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KALLELSE

31 mars 2014
Kallelsen med handlingar finns på internet www.gotland.se

Regionfullmäktige
kallas till sammanträde i
Rådhuset, Visborgsallén 19, Visby

måndagen den 31 mars 2014 kl. 13.00
w w w .gotland.se

Ca kl.15.30-17.30 Information om Region Gotlands Miljöprogram och därefter workshop för regionfullmäktiges
ledamöter och ersättare
Ärenden:
1.

Justeringsledamöter och tid för protokollsjustering. Upprop

2.

Riktlinjer för markexploatering och försäljning av mark och fastigheter

3.

Ändring i tekniska nämndens reglemente, regional kollektivtrafikmyndighet

4.

Ny taxa i kollektivtrafiken

5.

Ny taxa för sjukresor

6.

Taxa för upplåtelse av offentlig plats (torghandelstaxa)

7.

Tilläggsanslag. VA-investeringar vid Visborg

8.

Tilläggsanslag. Visby Telefonen 4, cirkulationsplats

9.

Ombudgetering, Västerhejde skolkök

10.

Upphävande av borgensbeslut för Åkermanska stiftelsen

11.

Regelverk för resultatutjämningsreserv RUR

12.

Åtgärder för samhällets osårbarhet. Motion av Isabel Enström m.fl. (MP)

13.

Dags för nytt ungkulturhus. Motion av Janica Sörestedt m.fl. (S)

14.

Gång- och cykelväg Sjuströmmar – Mojnerområdet. Motion av Lena Celion (M) och
Mats Hedström (M)

15.

Skyltning vid fraktterminalen. Motion av Robin Storm (M)

16. Motioner och medborgarförslag under beredning inom regionstyrelsen
17. Rapport. Regelverk för hjälpmedel
18. Avsägelser och val av:
a)

En ersättare i styrelsen för Odinska Donationsfonden (MP) t.o.m. 2014-12-31

(bordlagt från föregående sammanträde)

19.

Medborgarförslag; nyinkomna

20.

Medborgarförslag; beslutade

21.

Eva Gahnströms (C) interpellation till regionstyrelsens ordförande Åke Svensson
(S) om Region Gotlands medarbetarenkät.

22.

Magnus Jönssons (M) interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande
Brittis Benzler (V) om barnomsorg på kvälls- och obekväm arbetstid. (Bordlagd från
föregående sammanträde)

23.

Stefan Nypelius’ (C) interpellation till regionstyrelsens ordförande Åke Svensson (S)
om Region Gotlands kostnader för arbetsgivaravgifter för ungdomar under 25 år.

24.

Johan Malmros’ (FP) interpellation till tekniska nämndens ordförande Tommy
Gardell (S) om kvalitet på färdtjänst.

25.

Stefan Nypelius’ (C) interpellation till regionstyrelsens ordförande Åke Svensson (S)
om kvicksilver i lampor och lysrör inom Region Gotland.

26.

Anna Anderssons (C) interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande
Janica Sörestedt (S) om digitala biblioteksresurser. (Bordlagd från föregående sammanträde)

27.

Roger Wärns (M) interpellation om nedrustning av vägbelysning på landsorten

28.

Eventuella frågor

29.

Eventuella nya motioner och interpellationer

bordläggs till nästa sammanträde

Kallelsen med handlingarna finns tillgängliga på Region Gotlands hemsida www.gotland.se,
att hämtas i receptionen, Rådhuset, Visborgsallén 19, Visby, eller beställas per tfn 26 93 35.
Regionfullmäktiges sammanträden är offentliga och alla är välkomna till Rådhuset,
Visborgsallén 19, Visby för att lyssna på debatten. Välkomna att ta del av
regionfullmäktiges ärenden.
Visby den 22 mars 2014
Björn Jansson
Ordförande

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-03-31

Handlingar till

Ärende 2

Riktlinjer för markexploatering och
försäljning av mark och fastigheter
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2014-03-04, § 58
• Ledningskontoret 2014-01-29
• Tekniska nämnden 2013-10-02, § 209

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-03-04
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-02-18

Rs § 58
Au § 58

Översyn av ”Riktlinjer för markexploatering och försäljning av
mark och fastigheter”
RS 2012/343

- (Regionfullmäktige 2012-02-20, § 2)
- (Regionstyrelsen 2012-05-31, § 154)
- Tekniska nämnden 2012-08-29, § 182
- Ledningskontoret 2013-02-22
- Regionstyrelsen 2013-03-27, § 71
- Tekniska nämnden 2013-10-02, § 209
- Ledningskontoret 2014-01-29

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Nya ”Riktlinjer för markexploatering och försäljning av mark och fastigheter” antas.

•

De nya riktlinjerna ersätter gällande ”Riktlinjer för fastigheter och mark” antagna av
fullmäktige 2012-02-20, § 2.

Regionstyrelsen beslutade 2012-05-31 att ge ledningskontoret i uppdrag att genomföra
översyn av policyn för friköp av tomträtt för flerfamiljshus och mark för industri,
handel och kontor, vilken ingår i Riktlinjer för fastigheter och mark (antagen av
fullmäktige 2012-02-20, § 2). Ledningskontoret redovisade ett reviderat förslag till
riktlinjer där de aktuella punkterna hade arbetats in i dokumentet. Dokumentet hade
även namnändrats till ”Riktlinjer för markexploatering och försäljning av mark och
fastigheter”.
Regionstyrelsen beslutade 2013-03-27 att remittera kontorets förslag till tekniska
nämnden för inhämtande av synpunkter.
Tekniska nämnden har i remissbehandlingen 2013-10-02 beslutat föreslå regionstyrelsen
att dels friköpsbeloppet för småhus sätts till 60 % av marknadsvärdet (oförändrad nivå)
och dels att i övrigt godkänna remissförslaget.
Ledningskontoret har under arbetet med revidering av riktlinjerna även beaktat tekniska
nämndens förslag att regionstyrelsen bör ta fram riktlinjer för markupplåtelser till
idrottsföreningar och ideella organisationer. Kontoret har tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen arbetat fram ett sådant förslag. Under arbetet har Gotlands
Idrottsförbund getts tillfälle att studera förslaget. GI har därefter inkommit med
forts
synpunkter på förslaget, vari förbundet förordar en generell ”idrottsrabatt” om
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-03-04
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-02-18

Rs § 58 forts
Au § 58

75 % på presenterade priser/avgifter. Som motiv anges att regionen i andra
sammanhang, såsom t ex hallhyror, ger idrotten subventioner i den storleken
Förändringar som föreslås i förhållande till nu gällande riktlinjer kan sammanfattas enligt
nedan.
−
−
−

−

−
−
−

Tydligare definition av begrepp samt regionens roll när det gäller exploatering
Hela avsnittet som behandlar f.d. kommunala byggnader och kriterier för överlåtelse
av dessa har tagits bort
Riktlinjer för försäljning eller upplåtelse av mark för t ex idrottsföreningar har införts
(enligt TN begäran).
Riktlinjer för friköp av tomträtt för flerfamiljshus och mark för industri etc har
reviderats (enligt RS uppdrag).
Förändrade riktpriser för mark för industri och handel. Mark inom Österby jämställs
med annan industrimark, övriga riktpriser höjs för att bl a ge täckning för regionens
plan- och infrastrukturkostnader.
Avgäldsräntan för tomträtt sänks generellt till 3,25 % från gällande 3,75 %. Detta är
en anpassning till rådande nationell nivå.
Friköp av tomträtt för småhus föreslås liksom idag kunna ske till 60 % av marknadsvärdet.
Friköp av tomträtt för flerfamiljshus, handel och industri föreslås framledes ske till
tomtens marknadsvärde (idag 80 %).

