyg är i sammanhanget överrepresenterade,
i den tillgängliga dokumentationen och de flesta anslagen har utförts
från sjösidan.
Komplettera kryssningskajen med en skyddszon kring vattenområdet
i likhet med den som finns i Slite.

Referensdokumentation "Googlad" med söktext:
Maritime Terrorism Risk andLiability
(med länk till fulltext av dokumentet och Kapitel 5.
Risks of Maritime Terrorism Attacks Against Cruise Ships
(sid. 73 - 85).

Ufs, 2005-02-09, Nr 54
(Sid 7,8 ger information/sjökortsbild av områdesbegränsningar
av ISPS-zonen i Slite hamn.)

Bilaga 2

Medborgarförslag - Utökad snöröjning i Fårösund

Undertecknad önskar utökad snöröjning + sändning av de gång- och cykelvägar som är
markerade i Bilaga l.
Jag är medveten om att det tär på snökassan, men jag räknar med att det tar 15-20 minuter
extra. Och jag antar att gång- och cykelvägar plogas i Visby? Är man t.ex. pensionär, med
trasiga knän, så är det onekligen lite frustrerandet att behöva gå l km extra för att komma ner
till byn. Alternativet är att plumsa runt i snövallar på icke plogade gång- och cykelbanor.

Bilaga l

Medborgarförslag - Utökad snöröjning i Fårösund

MOTION
Till fullmäktige i Region Gotland
Upprätta en handlingsplan/policy för att öka ungas inflytande och delaktighet i
politiska beslutsprocesser.
I den ungdomspolitiska propositionen som antogs 2014, ”Med fokus på unga” antogs ett
nytt mål som fastslår att alla unga ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv
och inflytande över samhällsutvecklingen. Det är många kommuner som har valt att
inrätta olika typer av inflytandeforum som exempel ungdomsråd, ungdomsfullmäktige,
ungdomsdelegationer, ungdomspaneler eller ungdomsting oftast direkt underställda den
kommunala förvaltningen.
Ett inflytandeforum för unga, kan utformas som olika verksamheter, som erbjuder någon
form av återkommande aktivitet, vars syfte är att engagera ungdomar i den lokala
politiken. Den ska fungera som informationskanaler mellan politiker, tjänstemän och
unga och ska ge unga kunskaper om hur den lokala demokratin fungerar och stimulera
till engagemang hos unga att kunna påverka sin vardag och framtid. Man kan idag också
komplettera med digitala påverkanskanaler exempelvis specialanpassade appar, smspaneler och särskilda hemsidor, där unga kan lämna förslag på förbättringar på hur
kommunens verksamheter kan utvecklas.
Enligt barnkonventionen har varje barn rättighet att uttrycka sin åsikt och delta i beslut
som rör honom eller henne. Men det är också viktigt att se barn och ungdomar som en
resurs i positiv bemärkelse, som kan tillvaratas för att påverka kommunens
beslutsprocesser för unga på Gotland.
Därför föreslår vi:
att Region Gotland upprättar en handlingsplan/policy för att öka ungas inflytande och
delaktighet i politiska beslutsprocesser.
att Region Gotland inrättar inflytandeforum som är särskilt avsedd för gruppen unga.
Stenkyrka 2018-03-20

Eva Gustafsson (C)

Anna Andersson (C)

Motion: Uppsättning av övervakningskameror på offentliga platser
Till: Regionfullmäktige på Gotland
Sedan flera år har Rikspolisstyrelsen förordat uppsättning av övervakningskameror på offentliga
platser för att både förebygga brott och göra dessa platser tryggare för allmänheten men även för
att kunna lösa brottsfall.

