Komplettering

Regionfullmäktiges sammanträde 2018-05-14

KOMPLETTERINGAR

Ärende 21– Avsägelser och fyllnadsval
g) Ny ersättare i byggnadsnämnden (efter Bertil Eneqvist, S)
Bordlagt från föregående sammanträde
h) Karen Holms (S) avsägelse som ersättare i tekniska nämnden.
i) Ny ersättare i socialnämnden (efter Anders Nordgren, MP)
(MP)
Marcus Grünerwald, S:t Hansgatan 23, 621 56 Visby
j) Ny ledamot i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (efter Tina Fridell, MP)
(MP)
Jörgen Renström, Tranhusgatan 43, 621 55 Visby
k) Ny ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (efter Jörgen Renström, MP)
Bordläggs till nästa sammanträde

l) Ny ersättare i byggnadsnämnden (efter Jörgen Renström, MP).
(MP)
Wolfgang Brunner, Skyttegatan 8, 621 41 Visby
m) Ny nämndeman i Gotlands tingsrätt (efter Jonas Beltrame-Linné, MP)
(MP)
Kjell Funk, Närkegatan 8, 621 49 Visby
n) Ny ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden (efter Torun Ström, Fi)
(Fi)
Karin Palmenfelt, Artillerigatan 21 B, 621 38 Visby
o) Val av ersättare för ombud till bolagsstämma för Inspiration Gotland
(efter Bo Björkman, S)

p) Eva Nypelius (C) avsägelse från uppdraget som styrelseledamot i Inspiration
Gotland
q) Björn Janssons (S) avsägelse från uppdraget som styrelseledamot i Inspiration
Gotland
r) Ny ledamot i Inspiration Gotland (styrelsen ska bestå av minst tre ledamöter)

Ärende 22 – Medborgarförslag: beslutade

Medborgarförslag; beslutade efter att kallelsen trycktes. Endast för anmälan.
Björn Håkansson och Olof Thomssons medborförslag om flytt av reningsverket i
Katthammarsvik till Skags i Östergarn. RS 2017/234
•

Tekniska nämnden 2018-04-25, § 132

•

Medborgarförslag (inkom 2017-03-01)

Pia Malmros medborförslag Medborgarförslag om parkeringsavgift vid Visby lasarett.
RS 2018/195
•

Tekniska nämnden 2018-04-25, § 133

•

Medborgarförslag (inkom 2018-02-13)

Martin Ronstens medborförslag om förbättrad gatubelysning i Visby. RS 2018/222
•

Tekniska nämnden 2018-02-07, § 134

•

Medborgarförslag (inkom 2018-02-19)

Per-Ola Nilssons medborförslag om sänkt hastighet på Färjeleden, vid Idrottens hus.
RS 2017/1113
•

Tekniska nämnden 2018-02-07, § 135

•

Medborgarförslag (inkom 2017-12-07)

Lisa Hammars medborförslag om att bygga ett badhus som ett s.k. Tropical Island,
motsvarande det utanför Berlin. RS 2017/909
•

Regionstyrelsen 2018-04-26, § 115

•

Medborgarförslag (inkom 2017-10-05)

Ärende 23 – Medborgarförslag: nya

Medborgarförslag; nyinkomna efter att kallelsen trycktes.
•

Birgitta Nygrens medborgarförslag om ett friskt pensionärsliv
(inkom 2018-05-03) RS 2018/510
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen

•

Hans A Svensson medborgarförslag om parkering på lasarettsområdet.
(inkom 2018-05-07 RS 2018/527
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Git Järnmarks medborgarförslag om en gångtunnel under vägen vid
kryssningskajen. (inkom 2018-05-08) RS 2018/530
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden

Ärendena 24-30
Interpellationssvar

• Regionstyrelsens ordförande Meit Fohlins (S) svar på Hannes Müllers (-)
interpellation om förändrat säkerhetsläge på Gotland. RS 2018/372
Bordläggs till nästa sammanträde

•

Socialnämndens ordförande Håkan Ericssons (S) svar på Jonas Niklassons (C)
interpellation om socialtjänstens bedömning av ensamkommandes ålder.
RS 2018/373

• Byggnadsnämndens ordförande Karl-Allan Nordbloms (MP) svar på Lars
Thomssons (C) interpellation om brist på färdiga detaljplaner.
RS 2018/374

• Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Stefaan De Maeckers (MP) svar på
Lena Grunds (MP) interpellation om primärvårdens roll och ansvar enligt ny
lag vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. RS 2018/375
• Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Stefaan De Maeckers (MP) svar på
Roger Wärns (M) interpellation om screening av prostatan. RS 2018/376
• Regionstyrelsens ordförande Meit Fohlins (S) svar på Ulf Klassons (L)
interpellation om likabehandling av föreningar. RS 2018/377
Bordläggs till nästa sammanträde

• Socialnämndens ordförande Håkan Ericssons (S) svar på Ulf Klassons (L)
interpellation om att eventuellt lägga ned sociala företag.
RS 2018/378

ORDFÖRANDEN

Från: Karen Holm [mailto:holmkaren@gmail.com]
Skickat: den 3 maj 2018 07:53
Till: Lars Frank <lars.frank@gotland.se>
Kopia: gotland@socialdemokraterna.se
Ämne: Politiskt uppdrag Tekniska nämnden
Hej!
Jag ber härmed om att få avsäga mig uppdraget som ersättare i Tekniska nämnden med omedelbar
verkan. Jag har tackat ja till ny tjänst i Stockholm som har visat sig omöjlig att förena med mitt
politiska uppdrag.
Jag tackar för förtroendet och ber om ursäkt för eventuella olägenheter detta kan orsaka.
Stockholm den 3 maj 2018.
Vänliga hälsningar,
Karen Holm

Hej!
Jag avsäger mig härmed uppdraget som styrelseledamot i Inspiration Gotland AB från och med
den 14 maj 2018.
Lokrume den 8 maj 2018
Eva Nypelius (C)

Eva Nypelius

Regionråd i opposition (C)
073-9805097
eva.nypelius@gotland.se

Centerpartiet är det långsiktiga alternativet i Svensk politik.
Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.