Föreslagna riktlinjer föreslås ersätta nu gällande ”Riktlinjer för fastigheter och mark”
(RF 2012-02-20 § 2).
Ledningskontoret föreslår regionstyrelsen att godkänna framtaget förslag till ”Riktlinjer för
markexploatering och försäljning av mark och fastigheter” och sedan för fastställelse av
regionfullmäktige. Kontoret har särskilt redovisat de överväganden som gjorts för
tomträttsbestämmelsernas utformning.
Arbetsutskottet har föreslagit att beslut fattas i enlighet med ledningskontorets förslag
efter de textmässiga justeringar som ledamöterna enats om.

forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-03-04
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-02-18

Rs § 58 forts
Au § 58

Yrk anden

Stefaan De Maecker (MP) yrkar, med instämmande av Rolf Öström (M) och Johan Malmros
(FP) att ändring görs av texten i avsnitt 3.1. där meningen "I vissa fall kan det vara
ändamålsenligt att förutom pris även värdera andra kriterier, vilka ska tydligt anges inför
försäljningen" byts ut till "För att kunna uppfylla målen i bostadsförsörjningsplanen
behöver vi kunna värdera andra kriterier än pris såsom byggandet av andel hyresrätter,
prisnivåer på hyran eller miljöprestanda. Detta ska tydligt anges inför försäljningen."
Eva Nypelius (C) yrkar att ändring görs i texten på sid.4, 2:a styckets 2:a mening där
orden ”tidigare genomförda goda projekt liksom” tas bort ur meningen samt att på sid.
3 där avsnittet om Tomträtt tas bort.
Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag och Stefaan De Maecker
yrkande och fann att Stefaan De Maeckers förslag vunnit bifall.
Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag och Eva Nypelius yrkande
och fann att Eva Nypelius förslag avslagits.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2012/343

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Anders Lindholm

Datum 29 januari 2014
Ref ärende: RS 2012/500, RS 2012/508

Regionstyrelsen

Översyn av ”Riktlinjer för markexploatering och försäljning
av mark och fastigheter”

Förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner föreliggande förslag till reviderade ”Riktlinjer för
markexploatering och försäljning av mark och fastigheter” och skickar
förslaget till regionfullmäktige för antagande.

Bakgrund

Regionstyrelsen beslutade 2012-05-31, RS§154 att ge ledningskontoret i
uppdrag att genomföra översyn av policyn för friköp av tomträtt för
flerfamiljshus och mark för industri, handel och kontor, vilken ingår i Riktlinjer
för fastigheter och mark (antagen av fullmäktige 2012-02-20, §2).
Ledningskontoret redovisade ett reviderat förslag till riktlinjer där de aktuella
punkterna hade arbetats in i dokumentet. Regionstyrelsen beslutade 2013-0327 att remittera kontorets förslag till tekniska nämnden för inhämtande av
synpunkter.
Tekniska nämnden har därefter 2013-10-02 behandlat ärendet och beslutat att
föreslå regionstyrelsen följande:
- Friköpsbeloppet för småhus sätts till 60% av marknadsvärdet
(oförändrad nivå).
- I övrigt godkänner tekniska nämnden remissförslaget
Ledningskontoret har under arbetet med revidering av riktlinjerna även beaktat
tekniska nämndens förslag att regionstyrelsen bör ta fram riktlinjer för
markupplåtelser till idrottsföreningar och ideella organisationer. Kontoret har
tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen arbetat fram ett sådant
förslag. Under arbetet har Gotlands Idrottsförbund getts tillfälle att studera

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se
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Ärendenr RS 2012/343

Ledningskontoret
Region Gotland

förslaget. GI har därefter inkommit med synpunkter på förslaget, vari
förbundet förordar en generell ”idrottsrabatt” om 75% på presenterade
priser/avgifter. Som motiv anges att regionen i andra sammanhang, såsom t ex
hallhyror, ger idrotten subventioner i den storleken
Förändringar som föreslås i förhållande till nu gällande riktlinjer kan
sammanfattas enligt nedan.
-

-

-

Tydligare definition av begrepp samt regionens roll när det gäller
exploatering
Hela avsnittet som behandlar f.d. kommunala byggnader och kriterier
för överlåtelse av dessa har tagits bort
Riktlinjer för försäljning eller upplåtelse av mark för t ex
idrottsföreningar har införts (enligt TN begäran).
Riktlinjer för friköp av tomträtt för flerfamiljshus och mark för industri
etc har reviderats (enligt RS uppdrag).
Förändrade riktpriser för mark för industri och handel. Mark inom
Österby jämställs med annan industrimark, övriga riktpriser höjs för att
bl a ge täckning för regionens plan- och infrastrukturkostnader.
Avgäldsräntan för tomträtt sänks generellt till 3,25% från gällande
3,75%. Detta är en anpassning till rådande nationell nivå.
Friköp av tomträtt för småhus föreslås liksom idag kunna ske till 60%
av marknadsvärdet.
Friköp av tomträtt för flerfamiljshus, handel och industri föreslås
framledes ske till tomtens marknadsvärde (idag 80%).

Föreslagna riktlinjer föreslås ersätta nu gällande ”Riktlinjer för fastigheter och
mark” (RF 2012-02-20 § 2).

Bedömning

I samband med arbetet med revidering av riktlinjerna har nuvarande regler
gällande tomträttsavgäldens nivå diskuterats ur flera perspektiv. De senare
årens utveckling av fastighetspriser och taxeringsvärden har för vissa villaägare
med tomträtt inneburit kraftiga höjningar av avgälden vid omreglering, vilket i
normalfallet sker vart 10:e år. I det förslag som nu presenteras har
avgäldsräntan sänkts med 0,5%, vilket påverkar tomträttsavgälden i samband
med omreglering. Även reglerna för friköp har diskuterats. Ledningskontoret
har föreslagit att rabatten för tomträttshavare med flerfamiljshus, handel och
industri tas bort och att friköpsbeloppet fortsättningsvis ska baseras på
tomtens marknadsvärde. Här ska givetvis bortses från värdet av
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2012/343

Region Gotland

markanläggningar, VA-anslutning och annat där tomträttshavaren gjort
investeringen.
Under 2012 presenterade regeringen en utredning med överväganden och
förslag kring bl a tomträttsavgäld för småhus och andra ändamål. Utredningen
finns att läsa under www.regeringen.se/sb/d/15631/a/202664
Om utredningens förslag omsätts i lag blir den modell som presenteras
tvingande för alla kommuner. För småhus innebär modellen att en gemensam
avgäldsränta om 2,75% bestäms samt att avgäldsunderlaget baseras på 50% av
marktaxeringsvärdet. Utredningen skall redovisa ett slutbetänkande under
2014.
Ledningskontoret föreslår regionstyrelsen att godkänna föreliggande förslag till
reviderade ”Riktlinjer för markexploatering och försäljning av mark och
fastigheter” och att skicka förslaget till regionfullmäktige för antagande.