Utan att ha någon egen detaljkunskap kan detta vara på platser där många människor rör sig i
samband med nöjesliv, det kan vara vid allmänna kommunikationer där även terrorbrott kan
befaras, det kan självklart vara platser där många brott inträffar, det kan vara vid boenden och så
vidare men jag tror den absolut största sakkunskapen finns hos polismyndigheten för upprättande
av en lista på lämpliga platser tillsammans med regionen.
Under senare år har övervakningskameror satts upp vid både Länsstyrelsen och Region Gotlands
kontorslokaler. Trots att det i det ena fallet skett utan tillstånd från myndigheter har detta setts
som självklart från politikerna sida. Under förra årets Almedalsvecka sattes det upp
övervakningskameror på offentliga platser i Visby för att skydda mot terror trots att islamistisk
terror sällan drabbat politiker utan nästan alltid allmänhet. Gotlandsfärjorna som är ett troligt mål i
terrorsyfte har knappt nämnts. Det är dags att vi politiker gör en insats för att skydda våra väljare –
allmänheten.

Därför föreslår jag att Region Gotland i samråd med lokala polismyndigheten
+ SÄPO upprättar en lista på lämpliga platser där övervakningskameror och
ansöker om tillstånd hos Länsstyrelsen.
Hannes Müller
Klintehamn 26 feb 2018

Fröjel 2018-03-26

Motion:
Till:

Begränsning av fyrverkerier
Regionfullmäktige Gotland

Varje år innebär nyårsfirandet en plåga för många hundar och hundägare, som i
stället för en festlig inramning upplever fyrverkerier som en ren skräckupplevelse.
Det skulle uppskattas om vi såg över möjligheterna att begränsa smällandet i såväl
tid som rum.
Exempelvis skulle man kunna hänvisa denna del av nyårsfirandet ner till
hamnområdet mellan 23:30–00:30 på nyårsnatten. Fördelen med detta är ju
dessutom att alla som vill kan uppleva varandras raketer där, det kan bli ett stort
skådespel. Dessutom kanske under lite mer ordnade former för att minska risken för
olyckor.
Regionen skulle kanske kunna bjuda på en laser-show över staden som kan vara lika
spektakulär, men utan de negativa effekterna enligt ovan, och dessutom mycket
bättre för miljön.
En ”Fyrverkerifri zon ” i Visby kan faktiskt tänkas locka nyårsfirare från övriga landet
att fira nyår här, så stort är faktiskt problemet.

Jag yrkar således på att man utreder möjligheterna att begränsa fyrverkerierna på
nyårsnatten, i första hand i Visby, i både tid och rum.

Håkan Onsjö (m)

Fröjel 2018-03-26

Motion:
Till:

Lappa inga bilar före 11:00
Regionfullmäktige Gotland

I Visby får man parkera 2 timmar utan avgift, med p-skiva mellan 9:00-18:00, det
anses även ok att ställa p-skivan på klockan 9:00 om du kommer och parkerar efter
kl. 18:00. Detta innebär att alla som står parkerade fram till kl. 11:00, står rätt enligt
regelsystemet, men en del tycks glömma att vrida p-skivan, och dessa lappas då
med höga böter, men de som då får en p-bot straffas inte för att de står fel, utan för
att de glömt att vrida p-skivan.
Detta kan väl ändå inte vara meningen? Det drabbar företrädesvis våra egna
kommuninvånare. Om man i stället börjar ”lappa” kl. 11:00 så slipper vi bötfälla
glömska, och jag tror det vore uppskattat. Dessutom sparar vi in en del arbetstid för
våra parkeringsvakter, och jag tror vi minskar en del irritation, och därmed får en
trevligare stämning och arbetsklimat.
Jag är medveten om att man kan glömma p-skivan även vid andra tider, men då blir
det svårt att undvika böter.
Jag yrkar således på att man inte bötfäller bilar som i övrigt står rätt, förrän efter 2
timmars fri parkering - i nu läget från kl. 11:00.

Håkan Onsjö (m)

Fröjel 2018-03-26

Motion:
Till:

Matarbussar under Almedalsveckan
Regionfullmäktige Gotland

För några år sedan motionerade vi om att Regionen borde se över möjligheten till
matarbussar ut från Visby under Almedalsveckan, i första hand mot Slite, Roma och
Klintehamn/Hemse.
Detta för att ge möjlighet för boende på andra platser än i Visby under veckan.
Fördelen med detta vore att fler skulle kunna ta del av Almedalsveckan, i dag finns
risken att en del inte har råd eller får plats. Och jag tror att det är viktigt att
Almedalsveckan är tillgänglig för så många som möjligt, inte minst ur demokratisk
synpunkt.
Dessutom skulle detta kunna innebära att fler får möjlighet att hyra ut och därmed
bidraga till landsbygdens utveckling.