Per Lundin
Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:

Björn Jansson <bjorn.c.jansson@telia.com>
den 9 maj 2018 10:05
Per Lundin
Meit Fohlin; Peter Lindvall; Jan Olsson
Avsägelse

Hej Per!
Jag avsäger mig härmed uppdraget som styrelseledamot och ordförande i Inspiration Gotland AB från och
med den 22 maj 2018.

Visby 9 maj 2018

Björn Jansson (S)
Korpklintsvägen 15
62141 Visby
Mobil: 0704477833
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Hej!
Jag avsäger mig härmed uppdraget som styrelseledamot i Inspiration Gotland AB från och med
den 14 maj 2018.
Lokrume den 8 maj 2018
Eva Nypelius (C)

Eva Nypelius

Regionråd i opposition (C)
073-9805097
eva.nypelius@gotland.se

Centerpartiet är det långsiktiga alternativet i Svensk politik.
Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2018-04-25

TN § 132

TN § 132

Medborgarförslag. Flytta reningsverket i
Katthammarsvik till det nybyggda
miljövänliga reningssystemet, Skags i
Östergarn

TN 2017/874
TN AU § 115

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden bifaller medborgarförslaget under förutsättning att finansiering
finns för de extra kostnader som tillkommer och att dessa ej belastar VAkollektivet för att flytta befintligt verk samt att Region Gotlands anmälan för
verksamheten ej överstiger 1800 p.e.

Björn Håkansson och Olof Thomsson har i en motion till Regionfullmäktige den 1
mars 2017 yrkat att reningsverket i Katthammarsvik ska flyttas till det nybyggda
miljövänliga reningssystemet vid Skags i Östergarn. Teknikförvaltningen har utrett
frågan och inte funnit lagstöd för VA-huvudmannen att stå för hela investeringen.
Det är möjligt och bygga ett nytt kommunalt reningsverk vid Skags Gård i Östergarn
istället för en ombyggnad av nuvarande reningsverk vid Katthammarsviks hamn,
men VA-kollektivet kan inte stå för kostnader som extra ledningsdragning, det extra
reningssteg som krävs för att det renade spillvatten kan används till bevattning och
den extra damm som Skags Gård behöver för lagring. Det behövs en finansiering
från annat håll än VA-kollektivet.
Bedömning

För Region Gotlands allmänna vatten- och avloppsanläggning är Region Gotland
huvudman. Förvaltningen av va-anläggningen handhas under tekniska nämnden av
teknikförvaltningen och 100% taxa finansierat verksamhet. VA-kollektivet får inte
gynna eller missgynna kommunalmedlem. VA-kollektivet får inte stå för alla
kostnader om ett nytt avloppsreningsverk byggs vid Skags Gård i Östergarn.
Ledningen eller åtminstone en del av ledningen, extra reningssteg för att uppnå
badvattenkvalitet och en lagringsdamm samt inköp av mark, är extra kostnader som
måste täcks av en annan finansiär än VA-kollektivet. Det förs samtal med Nyhagen
Vatten o Avlopp AB, men det finns inget avtal skrivet.
Vidare måste Region Gotland beakta den dag då det behandlade vattnet ej kan
tillföras dammarna utan måste pumpas till Östersjön, och den nu använda
utsläppspunkten för det befintliga avloppsverket i Katthammarsvik. I detta fall så blir
utsläppet för 1800 pe istället för dagens 700 pe. Detta är en avsevärd
belastningsökning och att tillsynsmyndigheten inte accepterar detta utifrån
förutsättningarna i utsläppspunkten idag.
Konsekvensanalys;
1 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-04-25

TN § 132

Om det inte finns ett avtal skriven med en privat finansiär innan förprojektering
igångsättas för att flytta Katthammarsvik avloppsreningsverk till Skags i Östergarn, så
bryter Region Gotland mot kommunallagen och vattentjänstlagen.
Om Region Gotlands reningsverk för Katthammarsvik samhälle ska placeras i
anslutning till Nyhagen Vatten och Avlopp ABs reningsverk vid Skags i Östergarn
med samma recipient, kan det medföra att både tekniska nämnden och Nyhagen
Vatten och Avlopp AB behöver söka miljötillstånd för en total belastning över 2000
pe.
Vid nuvarande placering eller alternativ till placering vid recipienten Östersjön. Även
osäkert att en utökning till 1800 pe godkänns till nuvarande utsläppspunkt.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämnden bifaller medborgarförslaget under förutsättning att finansiering
finns för de extra kostnader som tillkommer och att dessa ej belastar VA-kollektivet
för att flytta befintligt verk samt att Region Gotlands anmälan för verksamheten ej
överstiger 1800 p.e.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2017-03-01
Tjänsteskrivelse 2018-04-03
Skickas till
Förslagsställaren
Regionstyrelsen

2 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Region

Gotland

MEDBORGARFORSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Änr

2017 -03- O 1
REGION GOTLAND

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

Vi yrkar på att reningsverket i Katthammarsvik flyttas
till det nybyggda miljövänliga reningssystemet vid
Skaqs i Osterqarn
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.