LEDNINGSKONTORET

Per Lindskog

t.f. Regiondirektör
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Ledningskontoret

Ärendenr. RS 2012/343

1 (8)

Handlingstyp Riktlinjer
Datum 2012-10-28, slutlig rev 2014-03-04

Anders Lindholm

Riktlinjer
för markexploatering och
försäljning av fastigheter och mark
1. Syfte
Region Gotland har flera roller när det gäller samhällsplanering och byggande.
Dessa riktlinjer behandlar i huvudsak regionens roll som markinnehavare och
fastighetsägare. En grundläggande princip är att alla intressenter ska bli bedömda
och behandlade utifrån samma grunder. Dessa riktlinjer beskriver tillvägagångssätt
vid markexploatering samt vilka fördelningsgrunder och riktlinjer som tillämpas vid
fördelning av mark till olika intressenter och ändamål.
Nytt kapitel.

2. Grundläggande definitioner

Förtydligar och
förklarar uttryck

Ett exploateringsområde är ett avgränsat område som är eller kommer att bli
detaljplanelagt. Ett exploateringsprojekt kan startas innan detaljplan är antagen.
Avsikten med en exploatering är att förädla marken för olika ändamål och att sälja
de fastigheter som kan bildas inom ett exploateringsområde. Exploatering av ett
område eller en etapp inom ett större exploateringsområde sker efter beslut i
regionstyrelsen och ska ingå i den av regionfullmäktige beslutade
exploateringsbudgeten.
Planering för nya bostäder eller annan bebyggelse kan ske dels på privatägd mark
och dels på mark som ägs av Region Gotland. För privatägd mark är regionen
delaktig och påverkar genom bl. a. detaljplaneläggning och tecknande av
exploateringsavtal. När regionen är markägare överlåts marken genom köpeavtal
med ev tillhörande exploateringsavtal till utsedd byggherre i ett skede som vanligen
sammanfaller med antagandet av ny detaljplan.
•

Obebyggd fastighet

Mark med egen fastighetsbeteckning

•

Bebyggd fastighet

Mark med egen fastighetsbeteckning, med
byggnader/anläggningar

•

Markområde

Obebyggd mark utan egen fastighetsbeteckning, del av
fastighet.

•

Markanvisning

Avtal som ger aktör rätt att under begränsad tid arbeta med
att utveckla byggprojekt inom ett avgränsat markområde.

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Postgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

Org. nr. 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Ledningskontoret
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Region Gotland

•

Exploatering

Med exploateringsverksamhet avses åtgärder för att
anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för att kunna bygga
bostäder, affärer, kontor, industrier och verksamhetslokaler. I
markexploateringsverksamheten ingår därmed också att bygga
kompletterande gemensamma anordningar som gator,
grönområden, VA-system, värmeanläggningar, el och telesystem
mm.

•

Markanvisningsavtal

Ett markanvisningsavtal är en option att under viss tid
och på vissa villkor ensam få förhandla med regionen om
förutsättningarna för genomförande av ny
bostadsbebyggelse eller annan exploatering inom visst
markområde som regionen äger. Ett undertecknat
markanvisningsavtal är en bekräftelse dels på regionstyrelsens
beslut, dels på att byggherren accepterar de villkor som gäller för
markanvisningen. Avtalet ger byggherren rätt att under en
begränsad tid om maximalt 2 år ensam förhandla med regionen
om förutsättningarna för genomförande av sitt projekt. Avtalet
ger byggherren en trygghet i satsandet av resurser inom ramen
för projektering och detaljplanering.

•

Exploateringsavtal

Ett exploateringsavtal upprättas för att bl a reglera parternas
åtaganden, ansvarsfördelning, exploateringsområdets
avgränsning, eventuell etappindelning, fördelning av utgifter och
inkomster för exploateringens genomförande, fördelning av
kostnader för exploateringsområdets framtida underhåll,
exploateringens utbyggnadstakt och tidpunkt för färdigställande,
påföljdsklausuler gentemot exploatör om avtalet inte följs samt
ekonomisk garanti/säkerhet för avtalets fullföljande.
Borttaget kapitel om
regionens innehav
av mark

3. Regler vid markanvisning och försäljning av fastigheter
3.1.

Gemensamma regler

Som huvudregel gäller att all försäljning av regionens fastigheter, såväl bebyggda
som obebyggda, ska ske i konkurrens för att generera högsta möjliga köpeskilling.
I vissa fall kan det vara ändamålsenligt att förutom pris även värdera andra kriterier,
vilka ska tydligt anges inför försäljningen.

Ändrat av Regionstyrelsen

För att kunna uppfylla målen i bostadsförsörjningsplanen behöver vi kunna värdera
andra kriterier än pris såsom byggandet av andel hyresrätter, prisnivåer på hyran
eller miljöprestanda. Detta ska tydligt anges inför försäljningen.

Ledningskontoret

3 (8)

Region Gotland

Ny princip. Inte sälja
om det innebär
exploateringsförlust

Regionen tillämpar en prisnivå som lägst ger täckning för fastighetens bokförda
värde och för regionens kostnader för att iordningställa marken inklusive
infrastrukturkostnader.

Ny princip.

Försäljning inom område där planläggning pågår, ska som princip avvakta den
färdiga planen innan värdering och försäljning genomförs. Om försäljning ändå ska
ske innan planläggning genomförts, ska hänsyn tas till planens inriktning.
Tomträtt
När mark eller fastighet ska avyttras kan tomträtt under vissa särskilda betingelser
vara lämplig som upplåtelseform. Där behov finns ger tomträttsinstitutet ett visst
kommunalt inflytande över markanvändningen. Tomträtt kan vara ändamålsenlig i
områden där slutlig markanvändning inte är klarlagd och där en framtida ändring av
gällande planförhållanden kan komma att innebära en omprövning av markvärdet.
Tomträtt kan också vara lämplig för mark som ska upplåtas för icke kommersiella
ändamål, såsom kultur- och idrottsverksamhet.
Gemensamma villkor för markanvisning

Fastställer en
redan tillämpad
princip.

a. Huvudregeln vid markanvisning som avser bostäder ska vara försäljning av
marken. I undantagsfall kan tomträttsupplåtelse vara aktuell.
b. Markanvisningarna tidsbegränsas till högst två år från beslutet i
regionstyrelsen.
c. Om inte ett bindande köp eller tomträttsavtal har träffats under avtalad tid
för markanvisningen, kan regionstyrelsen göra en ny markanvisning till
annan. Förlängning kan medges av regionstyrelsen. under förutsättning att
förseningen inte beror på byggherren.
d. Regionen ska även ha rätt att återta en markanvisning under den
tidsbegränsade perioden, om byggherren uppenbarligen inte avser eller
förmår att genomföra projektet i den takt eller på det sätt som avsågs vid
markanvisningen eller om regionen och byggherren inte kan komma
överens om priset. Återtagen markanvisning ger inte byggherren rätt till
ersättning.
e. Detaljplanearbetet ska ske i nära samverkan mellan regionen och
byggherren där utgångspunkten är de regionala planintentionerna. All
projektering som sker under detaljplanearbetet ska ske i samråd med
regionen.
f. Om fler markanvisningar sker inom ett planområde ska byggherrarna
samverka i planprocessen.
g. Projekt som avbryts till följd av beslut under detaljplaneprocessen ger inte
byggherren rätt till ny markanvisning som kompensation.
h. Markanvisning får inte i något avseende överlåtas till någon annan utan
regionens skriftliga godkännande.
i. Markanvisning sker i första hand utifrån ett anbudsförfarande, för att i
likhet med huvudregeln uppnå högsta möjliga pris. I undantagsfall kan