Jag yrkar således på att man utreder möjligheterna till en tät busstrafik under
Almedalsveckan mellan Visby och Slite, Roma och Klintehamn/Hemse.

Håkan Onsjö (m)

Motion till regionfullmäktige på Gotland

Ang. framtida kollektivtrafik och övrig offentlig finansierad
trafik på Gotland.

Det är dags att tänka framåt, se hur kollektivtrafik och övrig offentlig
finansierad trafik på Gotland kan bedrivas
Region Gotland har idag en kollektivtrafik som är kostsam och i vissa fall
dåligt utnyttjad och därför i behov av åtgärder.
Trafiken behöver göras mer tillgänglig och bättre genom att tillåta det lokala
samhället att göra olika insatser och uppmuntra till kreativa lokala
trafiklösningar.
Genom att olika statliga satsningar tas till vara, komma överens med de olika
utvecklingsbolagen, kyrkan, idrottsföreningar och/eller andra lokala föreningar
Det skulle t.ex. kunna vara bussar som går på stomlinjer varje hel timme till och
från Visby.
Att ute i socknarna ha miljöbilar, som sköts av de lokala föreningarna, för att
förflytta folk till stomlinjer eller till serviceorter och här kunde kanske även
färdtjänst m.m. ingå .
Bokning skulle kunna göras via appar eller telefon etc.
Liberalerna Gotland
Regementsgatan 2
621 50 VISBY

www.liberalerna.se
www.liberalernagotland.se
gotland@liberalerna.se

Telefon
Ombudsman 0708-89 17 56
Telefonsvarare 0498-48 27 60

Liberalerna yrkar därför att:
Region Gotland inför den nya upphandlingen av kollektivtrafik börjar tänka nytt och
tillsätter en arbetsgrupp med en politiker från varje parti i regionfullmäktige plus
företrädare för näringsliv och civilsamhälle samt tjänstepersoner från de berörda
förvaltningarna, för att utforma den nya kollektivtrafiken

Visby 2018-03-26

Johan Thomasson

Lena Grund

Frans Brozén

Ulf Klason

Liberalerna Gotland
Regementsgatan 2
621 50 VISBY

www.liberalerna.se
www.liberalernagotland.se
gotland@liberalerna.se

Telefon
Ombudsman 0708-89 17 56
Telefonsvarare 0498-48 27 60

Motion angående reglering av avfyrande av fyrverkeripjäser och annan
pyroteknik

Under det gångna nyårsfirandet 2017/2018 upplevde många gotlänningar att det
avfyrades raketer och sköts med smällare under okontrollerade former och med dålig
respekt för andras egendom och säkerhet. Ett mycket uppmärksammat fall med ett föl
som fick avlivas akut efter skador det åsamkat sig efter att ha blivit skrämt av
fyrverkeripjäser blev för många droppen…
En diskussion följde där en del förslag kom upp som att försöka begränsa skjutandet till
vissa angivna tider på dygnet och kanske till vissa angivna platser. Några vill förstås ha
ett totalförbud för avfyrandet av sådan här pyroteknik.
En begränsning av skjutandet inom vissa tider skulle möjliggöra för människor att
förbereda både sig själva och sina husdjur. Det skulle bli möjligt att i rätt tid stalla in sina
hästar eller andra djur. Det skulle bli möjligt att i rätt tid och planerat ge lugnande
medicin om så skulle behövas. En begränsning till vilka platser varifrån det skulle vara
tillåtet att avfyra fyrverkeripjäser skulle möjliggöra för övriga medborgare att hålla sig
undan om så önskas.
På av regionen ägd mark har ju sedan länge restriktioner funnits vad gäller konsumtion
av alkoholhaltiga drycker. Borde det då inom ramen för det kommunala
självbestämmandet och ordningsstadgan inte gå att reglera skjutandet vid nyår och för
den delen vid andra högtider och evenemang?