Region Gotland planerar att bygga ut det gamla
reningsverket i Katthammarsvik. Vi anser det viktigt
att det blir effektiv avloppsrening med stor kapacitet
här i samhället men detta reningsverk var dock
felplacerat redan när det byggdes på gamla
Romakloster kommuns tid, (forts, i bilaga)
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

JEJ
f~~j

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 att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning

11' */r

/~\n
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Namnförtydligande

j

Biörn Håkansson, OlotThomsson
Adress
Jacob Häggs väg 58 B
Postadress

623 69 Katthammarsvik
E-postadress

bjorn(5)borgvik.com olof@tryffelofsweden.s
Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Bilaga till medborgarförslag om flytt av reningsverket i Katthammarsvik
(forts, från blankett)
Det bestod då endast av sedimentärdammar med breddavlopp. När det nya reningsverket sedan
byggdes ansåg man att alla besvärligheter skulle försvinna, men det kom tidvis både stank och
mycket föroreningar i viken, varvid man förlängde avloppsröret förbi hamnpiren. Följden blev
att istället har badviken tidvis blivit förorenad med små partiklar som kommer in på stranden.
Och vid nordostliga vindar blåser vattnet ändå tillbaks in i "samhällsviken". På senare år har
avloppet breddats vid ett stort antal dagar per år varvid orenat vatten rinner ut i sjön och
förorenar både lokalt och Östersjön i stort. Detta kan ju åtgärdas genom utbyggnad men det
grundläggande problemet blir då kvar med reningsverket mitt i samhället.
Vi anser att det är helt fel att ha ett reningsverk mitt inne i samhället, som ligger inne i viken.
Därför bör hela anläggningen flyttas eller tas bort!
Idag finns det en möjlighet att ansluta sig till det avloppsnätverk som byggts i Östergarn av
Nyhagens Vatten och Avlopp AB. Där släpps det renade avloppsvattnet inte ut i Östersjön utan
lagras i en damm så att det kan användas till att bevattna åkrar. Alltså ett system som både ger en
renare Östersjö, återanvänder vattnet till effektiv bevattning av livsmedelsproduktion och
återskapar grundvatten. Detta är något som Miljöregion Gotland måste ta tillvara!
Vi förslagsställare, och många i bygden, motsätter oss den planerade utbyggnaden av det
befintliga avloppsreningsverket i Katthammarsvik och yrkar på att reningsverket tas bort
från Katthammarsvik. Istället bör avloppsvattnet ledas till det miljövänliga reningssystem
som byggts vid Skags i Östergarn eller till ett nytt reningsverk vid Skags som släpper det
renade vattnet till den bevattningsdamm som byggts där.

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2018-04-25

TN § 133

TN § 133

Medborgarförslag. Parkeringsavgift Visby
lasarett

TN 2018/657
TN AU § 116

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Region Gotland
skall införa fri parkering i två timmar vid sjukhuset så det blir samma reglering som
vid Östercentrum.
Bedömning

Dom avgiftsbelagda parkeringsytorna vid sjukhuset har en avgift från första timmen.
Det är för att tillse att besökare till Visby sjukhus skall hitta en parkeringsplats.
Avgiften blir ett styrmedel som gör att fordonen inte står på parkeringsytan under
längre tid.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av avdelningschef Jenny Iversjö.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 20180213
Tjänsteskrivelse 20180321
Skickas till
Regionstyrelsen
Förslagsställaren

1 (1)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

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

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2018-04-25

TN § 134

TN § 134

Medborgarförslag. Översyn och förbättrade
gatubelysningslampor i Visby

TN 2018/654
TN AU § 117

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Region Gotland
skall göra en översyn och förbättrande gatubelysningslampor i Visby.
Bedömning

Det pågår ett utbyte av belysningarna på hela Gotland. Av miljöskäl har man börjat
på norra och södra delen av Gotland. Region Gotland har även bytt en del
belysningsarmaturer i Visby. På vissa övergångsställen har Region Gotland satt upp
extra belysning. Det pågår ständigt en förbättring utav belysningen.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av avdelningschef Jenny Iversjö.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 20180217
Tjänsteskrivelse 20180321
Skickas till
Regionstyrelsen
Förslagsställaren

1 (1)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

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

ÖL/C
l/l

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

HO
Q

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

101$ 0^1

Macbn

Adress
Postadress

Namnförtydligande/

" '&nje.-t
(d

E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2018-04-25

TN § 135

TN § 135

Medborgarförslag. Sänkt hastighet på
Färjeleden 5

TN 2018/664
TN AU § 118

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Region Gotland
skall sänka hastigheten på Färjeleden 5.
Bedömning

Området som avses är inte gata utan kvartersmark. Region Gotland råder inte över
området. Förslagsställaren bör därför kontakta fastighetsägaren om sina önskemål
om hastighetsbegränsning på platsen.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av avdelningschef Jenny Iversjö.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 20171207
Tjänsteskrivelse 20180321
Skickas till
Regionstyrelsen
Förslagsställaren

1 (1)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Region

Gotland

MEDBORGARFÖRSLAG
Anr

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2017 -12- O l

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

Förslag om sänkt hastighet på Färjeleden 5.

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.

Vi som arbetar i Idrottens Hus upplever att
trafiksituationen utanför byggnaden är farlig. Det har
tidigare suttit skyltar om en lägre hastighet inom
området (30km/h). men dessa har av någon
anlednig tagits ner.
Forts, på medsänt dokument.

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

Namnted

2017-12-0^
Namnföftydligande

Per-Ola Nilsson
Lummelunda Etebols 152
Postadress
621 71 Visby
E-postadress
fgi@gotsport.se
Adress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Bilaga till Medborgarförslag
Förslag om sänkt hastighet på Färjeleden 5.

Vi som arbetar i Idrottens Hus upplever att trafiksituationen utanför byggnaden är farlig. Det
har tidigare suttit skyltar om en lägre hastighet inom området (30km/h), men dessa har av
någon anlednig tagits ner. Det är väldigt många som besöker Idrottens Hus samt den
intilliggande restaurangen (EHABs), och om bilar tillåts ha 50 på detta område kommer en
olycka snart att ske. För alla medarbetares och besökares liv och hälsa ser jag helst att detta
åtgärdas så snabbt ni kan.
/Per-Ola Nilsson, kanslist
Föreningen Gutnisk Idrott
Färjeleden 5, Idrottens Hus
621 21 Visby

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-04-26

RS § 115

Medborgarförslag. Bygg ett Tropical Island
motsvarande det utanför Berlin

RS 2017/909
AU § 129

Regionstyrelsens beslut
x

Medborgarförslaget avslås.