Ledningskontoret
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Tillägg efter
synpunkter i
RSau

direktanvisning bli aktuell. Regionstyrelsen fattar beslut om hur
markanvisning ska ske.
I bostadsförsörjningsplanen för Gotland har ett antal bostadspolitiska mål inom
bland annat jämställdhet, barnperspektiv och hållbarhet formulerats. Målen utgör
en grund för arbetet med markanvisning och exploatering. Region Gotland är sedan
1992 en ekokommun, med målet att samhällsutvecklingen ska vara långsiktigt
hållbar ur såväl ett socialt, ekologiskt som ett ekonomiskt perspektiv. Planeringen
för och byggandet av bostäder är härvidlag ett centralt område. Bostäder har lång
livslängd, både bostädernas miljöprestanda och den fysiska miljö de utgör
tillsammans med sin omgivning blir rådande under lång tid. Hur den fysiska miljön
utformas påverkar i sin tur med åren ofta den sociala hållbarheten.
Vid val av byggherre ska regionen sträva efter att fördela mark för byggande på
olika byggherrar för att uppnå konkurrens och få fler aktörer på marknaden. Vid
urvalet bör vidare ges viss viktning för tidigare genomförda goda projekt liksom för
nytänkande, låga boendekostnader, energisnåla byggnader och
hållbarhetsperspektiv. En långsiktig miljö- och kvalitetsprofil hos byggherren är en
förutsättning för sunda och bra bostäder. Även kostnadsfaktorn är viktig, invånarna
är beroende av att det produceras bostäder som alla har råd att efterfråga. I den
utsträckning markanvisningen kan användas för att pressa kostnaderna och gynna
byggherrar som är villiga att producera bostäder av god kvalitet till rimliga priser, är
det positivt.
Markanvisning genom anbudsförfarande
Markanvisning för flerfamiljsbostäder sker vanligen efter anbudsförfarande eller i
speciella fall efter markanvisningstävling. Infordrande av anbud från byggherrar
avser i normalfallet pris, men kan också avse idéer om utformning och användning
av marken. Tävlingsförfarandet används i de speciella fall när platsen eller
ändamålet så kräver. Det kan t ex vara att utveckla ett projekt där arkitektur och
innehåll tillsammans med ekonomin är viktiga parametrar.
Markanvisning genom direktanvisning
Direktanvisning kan bli aktuell när det har konstaterats att konkurrens för det
aktuella markområdet saknas eller när ambitionerna med ett visst
samhällsbyggnadsprojekt inte kan nås genom ett konkurrensutsatt förfarande.
Markpriset ska dock alltid baseras på en marknadsmässig värdering.
3.2.

Småhustomter

Region Gotland iordningställer småhustomter för egnahemsbyggande inom bland
annat de utpekade serviceorterna på ön. Försäljning av tomter sker via
fastighetsmäklare.
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3.3.

Mark för flerfamiljshus

Region Gotland ska ta fram mark för byggande av flerbostadshus i lägen där
marknaden efterfrågar samt ha en beredskap för att iordningställa och planlägga
mark inom de utpekade serviceorterna. Marken fördelas till byggherrar genom ett
markanvisningsförfarande.
3.4.

Mark för industri, handel, kontor

Region Gotland iordningställer mark lämpad för etablering av industri, handel och
kontor. Planlagd mark färdig för försäljning ska finnas i Visby samt inom de orter
där efterfrågan kan bedömas uppstå. Marken planläggs och förbereds för utbyggnad
av infrastruktur i form av gator, vatten och avlopp mm.
3.5.

Mark för idrottsverksamhet mm

Ny definition.

Mark som lämpar sig för idrotts- och rekreationsändamål definieras vanligen inom
ramen för den översiktliga planeringen. Det kan t ex gälla mark för fotbollsplaner,
ridbanor, löparbanor, skidspår eller andra icke kommersiella ändamål.
3.6.

Särskilda regler vid försäljning av bebyggd fastighet

Huvudregeln är att försäljning av bebyggda fastigheter, exempelvis gamla skolor
eller andra verksamhetslokaler som inte längre behövs inom regionens verksamhet,
alltid ska ske som en öppen försäljning i full konkurrens. Genomförande av
försäljningen ska skötas av fastighetsmäklare med vilken regionen har tecknat avtal.
Mäklaren ska svara för samtliga försäljningsaktiviteter såsom annonsering, visning,
värdering, förhandling och avtalsskrivning.
I vissa fall, till exempel när byggnad inom fastighet ägs av hyresgäst, arrendator eller
annan, samt när fastighet under lång tid förhyrts och disponerats av annan, kan
direkt försäljning övervägas. Försäljningspriset ska dock alltid baseras på en
marknadsmässig värdering.

4. Priser och avgälder
Grundregel:
Marknadsvärde ska användas vid beräkning av försäljningspris och tomträttsavgäld.
För småhustomter gäller särskilda regler enligt nedan.
4.1.

Småhustomter

De tomter som regionen färdigställer för byggnation av enskilda småhus ska säljas
till marknadspris genom anlitad fastighetsmäklare. Tomträtt tillämpas ej vid
avyttring av nya tomter.
För småhustomt upplåten med tomträtt beräknas tomträttsavgälden enligt följande:
Marktaxeringsvärdet minskas med kostnaderna för markanläggningar och
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anslutningsavgifter för VA och el. Utifrån detta värde beräknas ett marknadsvärde
för en råtomt. Den årliga tomträttsavgälden ska utgöra 3,25 procent av råtomtens
marknadsvärde.

Avgäld föreslås
ändras från 3,75%

Tomrättsinnehavare får efter ansökan och regionens medgivande friköpa
tomträtten till ett pris motsvarande 60 procent av råtomtens marknadsvärde enligt
ovan.

För att säkerställa genomförandet kan köpeavtal för småhustomt innehålla villkor
om att tomten inom två år vid vite ska bebyggas med bostadsbyggnad till ett värde
av minst 400 kr/kvm tomtyta. Vite för nybyggnadsskyldighetens fullgörande ska
utgå med 100 kr/kvm tomtyta.
4.2.

Mark för flerfamiljshus

Ny regel föreslås.
Samma som för
industrimark

Mark för hyresrättslägenheter kan via markanvisning säljas eller upplåtas med
tomträtt. Gällande mark för bostadsrättslägenheter och andra upplåtelseformer är
huvudregeln att marken via markanvisning ska säljas, men i undantagsfall kan
upplåtelse med tomträtt tillämpas. Vid värderingen ska hänsyn tas till
Avgäld föreslås
upplåtelseformen.

ändras från 3,75%

För mark upplåten med tomträtt beräknas årlig tomträttsavgäld med hjälp av
marknadsvärdet för aktuellt markområde och avgäldsräntan 3,25 procent.
Tomrättsinnehavare får efter ansökan och regionens medgivande friköpa
tomträtten till ett pris motsvarande marknadsvärdet.
Friköpsbelopp
4.3.

Mark för industri, handel och kontor

föreslås ändras
från 80% till 100%

Mark för industri, handel och kontor ska som huvudregel säljas, men i undantagsfall
kan upplåtelse med tomträtt tillämpas. Vid försäljning av mark planerad för
industri, handel och kontor ska priset avspegla markens marknadsvärde. Om ett
marknadsvärde inte kan fastställas kan i förväg fastställda riktpriser istället
användas. Riktpriserna för olika ändamål och områden anges nedan. Riktpriset kan
justeras beroende på om aktuell tomt avviker från områdets normala förhållanden
när det gäller följande:
- tomtens läge inom värdeområdet,
- tomtens lämplighet samt byggrätt,
- efterfrågan på mark
Observera! Regionen tillämpar en prisnivå som lägst ger täckning för bokfört värde
för fastigheten och regionens kostnader för att iordningställa marken inklusive
infrastrukturkostnader. Riktpriserna nedan är därför att betrakta som en
utgångspunkt för fastställande av ett värde.
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Riktpriser ändras enl förslag
Österby utgår
150 höjs till 175
300 höjs till 350
50 höjs till 100

Region Gotland

Värdeområde

Riktpris (2014 års nivå)*

Visby – mark för industri/kontor

175 kr/kvm tomtyta

Visby – mark för handel

350 kr/kvm tomtyta

Gotland utom Visby mark för industri/handel/kontor

100 kr/kvm tomtyta

*Regionstyrelsen får revidera riktpriserna när behov föreligger.