Jag yrkar:

Att Regionen utreder möjligheten att reglera skjutandet av raketer och annan pyroteknik
till lämpliga klockslag
Att regionen utreder möjligheten att förbjuda avlossande av raketer och annan
pyroteknik från vissa särskilt känsliga områden såsom t ex innanför murarna eller från
andra områden som kan anses särskilt olämpliga i det här avseendet.
Hablingbo 2018-03-25

Jonas Niklasson (C)

Öka byggandet utanför Visby
Region Gotland har sedan länge en vision om att vi bland annat ska öka befolkningen till
65000 innevånare till år 2025. Nuvarande infrastruktur och service som skolor, vård,
renhållning, idrottsanläggningar, kulturutbud med mera beräknas klara den
befolkningsmängden. Inom regionen pågår nu ett arbete med att uppdatera och förnya
målen samt utreda service-utbud runt om på Gotland.
I Visby är det långt framskridna byggplaner för mer än 700 bostäder medan
utvecklingstakten på övriga Gotland i det närmaste är obefintlig. Gotlandshem har i
uppdrag att fram till 2020 nyproducera minst 400 bostäder. Hittills har drygt 140 byggts
varav 12 st utanför Visby! Det får till följd att regionens service behöver utökas i Visby
samtidigt som orter på Gotlands landsbygd drabbas av neddragningar. Till exempel
planeras för nybyggnad eller ombyggnad av skolor för cirka 100 miljoner kronor i Visby
samtidigt som det finns möjlighet och utrymme för fler elever i befintliga skolor runt om
på ön. Samhällsekonomiskt är det förkastligt att bygga nytt samtidigt som man inte
använder lokaler eller verksamheter fullt ut på andra ställen.
Vänd på perspektivet. Genom att öka byggandet och därmed befolkningsunderlaget på
landsbygden kan befintliga lokaler och verksamheter användas bättre och utvecklas.
Möjlighet att enkelt ta sig till och från arbete och fritidsaktiviteter är väsentligt för val av
bostadsort. Utbyggd kollektivtrafik är här en väsentlig nyckel för att underlätta
vardagslivet.

Därför yrkar jag:
-att Region Gotland utreder vilket befolkningsunderlag som behövs för att på ett effektivt
sätt nyttja befintlig service och infrastruktur runt om på Gotland.
- att utifrån det sätta relevanta måltal för bostadsbyggandet.
-att utveckla kollektivtrafiken för att förenkla arbets- och fritidspendling över hela ön.

Bro 18-03-25

Stefan Nypelius (C)

Interpellation: Förändrat säkerhetsläge på Gotland
Till: Regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin
Sedan Sovjetunionens sammanbrott och det s.k. kalla krigets slut monterades förvaret av Sverige
och i högsta grad Gotland ned. För inte så många år sedan stod Gotland närapå utan försvar och i
och med ökande spänningar internationellt har förståelsen för att landet behöver ett militärt
försvar blivit mer tydligt. Det svenska medlemskapet i EU har även det gjort att den svenska
neutralitetspolitiken blivit ifrågasatt.
I vårt närområde på andra sidan Östersön har de baltiska länderna och Polen haft en i huvudsak
bra utveckling där konflikter med minoriteter inte eskalerat. Vid en statskupp 2014 i Ukraina
tillsattes en starkt Ukraina-nationalistisk regering delvis med regeringsmedlemmar från vad som
betecknas som nazistiska organisationer. För stora nationella minoriteter som ryssarna i Ukraina
blev det startskottet för ett uppror vilket fick stöd från Ryssland mot kuppregeringen. Situationen i
Ukraina, där USA/Nato stod på kuppmakarnas och regeringens sida och Ryssland stod på de
upproriska ryssarnas sida och Rysslands annektering av Krim gjorde att säkerhetsläget i norra
Europa med ens blev spänt. Samtidigt har i Sverige krafterna som verkar för en anslutning till Nato
blivit allt starkare medan de som vill bibehålla neutraliteten att tystare.
Gotland har kommit alltmer i blickpunkten och USA´s armechef och även en hög general har
besökt ön och sagt att kontrollen över Gotland är mycket viktig. På den nyligen i Sverige avhållna
Rikskonferensen Folk & Försvar gick det inte en kvart utan att Gotland nämndes.
År 2016 när både Polen och Rumänien beslöt att placera ut USA-tillverkade robotsystemet Patriot
utmed sina gränser österut reagerade Ryssland med att det var ett försök att skapa en
kärnvapensköld för att ge så kallad förstaslags-kapacitet för Nato österut mot Ryssland. Ryssland
uppgav detta som skäl för att de då placerade ut Iskander- robotar, vilka även kan förses med
kärnvapenspetsar, i det för Polen och oss närliggande Kaliningradområdet.
Sverige planerar enligt ett beslut nu att köpa in Patriot-robotar och det nämns mycket ofta en
sådan enhet kan placeras på Gotland och man får förmoda att dessa ifall de placeras här kommer
ses som en del av Nato´s kärnvapensköld av Ryssland. Detta skulle vad jag tror innebära att Gotland
blev ett förstahandsmål i ett storkrig mellan stormakterna med robotar som kan utrustas med
kärnvapenstridsspetsar riktade mot Gotland.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga Meit Fohlin om följande två saker:

Finns det anledning för Gotlands politiker att ta ställning till utplacering av
Patriot-robotar på ön och ett nära samarbete med NATO/USA och vad det
skulle innebära för säkerhetsläget för befolkningen på ön?

Anser du att civilförsvaret på Gotland inom överskådlig framtid kan ha
tillräcklig kapacitet för att möta ett kärnvapenanfall eller omfattande
bombningar?
Hannes Müller
Klintehamn 26 feb 2018

Interpellation till Socialnämndens ordförande

Många ensamkommande ungdomar som fram till nu har bott i regionens Haimaboenden hinner passera artonårsdagen eller blir åldersuppskrivna till 18 år före
asylärendets avgörande och får därmed lämna Hvb- hemmet för att antingen
flytta till något av migrationsverket boenden eller hitta något annat boende på
Gotland.
En del åldersuppskrivningar kommer som en stor överraskning för både
ungdomen och personalen. Ibland baseras åldersuppskrivningen på enbart
knäledsröntgen där visdomständernas utveckling istället visar på en ålder under
arton. Även övriga pedagogiska och psykologiska mognadsbedömningar från
lärare och annan personal runt ungdomen på boendet och inom socialtjänsten
tyder i vissa fall på en ålder under arton.
En del av ungdomarna som skrivs ut från hvb-hemmet har också omsorgsbehov
som är större än andras. Det kan röra sig om en historia av självskadebeteenden
och självmordsförsök. Någon har uppenbarligen kognitiva svårigheter eller borde
ha fått någon neuropsykiatrisk diagnos.
Varje myndighet har rätt och skyldighet att göra sin egen självständiga
bedömning av omsorgsbehov och även av trolig ålder på dessa ensamkommande
ungdomar.

Fråga1: På vilket sätt gör socialtjänsten inom region Gotland en egen
självständig bedömning av ungdomens troliga ålder?

Fråga 2: På vilket sätt gör socialtjänsten inom region Gotland en bedömning av
ungdomens behov av omsorg och hur försäkrar man sig att ungdomen verkligen
”klarar sig själv” efter att den bedöms vara arton och flyttar ur hvb Haima?

Hablingbo 2018-03-25

Jonas Niklasson

Interpellation till byggnadsnämndens ordförande Karl-Allan Nordblom (Mp)