Lisa Hammar har 2017-10-05 inkommit med ett medborgarförslag att bygga ett
”Tropical Island” motsvarande det utanför Berlin. Tropical Island är Europas största
inomhusanläggning belägen i en före detta flyghangar ca 60 kilometer utanför Berlin.
Den före detta hangaren är världens största självbärande byggnad, d.v.s. den saknar
stolpar eller stöd mot mark på insidan. Anläggningen har bl.a. regnskog, sandstrand,
ett stort antal pooler, barer och restauranger. Den har en maxkapacitet på ca 8 000
besökare per dag och har varit i drift sedan 2004. Anläggningen har kostat ca
98 miljoner euro i investeringar och beräkningar anger att det krävs ca 1,25 miljoner
besökare per år för att få en kostnadseffektiv drift. Förslagsställaren anser att en
sådan anläggning skulle locka besökare till Gotland året runt samtidigt som det skulle
lösa behovet av badhus för invånarna.
Det pågår just nu en förstudie kring hur ett nytt badhus på Gotland ska utformas. I
studien ingår att ta fram de behov som finns ur många olika perspektiv, däribland
Region Gotlands egna rörande simskola, hälso- och sjukvård m.fl. Behoven som
idrottsföreningarna och besöksnäringen har skall också beaktas. Resultatet av förstudien är ännu inte klart men helt klart är ändå att ett badhus som kräver den typ av
investeringar och besöksantal motsvarande Tropical Islands, inte kan vara aktuellt för
Gotland. Detta grundat främst på investeringskostnaden i förhållande till antalet
invånare, men också på orimligheten i det stora antalet besök som en sådan
anläggning skulle kräva.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2017-10-05
Regionstyrelseförvaltningen 2018-03-26
Skickas till
Förslagsställaren inkl. RSF skrivelse
Regionfullmäktige - anmälan
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Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Hej! Bygg ett Tropical Island motsvarande det
utanför Berlin.

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.

VI har dåliga badhus som kräver mycket upprustning
höga kostnader. Bygg istället ett Tropical Island
där vi kan njuta året runt och som kommer att dra
besökare till Gotland hela året. Mitt i vintern kan vi få
besökare från hela Sverige och Norden och vi har
då fått en säsong för hela året, för att se hur det ser
ut gå in på webbsidan.
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 ni.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.
Datura
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Lisa Hammar
Lummelundsväq 19
621 41 Visby
lisa.hammar@live.se
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Postadress

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

Ett
-J///7

l/ar

eq ton

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 ni.in.
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.
Namnteckr>iffg

Datum

78

Namnförtydligande
Adress
Postadress
E-postadresSy-
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Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.
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Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarforslag 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 medborgarforslag.
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

Adress
Postadress
E-postadress
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18 MotionS. Hälsa

Nynäshamns Posten Tisdag 17 april 2018

Balans, rörlighet och styrka. ATC-passet ger en total genomkörare
4 av hela kroppen.
- En träning som passar alla, säger ledaren Elin Malmström.

•
"Man ser en enorm livsglädje, pigghet och styrka hos de som kommer och tränar", säger Elin Malmström som lett cirkelpasset på Actic i två år. När hon inte hållerfpass. jobbar hon som idrottslärare
på Widénska gymnasiet. Hon har alltid varit en aktiv person då hon tidigare har spelat handboll och jobbat som skidlärare i Salen.

Cirkelträningen som
l äldre en lättare vardag
T

räningssugna seniorer
samlas i gymmet på Actic.
Cirkelträning står på schemat och träningsledaren
Elin Malmström riggar
upp med redskap för de olika övningarna.
- Det är mestadels fria vikter men vi
kan även använda oss av roddmaskinen plus någon maskin till, berättar
Elin.
En lätt busvissling och Elin får all
uppmärksamhet av gruppens 18 deltagare.

- Ibland fokuserar vi mer på benen
och ibland armarna. De känner själva
att de får bättre styrka, säger hon.

Elin visar hur man gör med repen som
väger en hel del. En övning de flesta
tycker är jobbig.

it
Trots att övningarna är snarlika från
gång till gång går hon genom varje station. Vid en ligger ett band, vid en
annan är det viktplattor.
Man cirkulerar mellan nio övningsstationer där man är två och två. Elin
håller koll på tiden, 4x30 sekunder vid
varje station. Träningsupplägget gör
så att hela kroppen får sig en genomkörare.
- Tekniken är viktig för alla, oavsett
, ålder. Jag är väldigt noga med att man
gör rätt så man inte får en skada. En
skada när man är äldre tar längre tid
att läka.

Gunilla Ericsson har fått nya höfter.
Sedan dess har hon tränat tre gånger
i veckan. "Det är för att stärka upp
musklerna, den här träningen är bra
och innehåller allt", säger hon.

Elin framhäver också vikten av att
stärka axlarna. Just för att man ska
klara av att ta hand om hemmet med
de vardagliga sysslorna.
- Många bor själva och lagar sin mat
eller så behöver man klättra upp för en
stege och plocka ner något. Då är både
styrka och balans viktigt.
- Jag ser en stor skillnad och de säger det själva också.

Är man äldre så kan det
finnas krämpor och man
märker skillnad, vissa
kan röra sig
som vanligt
igen efter
en tids träning. Man
ser styrkeutvecklingen och det
är så roligt.