För att säkerställa genomförandet kan köpeavtal/exploateringsavtal innehålla villkor
om att tomten inom två år vid vite ska bebyggas med byggnad/anläggning till ett
värde av minst 400 kr/kvm tomtyta. Vite för nybyggnadsskyldighetens fullgörande
ska utgå med 100 kr/kvm tomtyta.
Avgäld föreslås
För mark upplåten med tomträtt beräknas årlig tomträttsavgäld med hjälp av
marknadsvärdet för aktuellt markområde och avgäldsräntan 3,25 procent.

ändras från 3,75%

Tomrättsinnehavare får efter ansökan och regionens medgivande friköpa
tomträtten till ett pris motsvarande marknadsvärdet.
Friköpsbelopp
4.4.

Mark för idrottsverksamhet mm

föreslås ändras
från 80% till 100%

När mark säljs eller upplåts för icke kommersiella ändamål, t ex idrottsanläggningar,
kan det vara svårt att fastställa ett marknadsmässigt värde för marken. Mark som är
belägen inom idrotts- och rekreationsområden har dessutom ofta begränsad
möjlighet till användning. Om befintlig plan medger en mer flexibel användning
(kontor, bostäder etc) ska detta avspegla sig i värderingen och i den köpeskilling
eller tomträttsavgäld som tillämpas. Grundregeln är strävan efter att uppnå en
prisnivå som ger täckning för fastighetens bokförda värde och för de kostnader
som regionen haft för att iordningställa marken. Som lägsta nivå gäller följande
riktpriser: Följande riktpriser gäller:
Råmark för idrottsändamål
Köp: 15 kr/kvm
Arrende/tomträtt: 0,5 kr/kvm*år
Råmark för idrottsändamål med byggrätt för lokal
Köp 30 kr/kvm
Arrende/tomträtt: 1 kr/kvm*år

Förtydligande skrivningar
kring mark för
idrottsändamål. Förslag
införa riktpriser för mark
som upplåts/säljs för sådant
ändamål.

Lokaler/byggnader
Köp: Marknadsmässig värdering. Försäljning via mäklare.
Hyra: Regionens kostnader för kapital, försäkring, administration, ev VA etc
omsätts i hyra. Resterande kostnader hänförliga till förhyrningen belastar
hyresgästen.
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5. Övriga bestämmelser
5.1.

Dokumentation

Vid fastighetsförsäljning eller upplåtelse med tomträtt sker dokumentation i form
av diarium och protokoll från nämnd- och fullmäktigebeslut samt skriftliga
underlag till beslut. För fastighetsförsäljningar som sker via fastighetsmäklare finns
krav på dokumentation i enlighet med de regler som gäller för mäklartjänstens
utförande och som regleras i fastighetsmäklarlagen. Samtliga handlingar från dessa
försäljningar ska diarieföras i nämnda ärende- och dokumenthanteringssystem.
5.2.

Betalning vid fastighetsförsäljningar

Vid försäljning av fastighet ska köpekontraktet innehålla bestämmelser kring
köpeskillingen och dess erläggande. Grundläggande bestämmelser kring
köpeskilling vid fastighetsförsäljning finns i Jordabalken. Huvudregeln som ska
tillämpas inom Region Gotland är att köpeskilling ska erläggas innan regionen till
köparen överlämnar ett undertecknat köpebrev. Köpebrevet är normalt ett villkor
för köpets fullgörande och köparens möjlighet att söka lagfart. Olika typer av
fastighetsaffärer kan emellertid innehålla olika ingredienser när det gäller
köpeskilling. Det kan ibland vara ändamålsenligt med villkor kring köparens
erläggande av handpenning, ibland kopplade till kontraktets undertecknande,
antagen detaljplan eller beviljat bygglov.
5.3.

Ekonomisk säkerhet vid exploatering

I exploateringsavtal kan regleras att exploatören ställer säkerhet för fullgörandet av
skyldigheter som avtal medför. Säkerheten ska uppgå till ett belopp som innebär att
exploatören står risken för den planerade exploateringen. och ska utgöras av
bankgaranti. Säkerheten ska överlämnas till regionen innan exploateringsavtalets
tecknande.

Bestämmelse som redan
tidigare tillämpats men
inte funnits med i
riktlinjerna

Bilaga 1. Gotlands Idrottsförbund – synpunkter på förslag

Upplåtelseformer och idrottstaxor på idrottsområdet Visborg
Gotlands idrottsförbund fick följande utgångspunkt i priser och taxor att diskutera och
återkoppla en önskvärd idrottsmodell över taxor och upplåtelseformer av mark och
byggnader.
Mark för idrottsändamål
Köp: 15 kr/kvm
Arrende/Tomträtt: 0,5 kr/kvm*år
Mark för idrottsändamål med byggrätt
Köp 30 kr/kvm
Arrende/tomträtt: 1 kr/kvm*år
Lokaler/byggnader
Köp: Marknadsmässig värdering (mäklare)
Hyra: Regionens kostnader för kapital, försäkring, adm, ev VA etc omsätts i hyra. Resten läggs på hyresgäst.Som
typlokal används här byggnaderna/plåtskjulen vid Triangelområdet Visborg. Dessa har en hyresnivå om 50
kr/kvm*år. För andra byggnader där större kapitalkostnader etc finns kan hyresnivån bli annorlunda/högre.

Metod
Gotlands idrottsförbund bjöd med mycket kort varsel in de förbund och föreningar som visat
intresse för olika former av etableringar på Visborgsområdet samt de föreningar som redan i
dag finns etablerade på området.
GI presenterade en bakgrund utifrån det möte som hölls i frågan i december 2012 samt den
skrivelse som GI-styrelsen tillställde tekniska nämnden i januari 2013. GI rapporterade även
om de pågående processerna i Regionen samt från det möte som hölls den 19/9.
Idrottens förslag
Idrotten förordar en generell ”idrottsrabatt” på det presenterade förslaget som gäller
oavsett mark, mark med tomträtt eller lokaler/byggnader. Den skall även gälla generellt på
det av regionen presenterade ”självkostnadspriset” för såväl arrende, tomträtt eller köp.
Idrottens förslag är att det införs en 75%-ig idrottsrabatt på samtliga presenterade priser.
Bakgrunden till förslaget är dels att det skall skapa en enkelhet med en generell rabattsats.
Men även att det kan ställas i relation till andra subventioner som Regionen har gentemot
idrottsrörelsen så som föreningspris av hyra i en av regionens idrottsanläggningar (ca. 90%
subvention), driftsstöd till föreningsdriven anläggning (ca. 70% av de sk. godkända
kostnaderna). Utifrån dessa parametrar hamnar vårt förslag på 75%.
Arbetsgruppen som diskuterat frågan hoppas nu att detta kan bli ett politiskt beslut som kan
bidra på ett bra sätt till att få igång etableringar av idrottsområden och anläggningar på
Visborgsområdet i syfte att öka tillgängligheten för barn och ungdomar till idrott och fysisk
aktivitet.