Brist på färdiga detaljplaner
Jag bedömer att bristen på bostäder fortfarande är den största utvecklingshämmande
faktorn på Gotland. Detta trots att det byggts mycket under de senaste årens starka
högkonjunktur. Kombinationen av många nya gotlänningar, färre personer per familj och
ett mera omfattande dubbelt boende gör att det även framöver behöver byggas väldigt
många nya bostäder. Och det behöver byggas på hela Gotland, inte bara i Visby.
Processen kring planläggningen av nya bostäder är långsiktig och har långa ledtider.
Därför är det väldigt viktigt att detaljplaner löpande färdigställs så att det alltid finns
färdiga sådana att möte den efterfrågan som finns på bostadsmarknaden. Jag ser med
stigande oro på att Gotland snabbt är på väg in i ett läge där bristen på färdiga
detaljplaner blir en väldigt hämmande faktor för öns utveckling.
Därför ställer jag följande frågor:
– Hur många idag byggbara lagakraftvunna detaljplaner för flerbostadshus finns det i
Visby och hur många bostäder rymmer de?
– Hur många idag byggbara lagakraftvunna detaljplaner för flerbostadshus finns det i
Fårösund, Slite, Roma, Katthammarsvik, Klintehamn, Hemse, Burgsvik, och hur
många bostäder rymmer de?
– Hur många idag byggbara lagakraftvunna detaljplaner för villor finns det i Visby och
hur många bostäder rymmer de?
– Hur många idag byggbara lagakraftvunna detaljplaner för villor finns det i Fårösund,
Slite, Roma, Katthammarsvik, Klintehamn, Hemse, Burgsvik, och hur många
bostäder rymmer de?
– Efter att ha styrt planeringen av bostadsbyggandet under tre år, är du som
byggnadsnämndens ordförande nöjd med den framförhållning på färdiga detaljplaner
som Gotland har nu?
Vänge 2018-03-09

Lars Thomsson (C)

Interpellation till ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden Stefaan De Maecker (MP):
Om primärvårdens roll och ansvar enl ny lag vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Vid årsskiftet 2017/2018 infördes lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
Ansvaret för planeringen av patientens vård efter sjukhusvistelsen flyttas från sjukhuset till
primärvården respektive socialtjänsten. En viktig ambition med den nya lagen är att primärvården
ska bli en starkare aktör. Tidigare gjord bedömning av hemsjukvården i dess helhet har fastställt att
socialnämnden inte behöver vara föremål för någon ytterligare revisionsgranskning.
PwC har på uppdrag av Region Gotlands förtroendevalda revisorer granskat primärvården och dess
gemensamma processer med socialtjänstens ansvarsområde. Granskning har gjorts av lokalt
styrande dokument, mål, avtal, överenskommelser, rutiner och riktlinjer och genomförda
uppföljningar. Intervjuer har genomförts med företrädare för primärvården samt annan verksam
personal i organisationen. Givet nuvarande förutsättningar och arbetssätt poängterar flertalet
intervjuade från primärvården att deras förutsättningar att medverka till lagens mål är ytterst
begränsade. Den sammanfattande bedömningen i rapporten är att hälso- och sjukvården i begränsad
utsträckning säkerställt att primärvårdens uppdrag är tydligt definierat enl målbilden i den nya lagen.
Samverkan och ledningsstruktur fungerar i begränsad utsträckning, nuvarande arbetssätt och stöd
för informationsöverföring har begränsade förutsättningar, brister finns i uppföljning och analys, då
data i många fall saknas.
Liberalerna önskar svar från HSNs ordf på följande:
•

•

Hur ska primärvården med den nuvarande stora bristen på distriktsläkare klara av det nya
ansvaret som den nya lagen medför? Distriktsläkaren spelar stor roll i processen med gott
omhändertagande efter slutenvården.
Har några ekonomiska beräkningar gjorts betr vad som kan vinnas genom att processen
kommer igång och patienter kan få trygghet i primärvården/hemsjukvården och därmed
skrivas ut från sjukhuset t ex fyra dgr tidigare än vad som sker idag?

De frågor som revisionen ställt inför implementeringen av den nya lagen kvarstår att besvara:
•

•
•

När säkerställs att det fortsatta utvecklingsarbetet kopplat till lagen om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård fortskrider enligt plan under år 2018 och att
revidering sker av andra överenskommelser som berör utskrivningsprocessen?
Vilka åtgärder vidtas för att intensifiera och prioritera förankringsarbetet samt
samordningen av identifierade gränsdragningsproblem?
När säkerställs att uppföljning och analys genomförs av aktiviteter kopplade till
gemensamma frågor som grund för att nå fastställda mål?