Morgonens cirkelpass för seniorerna
skiljer sig inte så mycket från övriga
cirkelpass. Det är precis samma träning fast anpassad efter en annan nivå.
- Någon kör med l kilo och en annan
med 6 kilo, det där känner man själv
hur mycket man klarar, menar Elin.
Både män och kvinnor deltar och är
i blandade åldrar, de yngsta har inte
nått pensionsåldern medan andra har
passerat 80 år. Även fysiken skiljer sig
mellan utövarna. En del har tränat
i flera år, andra är nybörjare. Några kan Elin Malmström,
också ha skadeproblem eller ha ge- träningsledare
nomgått en operation av höft eller

knä. Oavsett så anpassas övningar
utifrån deras förutsättningar.
- Är man äldre så kan det finnas
krämpor och man märker skillnad, vissa kan röra sig som vanligt igen efter
en tids träning. Man ser styrkeutvecklingen och det är så roligt att se.
Cirkelträningen pågår i 45 minuter,
därefter blir det 15 minuters rörlighetsträning i en större sal.
Där jobbar de bland annat med en
pinne som redskap och gör olika
stretchövningar.
- Där ser man också positiv utveckling för utövarna. De blir rörligare med
den här träningen och får ett bättre
mående i hela kroppen.
Men det är inte bara träningen som
ger något. Fikat efteråt är minst lika
viktigt.
- Det sociala betyder mycket, det
här ger mig mycket energi tillbaka också, säger Elin Malmström.
Tex&fotot
Lotta Jansson
021-199175
lotta.jansson@mittmedia.se
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Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

AV

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fetta 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 framgå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas om ett medborgarförslag.
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Namnförtydligande

Hans A Svensson
Adress

Stjärngatan 16 C
Postadress

E-postadress

621 40 Visby
sm2dyr@gmail.com

C;/Mina Dokument/ DokumentsamlingMedborgarfÖrslag/FörslagsBlankett

Bilaga l
Sanering av parkeringsproblemet i Lasarettsområdet.

Nyttja markområdet mellan Gullängsgatan och besöksparkeringen vid
Trojaborg området. Begränsning markerat med vit linje och inramar tre "P"
Vid fordonsmöte på St Göransgatan i området blir det trångt.
Backspeglarna slår nästan ihop då tre fordons bredd inte matchar
gatubredden vilket knappast kan vara godtagbart ur trafiksäkerhetssynpunkt.
Förslaget parkeringsområde må ligga i ett Kommunalt Reservat område men
Bör bli en mindre uppoffring då man löser ett i tid långdraget problem.

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

Jag var med vid invigningen av kryssningskajen och
när jag gick över den skramliga bron slogs jag av
tanken att: vore det inte bättre med en gångtunnel
under vägen istället.
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.

Det vore enklare att gå rätt fram under vägen än att
ta sig upp på en bro. Gamla och höjdrädda får det
inte så lätt. Vad gälier skiiinad i kostnad,
billigare/dyrare har jag ingen uppfattning om men jag
har aldrig hört att förslaget funnits eller nämnts.
Kanske inte stadsplanen då behöver ändras?
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
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Interpellationssvar
2018-05-14

Interpellationssvar om ensamkommande unga
Jonas Niklasson (C) har ställt en del frågor till mig om hur ensamkommande unga som fyllt eller
bedöms vara över 18 år, behandlas av socialtjänsten.
Fråga 1: På vilket sätt gör socialtjänsten inom region Gotland en egen självständig
bedömning av ungdomens troliga ålder?
Mitt svar: Ungdomar kan av Migrationsverket bli åldersuppskrivna till att vara över 18 år.
Migrationsverkets ställningstaganden grundar sig bl.a. på Rättsmedicinalverkets bedömning i det
enskilda ärendet.
Kammarrätten i Göteborg har i mål nr 70-17 uttryckt att Migrationsverkets bedömning av en
ensamkommande ung persons ålder bör kunna läggas till grund för en socialnämnds bedömning
av den enskildes ålder även innan asylmålet har vunnit laga kraft, under förutsättning att
Migrationsverket har fattat ett slutligt avgörande och det inte finns starka och bärande skäl som
talar för att åldersbedömningen är felaktig.
Socialtjänsten på Gotland i form av EKB utreder i dessa ärenden om det finns starka eller
bärande skäl som talar emot Migrationsverkets åldersbedömning. Det som vägs in här är den
samlade erfarenhet som enheten har om ungdomen, alla ungdomar har varit på Gotland en längre
tid innan deras asylprocess avgörs. Den unges placering har även varit föremål för utredningar
och övervägningar sedan tidigare och enheten har kunskap om de ungdomar som är placerade.
Alla ungdomar som fyller 18 eller blir åldersuppskrivna till 18 får också ett s.k. 18-årssamtal med
en handläggare där vi diskuterar vad det innebär att bli en ung vuxen.
I de fall det inte har framkommit något starkt eller bärande skäl som motsäger att socialtjänsten
ska gå på Migrationsverkets åldersbedömning så fortsätter utredningen till att se om särskilda
vårdbehov finns som gör en överflyttning till Migrationsverket direkt olämplig.
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?
Mitt svar: Socialtjänstens uppgift är att se till att ungdomen är tillförsäkrad skälig levnadsnivå. För
rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen krävs att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. I de fall
vårdbehov finns som ej kan tillgodoses genom Migrationsverkets omsorg, samt den unges rätt till
skola samt hälsa- och sjukvård som asylsökande (LMA), så beviljas en fortsatt placering genom
socialtjänstens försorg. Dessa behov bedöms och utreds av handläggande socialsekreterare
genom samtal med ungdom och utifrån den samlade erfarenhet som enheten har kring samtliga
ungdomar. Gällande de som fått flytta ifrån ”Haima” så finns alltid en kommunikation med
respektive HVB för att utreda den unges behov. Skattningar och dokumentation från boendet
inhämtas.