Tekniska nämnden 2013-10-02

TN §

209

Protokoll

Angående riktlinjer för markexploatering och försäljning
av mark och fastigheter
21B

AU § 126

Tekniska nämndens beslut
68B

Tekniska nämnden föreslår regionstyrelsen att sätta friköpsbeloppet till 60 %
marknadsvärdet.
Övrigt godkänner tekniska nämnden och överlämnar yttrandet till regionstyrelsen som
remissvar avseende revidering av riktlinjerna för markexploatering och försäljning av
mark och fastigheter.

Vid dagens nämndssammanträde yrkar ordföranden att som svar på ledningskontorets
remissvar, sätts friköpsbeloppet till 60 % av marknadsvärdet.
Förvaltningen föreslår i sitt yttrande att friköpbeloppet i stället sätts till marknadsvärdet.
Anna Hrdlicka yrkar att förvaltningens förslag antas.
Ordföranden ställer proposition om bifall till hans förslag eller till Anna Hrdlickas förslag
och finner bifall till sitt förslag.
Votering begärs och verkställs.
De som röstar för ordförandes förslag, röstar NEJ.
De som röstar för Anna Hrdlickas förslag, röstar JA
Nej-röster: Matias Swartling (MP), Torgny Ammunet (S), Joakim Vinberg (S), Roland
Olofsson (S), Bodil Rosengren (V), Tommy Gardell (S)
Nej-röster: Anna Hrdlicka (M), Peter Wigren (M), Karl-Johan Boberg (C),
Bengt Wickman (C), Björn Söderberg (FP)
Med 6 Nej-röster, 5 ja-röster, har ordförandes förslag vunnit bifall.
Moderaterna reserverar sig mot beslutet.
___
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
69B

Ärendet hänskjuts till tekniska nämnden

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Tekniska nämnden 2013-10-02

Protokoll

Forts § 209
Förvaltningens förslag till beslut

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår tekniska nämnden att godkänna och överlämna
yttrandet till regionstyrelsen som remissvar avseende revidering av riktlinjerna för
markexploatering och försäljning av mark och fastigheter.
Sammanfattning

Yttrandet avser remissvar på det av ledningskontoret upprättade förslaget avseende
revidering av riktlinjer för exploatering/försäljning av fastigheter. I första hand avses
försäljning. Förvaltningen ställer sig positiv till stora delar av sakinnehållet.
Emellertid bör vissa förtydliganden göras, vilka framgår av nedanstående redovisning.
Det avser dels styrningen och dels att riktlinjerna även bör överensstämma med tidigare
beslutade direktiv vad gäller markanvisning samt att de anpassas i riktning mot de
miljöintentioner som fastställts i för regionen i beslutade styrdokument.
Bakgrund

Enligt beslut i regionstyrelsen (Rs 2012-05-31, § 154) fick ledningskontoret i uppdrag att
genomföra en översyn av policy för friköp av tomträtt för flerbostadshus och mark för
industri, handel och kontor. Därutöver har även tekniska nämnden begärt att policyn
även ska omfatta försäljning/upplåtelse av mark för t ex idrottsföreningar.
Vid en översyn av riktlinjerna har det även framkommit ett behov av att förändra och
komplettera dessa och vissa fall förtydliga innehållet. Det gäller bl.a. p.g.a. effekterna av
Förvaltningsrättens utslag avseende försäljningen av Östersol, d.v.s. regionens ansvar att
hantera och förvalta regionens medel enligt Kommunalagens regler och intentioner.
I det fallet försäljning av fast egendom.
Bedömning

Allmänt
Förvaltningen anser att alla motsvarande politiskt beslutade styrdokument ska tydligt
ange för allmänheten/företag hur tillämpningen ska ske. Det är nästan än mer viktigt att
de som handlägger berörda frågor får tydlig styrning och vägledning. Det anges t.ex. att
markanvisning kan ske ges via direktanvisning eller anbudsförfarande.
Det anger att anvisning kan ske men inte förutsättningarna för det ena eller det andra.
Sådana skrivningar leder till osäkerhet hur de ska tolkas vilket i sin tur leder till att
allmänheten/företag dels kan få felaktiga svar och dels att svaren dröjer.
Framför allt när en sådan skrivning inte harmoniserar med tidigare fattade styrdokument.
Riktlinjer för exploatering är under utarbetande och dessutom finns ett fastställt
U

U

Justerare:

U

Utdragsbestyrkande:
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styrdokument för markanvisning varför de här riktlinjerna i första hand bör anses
omfatta försäljning av fast egendom.
U

Definitioner
Även om det kan tyckas vara en petitess anser förvaltningen att regionen som
myndighet ska använda sig av formellt korrekta definitioner.
Fastighet är enligt Jordabalken jord, som är indelad i fastigheter.
Hus som står på en fastighet är en byggnad (d.v.s. inte fastighet som det oftast uttrycks).
Mark är del av en fastighet eller del av flera fastigheter, oftast i betydelsen att den är
obebyggd.
Principer för försäljning samt pris på mark/fastighet
En grundläggande princip för prissättning för mark borde vara att försäljningspriset inte får
understiga regionens exploateringskostnader. Om regionens kostnader i samband med
exploatering/plangenomförande överstiger intäkterna uppkommer inte s k planvinst.
I sådana fall ska regionen avstyrka ett genomförande.
Som en konsekvens av det anser förvaltningen att de riktpriser som angetts för industri
m m är för låga. De behöver revideras. Vid en genomgång vid Österby-området kan
konstateras att priset bör vara 130 kr/kvm tomtyta. Angivna 150 kr/kvm tomtyta för
övriga planlagda områden för industri/kontor bör höjas till 200 kr/kvm tomtyta för att
säkerställa kostnadstäckning vid nyexploatering, t ex yttre A7-området.
U

Beroende på vad som fordras vid en eventuell nyetablering på Gotland förutom Visby lär det
bli svårt att klara en finansiering med 50 kr/kvm tomtyta. De angivna riktpriserna uppfattas
som ett högsta pris av intressenter istället för att de är just riktpriser. I och med att det idag
finns viss konkurrens bör försäljning kunna ske i konkurrens och därför bör det framgå
tydligare att det handlar om riktpriser som ska ge vägledning och inte att det är
fastställda priser som inte kan vara högre än angivna nivåer. Regionens kostnader bör styra.
Mark för idrottsändamål, såsom icke kommersiellt ändamål, bör upplåtas med tomträtt
för att uppnå önskvärd styrning av såväl upplåtelse som kostnader för upplåtelserna.
Här kan en tydligare inriktning anges vilket även efterlysts av Gotlands Idrottsförbund (GI).
Eftersom det inte finns någon marknad som anger värdenivåer för idrottens
markanvändning bör de med fördel bestämmas på motsvarande sätt som förenings
taxan för föreningarnas användande av regionens lokaler.
För planering och upplåtelser av mark för idrottsändamål svarar SBF.
Justerare:
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Markanvisning
Markanvisning ska enligt fastställda riktlinjer för markanvisning genomföras
i konkurrens, d.v.s. ett anbudsförfarande. Tävlingsförfarande kan också användas,
vilket bör göras när särskild styrning avses ske. Direktanvisning får förekomma när det
inte finns konkurrens eller om anvisningen har ett specifikt syfte. Avsnittet som omfattar
markanvisning bör harmonisera med dessa riktlinjer så att det ger en tydlig styrning.
Att kunna utgå från en fastställd huvudprincip är nödvändigt för handläggningen
eftersom det ger nödvändig tydlighet i dessa projekt som är omfattande med komplexa
processer. Huvudprincipen skulle i så fall även stämma överens med principen för
försäljning av fastigheter, d.v.s. att den ska ske i konkurrens på den öppna marknaden.
U