Hemse den 25 mars 2018
Lena Grund (L)

Stånga 2018-03-26

Interpellation:

Screening av prostatan

Till:

Ordförande i HSN, Stefaan de Maecker

Socialstyrelsen har åter avslagit förslaget om allmän screening av prostatan. Ett
förhöjt PSA-värde indikerar någon form av sjukdomstillstånd. Det kan vara att
prostatan är förstorad eller inflammerad. I värsta fall är det en cancerindikation. Alla
tre tillstånden ger mannen problem och försämrar livskvaliteten. Ju tidigare man
behandlar sjukdomstillstånden, desto bättre prognoser för den behandlade mannen.
Socialstyrelsens beslut gör inte oron mindre för medelålders män. Med anledning av
beslutet vill jag veta:

-

Vilket besked kommer männen att få på sin vårdcentral, då dom vill göra ett
frivilligt PSA-prov?

-

Kommer man att respektera männens önskan om att ta provet?

Stånga 2018-03-26

Roger Wärn (M)

Interpellation
Till regionstyrelsens ordförande
Meit Fohlin

Är alla föreningar inte lika?
Jag var på årsmöte med ideella föreningen Klintetraktens framtid i förra veckan. Utöver att
det var ett mycket positivt möte med stort deltagande, fick jag höra om en eventuell
diskrepans. Till min fasa, fick jag höra att föreningen inte kallades/inbjöds av regionen till
samråds-/informationsträffar, tillsammans med övriga”sockenassociationer som är bolag.
Inte möjligt tänkte jag, och ställde frågan om jag hört rätt. Jo, det hade jag tydligen, för
styrelsen meddelade att de inte inbjöds på grund av att de var ideella organisationer. De
visste också att samma sak gällde Roma intresseförening – även de en ideell förening. De
som inbjöds/informerades var organisationer med samverkansformen bolag.
Inte är det möjligt att man behandlas olika på grund av samverkansform? Framförallt då den
mest öppna, ideella och medlemsstyrda organisationsformen, är den ideella föreningen.

Mina frågor är;
- Hur kunde detta bli en verklighet?
- Hur tänker du se till att problemet rättas till?

Klintehamn den 25 mars 2018
Ulf Klasson (Liberalerna)

Interpellation
Till Socialnämndens ordförande
Håkan Eriksson

Gotlands Sociala företag – lägga ned när kostnader kvarstår.
För någon vecka sedan fick vi i pressen läsa att SON:s AU föreslog nedläggning av de fyra
sociala kooperativen på Gotland (Lövsta kooperativet i Roma, Suderviljan i Klinte, Visby
Catering samt Återvinnarna i Visby).
Inför socialnämndens möte senare, meddelade dess ordförande Håkan Eriksson att man inte
behövde befara indragning av bidraget på 4,3 msek/år. Åtminstone inte på kort sikt. Indraget
bidrag lär innebära nedläggning för minst tre av de fyra företagen. . ”Det handlar om
människor som har svårt att komma in på den öppna arbetsmarknaden och vi vill värna om
deras möjlighet till sysselsättning, förklarar nämndens ordförande Håkan Ericsson (S)”, skrev
Gotlands Allehanda. En uppfattning jag mer än gärna delar.
Jag kan inte se ”vinsten” med denna neddragning, då de flesta av kostnaderna återstår. Flera
av handledarna är anställda i regionen och blir väl omplacerade – Ingen ”förtjänst”. Hyrorna
för flera av organisationerna kvarstår, då regionen äger lokalerna eller hyr dem????? Ett
stimulerande arbete för de anställda tas bort – ingen samhällsekonomisk vinst heller.
De sociala företagen sysselsätter ett femtiotal personer som är anställda i respektive
organisation. De känner att de har en vettig sysselsättning utifrån sina förutsättningar. Utan
arbete lär de inte bli billigare för regionen och personernas tillfredställelse och glädje av att
ha en anställning, en plats att gå till försvinnerdirekt.
Mina frågor kring detta är
-

Finns det en plan för att rädda sysselsättningen vid dessa företag och för de
anställda på längre sikt? Om nej, hur tänker majoriteten då?

- Hur är planen för att på annat sätt stimulera dessa personer, vid en ev.
nedläggning.
-

Vad gör regionen med avveckling av de lokaler och handledarkostnader vi har idag?

Klintehamn den 25 mars 2018
Ulf Klasson (Liberalerna)