I arbetet med dessa utredningar och bedömningar så finns det i alla ärenden en grundläggande
BBIC (Barnens behov i centrum)-utredning som innehåller olika livsområden och de behov den
unge kan ha, vilken gjordes i samband med att ungdomen kom till Sverige.
Håkan Ericsson (S)
Socialnämndens ordförande

Interpellationssvar
2018-05-14

Brist på färdiga detaljplaner
Lars Thomsson har ställt en interpellation till mig i egenskap av Byggnadsnämndens ordförande
och den som styrt planeringen av bostadsbyggandet med rubriken Brist på färdiga detaljplaner.
Inledningsvis vill jag förtydliga att det inte är i min roll som ordförande i BN som jag har ansvaret
för bostadsplaneringen på Gotland. Det är Regionstyrelsen och privata exploatörer som initierar
detaljplaner -inte Byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden/Samhällsbyggnadsförvaltningen
verkställer bara uppdragen att detaljplanera. Sedan är det Teknikförvaltningen och
Regionstyrelseförvaltningen som ansvarar för exploateringsfasen, dvs anläggande av infrastruktur,
vägar, vatten och avlopp samt anvisning och försäljning mm.
Thomsson har ställt följande frågor:
– Hur många laga kraftvunna detaljplaner för flerbostadshus finns det i Visby och hur många
bostäder rymmer de?
För att få svar på denna fråga krävs ett enormt stort manuellt arbete som är orimligt att
begära från en förvaltning vi vill ska kunna prioritera färdigställande av nya detaljplaner.
Stora delar av Visby omfattas av detaljplaner, privata och kommunala, som var och en
måste gås igenom för att kunna ge ett relevant och korrekt svar. Men bara inom
detaljplanerna på A7, Terra nova, Bläckfisken och Järnvägen finns idag möjlighet bygga
ca 550 lägenheter.
– Hur många laga kraftvunna detaljplaner för flerbostadshus finns det i Fårösund, Slite, Roma,
Katthammarsvik, Klintehamn, Hemse, Burgsvik, och hur många bostäder rymmer de?
Även här krävs ett stort utredningsarbete som jag anser inte är rimligt att begära av en
förvaltning som har stora förväntningar på sig att svara mot behovet och intresse hos
exploatörer att möjliggöra nybyggnation genom att fokusera på aktuella områden för
byggnation.
I exempelvis Klintehamn finns det ca 100 möjliga bostadsbyggen i gällande detaljplaner.
Teknikförvaltningen tog för några år sedan fram en grov statistik angående säljbara
tomter på kommunal mark så där borde det finnas en detaljstatistik, men
samhällbyggnadsförvaltningen har inte den statistiken tillgänglig. Den som vill bygga
vänder sig till regionens upphandlade
fastighetsmäklare och får information om vilka bebyggbara detaljplaner och annan
tomtmark som finns. Dessvärre har efterfrågan utanför Visby den här mandatperioden
varit minimal.
– Hur många laga kraftvunna detaljplaner för villor finns det i Visby och hur många bostäder
rymmer de?
Det finns inom A7 och Brodösen ca 80 st kommunala villatomter som inte är bebyggda,
till det kommer ca 50 st privata i Västerhejde. Hur många utöver det är inte tekniskt
möjligt att utreda.