Att tillämpa direktanvisning, förutom när konkurrens saknas eller i ett specifikt syfte,
rimmar inte med vad som i övrigt framgår av förslaget, dvs. att markanvisning i
första hand ska ske i konkurrens. Detta framgår tydligt av det beslut som fattades när
markanvisning infördes som arbetssätt. Styrningen vad gäller t.ex. hållbarhet, energi och
miljö, livscykelkostnader, boendeformer o dyl blir inte densamma vid direktanvisning
eftersom det inte ges samma möjligheter att reglera vid direktanvisning.
Eftersom det råder otydligheter kring tillämpningen av direktanvisning efterlyser
förvaltningen ökad tydlighet när huvudprincipen inte ska tillämpas, d.v.s. vilka avsteg
accepteras.
I samband med att anbudsförfarande tillämpas kan flera kriterier än pris med fördel
användas. I markanvisningsavtal kan regionen välja om och på vilket sätt man vill styra
stadsbyggandet i olika avseenden. Efterföljande exploateringsavtal är ju civilrättsliga
avtal som innebär att regionen har möjlighet att som eko-kommun styra och ange sin
eko/miljöinriktning men även säkerställa hållbarhetsperspektivet eller ange förutsättningar
som skulle kunna medverka till en lägre kostnadsutveckling för boende under en
förvaltningscykel, d.v.s. billigare bostäder. Med fördel kan regionen anta och
använda ett antal kriterier som säkerställer detta.
Något som är vanligt att andra kommuner gör.
Priser vid friköp av tomträtter samt avgälder
Regionen tillämpar f n 3,75 % avgäldsränta för tomträtter enligt den praxis som rått
under flertalet år. Med anledning av att Kammarrätten nyligen har avgjort ett
tomträttsrättmål där rätten fastslog att den avgäldsränta som bör tillämpas ska vara
3,25 % bör regionen tillämpa motsvarande nivå vid kommande avgäldsregleringar.
U

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Tekniska nämnden 2013-10-02

Protokoll

Forts § 209
Förvaltningen anser att någon subventionering av priset på fastighet bör undvikas i
samband med att friköp av alla formerar av tomträtter och lämnar därför ett förslag på en
annan lösning. Dels p.g.a. att den fastställda huvudprincipen är att fastigheter ska säljas
till marknadsvärde. Huvudskälet är att det ska anses rättssäkert, d.v.s. följa
Kommunallagens regler om att sälja till det på marknaden gällande värdet och därmed
tillvarata och förvalta regionens ekonomiska värden/ kapital enligt lagens intentioner.
Detta för att undvika ifrågasättande och utslag i Förvaltningsdomstolen i likhet med
försäljningen av Östersol i Katthammarsvik. Friköp av större
industi-/handelsfastigheter till subventionerade priser skulle t.o.m. kunna uppfattas
som s.k. osund konkurrens.
Förvaltningen föreslår istället att friköpbeloppet sätts till marknadsvärdet minskat med
värdena för tomtanläggning, el- och VA-anslutning i likhet med hur
beräkningsunderlaget för avgäldsräntan tas fram.
Eftersom det har stöd i rättstillämpningen kan det på så sätt inte ifrågasättas. Utgångspunkten
är det s.k. marktaxeringsvärdet som räknas om till marknadsvärde. Storleken på nedjusteringen
av marknadsvärdet varierar beroende på värdet av anslutningar och tomtanläggning
(värdena som används i taxeringssammanhang) varför det inte går att uttala sig generellt
om dess omfattning i procent e likn. Eftersom tomträttsupplåtelsen kan jämställas med
att en ränta betalas för ett lån för marken, för vilket ingen amortering betalas, kan det
anses rimligt att regionen får ta del av en del av den värdeutveckling som har skett.
För att möta vad som kan uppfattas som utfästelse i och med nuvarande tillämpning
kan övergångsregler tillämpas under en bestämd tidsperiod för att på så sätt ge alla,
som vill, möjligheten att friköpa sin tomträtt till nu gällande nedjustering av värdet.
___
Protokollsutdrag:
RS

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-03-31

Handlingar till

Ärende 3

Ändring i tekniska nämndens
reglemente, regional
kollektivtrafikmyndighet
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2014-03-04, § 65
• Ledningskontoret 2014-2014-02-10
• Tekniska nämnden 2013-11-27, § 284

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-03-04
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-02-18

Rs § 65
Au § 65

Reglemente. Ändring i tekniska nämndens reglemente, regional
kollektivtrafikmyndighet
RS 2013/783

- Tekniska nämnden 2013-11-27, § 284
- Ledningskontoret 2014-02-10

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Reglementet för tekniska nämnden ändras i enlighet med nämndens förslag.

Tekniska nämnden har föreslagit att regionfullmäktige ändrar 1 § i nämndens reglemente
på två ställen med anledning av lagen (2010:1065) om kollektivtrafik vad gäller
uppgifterna som ankommer på en regional kollektivtrafikmyndighet.
Regionstyrelsen har enligt 5 kap. 26 § kommunallagen att i beredningen till fullmäktige
yttra sig över tekniska nämndens förslag.
Ledningskontoret, som konstaterar att i förslaget avses överstruken text utgå ur och fet
text tillkomma i reglementet, delar tekniska nämndens bedömning att nämnden fortsatt
skall svara för de regionala kollektivtrafikfrågorna i regionen. Vid sådant förhållande
rekommenderas regionstyrelsen att tillstyrka tekniska nämndens förslag.
Arbetsutskottet har föreslagit att beslut fattas i enlighet med ledningskontorets förslag.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ledningskontoret

RS 2013/783
Tjänsteutlåtande

Patrik Pettersson

10 februari 2014

Regionstyrelsen

Regional kollektivtrafikmyndighet, ändring i tekniska nämndens
reglemente
Förslag till beslut

1.

Regionstyrelsen tillstyrker tekniska nämndens förslag om ändring i
nämndens reglemente.

Bakgrund

2.

Tekniska nämnden har den 27 november 2013, § 284 föreslagit
regionfullmäktige att 1 § i nämndens reglemente anpassas på två
ställen till lagen (2010:1065) om kollektivtrafik vad gäller uppgifterna
som ankommer på en regional kollektivtrafikmyndighet.

3.

Regionstyrelsen har enligt 5 kap. 26 § kommunallagen att i
beredningen till fullmäktige yttra sig över tekniska nämndens förslag.

Bedömning

4.

Ledningskontoret, som konstaterar att i förslaget avses överstruken
text utgå ur och fet text tillkomma i reglementet, delar tekniska
nämndens bedömning att nämnden fortsatt skall svara för de
regionala kollektivtrafikfrågorna i regionen. Vid sådant förhållande
rekommenderas regionstyrelsen att tillstyrka tekniska nämndens
förslag.

Ledningskontoret

Per Lindskog
regiondirektör

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

Org. nr. 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Protokoll

Tekniska nämnden 2013-11-27

TN §

284
AU §

Regional kollektivtrafikmyndighet
188

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Regionfullmäktige föreslås besluta om ändringar i Tekniska nämndens reglemente till
följd av Lag (2010:1065) om kollektivtrafik.