– Hur många laga kraftvunna detaljplaner för villor finns det i Fårösund, Slite, Roma,
Katthammarsvik, Klintehamn, Hemse, Burgsvik, och hur många bostäder rymmer de?
Även här krävs ett stort utredningsarbete som jag anser inte är rimligt att begära av en
förvaltning som har stora förväntningar på sig att svara mot behovet och intresse hos
exploatörer att möjliggöra nybyggnation genom att fokusera på aktuella områden för
byggnation.
Men det finns bebyggbara detaljplaner i alla uppräknade samhällen. Bara i Klintehamn
finns ett 100-tal tomter. Den som vill bygga kan höra av sig till Regionens upphandlade
fastighetsmäklare och få information om vad som finns. Efterfrågan har under den här
mandatperioden har i stort sett uteblivit.
– 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?
Som sagt, det är RS och privata exploatörer som initierar detaljplaner, inte
Byggnadsnämnden.
Men jag ska ge ett svar:
Det är alltid svårt att sia om framtiden. Glöm inte att när första delen av detaljplanen för
A7-området stod klar fanns oro för att det skulle vara svårt få igång bostadsbyggandet
där. Gotlandshem var tveksamma att börja bygga av rädsla att inte få uthyrt. Året innan
hade de bara färdigställt 16 radhuslägenheter. Det de planerat var ett mindre antal
radhus, lika de på Galgberget, men efter påtryckningar inte minst från mig, inleddes
byggandet av de tre första stjärnhusen. Sedan liksom exploderade liksom
bostadsmarknaden, beroende på ett uppdämt lokalt behov och plötsliga inflyttningar
med anledning av globala konflikter, etableringar av verksamheter och en allmän
högkonjunktur. Men det finns fortfarande kvarter kvar att bebygga på A7, vilka kan
innehålla ca 400 lgh.
Sedan har ett antal nya detaljplaner tillkommit i Visby, kvarteret Järnvägen, Bläckfisken,
Brodösen, samt en så kallad Gluggutredning av enkelt bebyggbar mark i Visby. Två
sådana gluggar i östra delen av Gråbo planläggs nu för Gotlandshem och kan rymma ca
400 lgh. Detaljplanerna på Visborg och Brodösen innehåller ett 80-tal villatomter.
Det har också initierats och påbörjats två stora projekt för bostadsbyggande,
Östercentrum med framför allt förtätning, samt den stora framtida stadsdelen Visborg
med potentiellt flera tusen bostäder. Planläggning av bostäder pågår i norra delen av
Visborg på två områden samtidigt.
Gotland har innehaft 15de plats totalt i Sverige för bostadsbyggande senaste åren, och ser
man till befolkningsmängd hamnar vi bland de fem första. Och i ljuset av den
planberedskap vi hade när högkonjunkturen satte in, så är jag väldigt nöjd med hur vi
lyckats. Men nu gäller det att jobba på med de projekt vi har och färdigställer dem. Till
det ska vi passa på att planlägga när nuvarande byggrusch avmattas så att vi står lika bra
rustade inför nästa. Utanför Visby finns gällande detaljplaner för bostäder i nästan alla
samhällen, men efterfrågan att exploatera för hyresbostäder på dem eller på annan
byggbar mark har i stort sett uteblivit under innevarande mandatperiod.
Karl-Allan Nordblom (MP)
ordförande Byggnadsnämnden
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Primärvårdens roll och ansvar enligt ny lag vid utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård
Ledamoten Lena Grund (L) har i en interpellation ställt fem frågor till mig angående
primärvårdens roll och ansvar enligt ny lag vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
Fråga 1:
Hur ska primärvården med den nuvarande stora bristen på distriktsläkare klara av det nya
ansvaret som den nya lagen medför?
Mitt svar:
Syftet med den nya lagen är att främja en trygg och säker vård och omsorg för patienter
som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser från både hälso- och sjukvård och
socialtjänst. För att möta patienternas samlade behov behövs en samverkan mellan flertalet
olika kompetenser inom områdena medicin, rehabilitering, omvårdnad och omsorg. Det är
också av ytterst vikt att patienten själv kan vara delaktig i planeringen av vården. Det
behövs även teamsamverkan i det förebyggande arbetet för att patienterna inte ska bli
inlagda i den slutna vården när det inte är absolut nödvändigt av medicinska skäl.
Distriktsläkarens roll är viktig i utskrivningsprocessen och vi eftersträvar att skapa en
kontinuitet för patienten. Primärvården är medveten om beroendet av hyrläkare och
därmed en bristande kontinuitet. Verksamheterna försöker möta denna problematik på
olika sätt. Primärvårdens åtgärder för att skapa kontinuitet är att i möjligast mån anlita
hyrläkare på långtidsuppdrag och vikarierande seniora läkare. Distriktssköterskor får i
dagsläget ta ett större ansvar för kontinuiteten.
Vi har gjort en stor satsning på ST-läkare inom primärvården i syfte att på sikt lösa
läkarbristen. Redan till sommaren blir flera ST-läkare färdiga specialister vilket kommer att
underlätta för att erbjuda en större kontinuitet.
Förvaltningen fortsätter utveckla hemsjukvårdsläkarnas samarbete med hemsjukvårdens
sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter och arbetet med de gemensamma
samordnade individuella planerna (SIP).

Fråga 2:
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?

Mitt svar:
Nej. Huvudsyftet med den nya lagen är inte heller av ekonomisk karaktär utan den ska
främja en trygg och säker vård och omsorg för patienter som efter utskrivning från sluten
vård behöver insatser från både hälso- och sjukvård och socialtjänst. God vård innebär i
detta fall också bättre utnyttjande av resurser – sjukhusvistelse för en patient som inte
behöver sjukvårdens dyra slutenvårdsresurser ska så långt som möjligt undvikas.

Fråga 3:
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?
Mitt svar:
Hälso- och sjukvårdsnämnden kommer tillsammans med Socialnämnden att följa upp
arbetet löpande. På förvaltningsnivå följs arbetet upp kontinuerligt var tredje vecka i
ordinarie strukturer, VuxenSam, Vuxennätverket och enhetschefsgrupp.
De gemensamma överenskommelserna ses över årligen och revideras vid behov. Under
våren genomförs också en uppföljning om överenskommelserna är kända och används i
berörda verksamheter.

Fråga 4:
Vilka åtgärder vidtas för att intensifiera och prioritera förankringsarbetet samt
samordningen av identifierade gränsdragningsproblem?
Mitt svar:
Fram till dags datum ser vi att arbetet med införande av nya riktlinjer har gått bra och följs
regelbundet i ordinarie strukturer. Inga betydande avvikelser har rapporterats utifrån
distriktläkarperspektiv. En tydligare sammanhållen struktur har också skapats genom att
verksamhetsledare för VuxenSam går in som ordförande i Vuxennätverket (tidigare
Ärendegruppen) och även i den sammanhållna ledning och styrningen – VuxenSam
(tidigare SLS).
Förankringsarbete av nya arbetssätt har skett på bred front i form av information och
utbildningstillfällen. I förekommande fall tillskapas mindre arbetsgrupper med
representation från båda förvaltningar och mandat att arbeta med identifierade problem.
Fråga 5:
När säkerställs att uppföljning och analys genomförs av aktiviteter kopplade till
gemensamma frågor som grund för att nå fastställda mål?

Mitt svar:
Verksamheten följs upp i ordinarie strukturer. Vuxennätverket planerar att kraftsamla kring
ett mindre antal gemensamma aktiviteter som ska följas upp utifrån SKLs framtagna
indikatorer. Vid behov tas det fram nya aktiviteter.

Stefaan De Maecker (MP)
ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Screening av prostatan
Ledamoten Roger Wärn (M) har i en interpellation ställt två frågor till mig angående
screening av prostatan. Jag har sammanställt relevant bakgrundsmaterial från
Socialstyrelsen innan jag lämnar mina svar nedan.
Bakgrund:
Socialstyrelsen rekommenderade år 2014 att hälso- och sjukvården inte bör erbjuda
screening för prostatacancer med PSA-prov till män 50 till 70 år. Nya forskningsresultat har
publicerats sedan dess, både om screening med PSA-prov och om tester som kan
komplettera PSA-prov för diagnostik av prostatacancer. Socialstyrelsen har därför gjort en
ny bedömning av förutsättningarna för ett nationellt screeningprogram för prostatacancer.
Personer som bjuds in till screening har själva inte valt att uppsöka sjukvården. Detta ställer
höga krav på att screeningprogrammet är till tydlig nytta för befolkningen, och att det finns
vetenskapligt stöd för att det har avsedd effekt. Socialstyrelsen rekommenderar att hälsooch sjukvården inte erbjuder screening för prostatacancer med PSA-prov, med eller utan
kompletterande test före vävnadsprovtagning. Avgörande för rekommendationen är att
nyttan med screening för prostatacancer med PSA-prov inte tydligt överstiger de negativa
effekterna på befolkningsnivå.
Små områden av cancerceller i prostatakörteln är mycket vanliga hos medelålders och äldre
män. De flesta av dessa områden med cancerceller växer långsamt, så långsamt att de inte
orsakar symtom under mannens resterande livstid. Många män som har prostatacancer dör
därför av andra orsaker än cancern.
Den mest betydande negativa effekten av screening för prostatacancer med PSA-prov och
eventuellt efterföljande systematiska vävnadsprov är att många män skulle få en
prostatacancerdiagnos och därefter behandling, trots att deras cancer inte skulle ha
utvecklats till någon allvarlig sjukdom. För dessa personer kan såväl cancerdiagnosen i sig
som biverkningarna av behandlingen påtagligt minska livskvaliteten. De flesta som får
behandling för tidigt upptäckt prostatacancer får försämrad sexuell funktion. Urinläckage
eller ändtarmsbesvär är också förekommande biverkningar. Dessa biverkningar kan vara
funktionsnedsättande och så pass omfattande att de innebär en mycket stor påverkan på
sexuellt samliv och möjligheterna till ett aktivt socialt liv.
(Saxat ur Socialstyrelsens ”Screening för prostatacancer - Rekommendation och
bedömningsunderlag - Remissversion”)

Fråga 1:
Vilket besked kommer männen att få på sin vårdcentral, då dom vill göra ett frivilligt PSAprov?
Mitt svar:
Socialstyrelsens underlag visar att det pågår omfattande oorganiserad PSA-testning av
män i Sverige i dag, så sker också på Gotland. Såväl Socialstyrelsens riktlinjer som det
nationella vårdprogrammet är sedan 2014 tydliga med att ett PSA-prov ska tas om
patienten så önskar, men först efter att mannen erbjudits och förstått innebörden av
adekvat information. Även i fortsättningen kommer således PSA-testning att genomföras.

Fråga 2:
Kommer man att respektera männens önskan om att ta provet?
Mitt svar:
Enligt ovan. Testning idag sker ofta utan att männen får tillräcklig information om
testningens tänkbara konsekvenser. Dessutom är PSA-testning väldigt vanligt bland män
över 70 års ålder trots att PSA-testning endast har visats kunna leda till minskad dödlighet i
prostatacancer hos män under 70 års ålder.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har gett hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att
återkomma med ett förslag på hur PSA-testning kan struktureras och eventuellt
kompletteras med tilläggsdiagnostik. Detta ska ske i samarbete med Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL) som hos regeringen har ansökt om medel till ett projekt om PSAtestning. Syftet med projektet är att utreda hur följsamheten till gällande riktlinjer och
vårdprogram ser ut samt att ta fram ett förslag till hur verksamheten med PSA-testning kan
struktureras på ett mer enhetligt och jämlikt sätt. Avsikten är att identifiera ett
standardiserat och effektivt handläggande vid PSA-test i Sverige.

Stefaan De Maecker (MP)
ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Sociala företag
Ulf Klasson (L) har ställt en del frågor till mig om Region Gotlands kostnader om tre av öns
sociala företag läggs ner.
Fråga 1. Finns det en plan för att rädda sysselsättningen vid dessa företag och för de
anställda på längre sikt? Om nej, hur tänker majoriteten då?
Mitt svar: Det finns en plan för att ge företagen ett sådant stöd att de kan leva vidare långsiktigt
och vara helt ekonomiskt självbärande, utan subventioner från Region Gotland. Ansvaret för de
sociala företagen är inte bara Socialnämndens, utan hela regionens och flera olika förvaltningar.
Därför pågår nu ett arbete med att få flera olika intressenter att göra de tre sociala företagen
självgående, så att de kan vara långsiktigt bärkraftiga och ge jobb åt nuvarande och kommande
gotlänningar, som av många olika skäl har svårt att få ett jobb på den ordinarie arbetsmarknaden.
Fråga 2. Hur är planen för att på annat sätt stimulera dessa personer, vid en eventuell
nedläggning?
Mitt svar: Om mot förmodan ett eller alla tre företagen läggs ner finns det en hel palett av
åtgärder i regionens regi och via arbetsförmedlingen, FINSAM och flera andra, som kan ge dessa
personer ett meningsfullt arbete och sysselsättning. Plan A är dock att försöka göra företagen
bärkraftiga så att de kan erbjuda jobb med lön och den sociala samvaro som ett jobb ger, då detta
är viktigt för de som idag jobbar i de sociala företagen.
Fråga 3. Vad gör regionen med avveckling av de lokaler och handledarkostnader vi har
idag?
Mitt svar: Alla handledare är idag anställda i socialförvaltningen och kommer att gå tillbaka dit
om företagen läggs ner. De är skickliga kompetenser och kommer att behövas och fylla viktiga
funktioner inom socialförvaltningen. De kommer att bidra till att nya handledare inte behöver
rekryteras och kommer sålunda att minska kostnaderna för socialförvaltningen.
Vad gäller lokalerna så äger regionen en och hyr två. Skulle de tre sociala företagen läggas ner får
regionens egen lokal säljas eller hyras ut till någon annan. De två nu inhyrda lokalerna får
omförhandlas eller hitta annan användare efter förhandling med uthyraren.
Håkan Ericsson (S)
Socialnämndens ordförande