1§
Tekniska nämnden, som tillika är trafiknämnd, handhar uppgifter avseende regionens
samtliga fastigheter, vatten- och avloppsverk med tillhörande ledningsnät, hamnar, gator
och allmänna plaster, trafiksäkerhet, kollektiv persontrafik, regional kollektivtrafik,
renhållning samt bostadsförsörjningsfrågor enligt regionfullmäktiges riktlinjer.
1 § punkt 18
handa de uppgifter som ankommer trafikhuvudman för viss kollektiv persontrafik regional
kollektivtrafikmyndighet samt ha det övergripande ansvaret för färdtjänst och sjukresor,
dock ej att besluta om tillhörande reglementen och taxor och trafikförsörjningsplan vilket
ankommer på regionfullmäktige.
Bakgrund
I varje län ska det enligt Lag (2010:1065) om kollektivtrafik finnas en regional
kollektivtrafikmyndighet som ansvarar för den regionala kollektivtrafiken.
Med tillämpning av tidigare lagstiftning har tekniska nämnden ansvaret för de uppgifter en
trafikhuvudman har för viss kollektivtrafik, vilket också framgår av nämndens reglemente.
I samband med att regionstyrelsen (§ 86, 2012) behandlade frågan om ett regionalt
trafikförsörjningsprogram beslutades att frågan om organisationstillhörighet, d.v.s. ansvarig
nämnd, skulle hanteras i samband med programmet. Ansvaret för att ta fram programmet
har tekniska nämnden. Tillsvidare skulle tekniska nämnden utgöra regional
kollektivtrafikmyndighet.
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2013-11-27

Forts § 284
Bedömning
Med tillämpning av den nya lagstiftningen föreslås att tekniska nämnden även
fortsättningsvis ansvarar för den regionala kollektivtrafiken (tidigare kollektiv persontrafik),
och de övriga uppgifter lagen enligt 2 kap, 1 § tredje stycket medför samt för att ta fram
regionala trafikförsörjningsprogram.
Den nya lagstiftningen innebär att tekniska nämndens reglemente behöver ändras enligt
följande:
1§
Tekniska nämnden, som tillika är trafiknämnd, handhar uppgifter avseende regionens
samtliga fastigheter, vatten- och avloppsverk med tillhörande ledningsnät, hamnar, gator
och allmänna plaster, trafiksäkerhet, kollektiv persontrafik, regional kollektivtrafik,
renhållning samt bostadsförsörjningsfrågor enligt regionfullmäktiges riktlinjer.
1 § punkt 18
handa de uppgifter som ankommer trafikhuvudman för viss kollektiv persontrafik regional
kollektivtrafikmyndighet samt ha det övergripande ansvaret för färdtjänst och sjukresor,
dock ej att besluta om tillhörande reglementen och taxor och trafikförsörjningsplan vilket
ankommer på regionfullmäktige.
___
Protokollsutdrag:
RS+ handlingar

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-03-31

Handlingar till

Ärende 4

Ny taxa i kollektivtrafiken
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2014-03-04, § 66
• Ledningskontoret 2014-02-05
• Tekniska nämnden 2013-12-17, § 316
• Nu gällande kollektivtrafiktaxa

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-03-04
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-02-18

Rs § 66
Au § 66

Taxa. Ny taxa i kollektivtrafiken
RS 2014/12

- Tekniska nämnden 2013-12-17, § 316
- Ledningskontoret 2014-02-05

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Taxan för resor i all kollektivtrafik inklusive färdtjänst och sjukresor revideras enligt
tekniska nämndens förslag.

•

Den reviderade taxan antas att gälla fr.o.m. 2014-04-01.

Tekniska nämnden föreslår att taxan för resor i all kollektivtrafik inklusive färdtjänst och
sjukresor revideras. Justeringar av taxan föreslås för att underlätta för resenärer och
chaufförer. Några nya produkter föreslås också av samma anledning. Den ekonomiska
konsekvensen av revideringen bedöms bli försumbar.
Ledningskontoret tillstyrker revideringen av kollektivtrafiktaxan enligt tekniska
nämndens förslag och att den reviderade taxan antas att gälla fr.o.m. 2014-04-01.
Arbetsutskottet har föreslagit att beslut fattas i enlighet med ledningskontorets förslag.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2014/12

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Åke Wennerberg

Datum 5 februari 2014

Regionstyrelsen

Förslag till ny taxa i Kollektivtrafiken
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•
•

Taxan för resor i all kollektivtrafik inklusive färdtjänst och sjukresor
revideras enligt tekniska nämndens förslag
Den reviderade taxan antas att gälla fr o m 2014-04-01

Bakgrund

Tekniska nämnden föreslår i protokollsutdrag 2013-12-17, § 316, att taxan för
resor i all kollektivtrafik inklusive färdtjänst och sjukresor revideras.
Justeringar av taxan föreslås för att underlätta för resenärer och chaufförer.
Några nya produkter föreslås också av samma anledning. Den ekonomiska
konsekvensen av revideringen bedöms bli försumbar.
Bedömning

Ledningskontoret tillstyrker revideringen av kollektivtrafiktaxan enligt tekniska
nämndens förslag och att den reviderade taxan antas att gälla fr o m 2014-0401.
Ledningskontoret

Per Lindskog

tf regiondirektör

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

1 (1)

Protokoll

Tekniska nämnden 2013-12-17

TN §

316
AU §

Ny taxa i Kollektivtrafik
204

Tekniska nämndens beslut
•

Tekniska nämnden beslutar godkänna förvaltningens förslag till ändringar i
”Författningssamling för Region Gotland” i- Avsnitt A-Kollektivtrafik - i Taxor för resor
i all kollektivtrafik inkl färdtjänst och sjukresor, enligt bilaga 1 i detta protokoll och
föreslår regionfullmäktige anta nämndens förslag till ändringar.

•

Tekniska nämnden beslutar godkänna att taxa för transport av cyklar i bussarna ändras
från 40 kr till 20 kr och föreslår regionfullmäktige anta tekniska nämndens förslag.

•

Att taxan gäller fr.o.m 1 april 2014

Vid dagens nämndsammanträde redovisar förvaltningen kompletteringar enligt uppdrag
från arbetsutskottet.
Matias Swartling yrkar på att taxa för transport av cyklar i bussarna sänks
från 40 kr till 20 kr.
___
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Förvaltningen återkommer till nämnden med kompletteringar.

Förvaltningens förslag till beslut:
− Tekniska nämnden föreslår ändring av Taxor för resor i all kollektivtrafik inkl
färdtjänst och sjukresor, enligt bilaga 1.
− Taxan gäller fr.o.m 1 april 2014
Föredragande; enhetschef kollektivtrafik, Anita Carlsson
Förvaltningen presenterar förslag till ändringar i taxa för resor i all kollektivtrafik inkl
färdtjänst och sjukresor enligt sammanfattningen nedan:

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2013-12-17

Forts § 316
Bedömning

Avgifter för landsbygdtrafiken, nya avståndsintervall införs och avgifter med
jämna krontal.
Förortskortet utvidgas och gäller för en radie av 25 km istället för som tidigare
23 km. Ett förortskort, Roma, införs.
24- och 72-timmars kort införs för att möta efterfrågan under sommaren.
En t.o.r biljett till Tofta införs, det är samma pris som för två enkelbiljetter
men kommer att snabba på lastningen av bussarna, de dagar då resandet är
stort.
Klippkort gäller endast i stadstrafiken och inte längre i landsbygdstrafiken, resande i
landsbygdstrafiken hänvisas till reskassa.
Kortet ”börskort” byter namn till ”reskassa” för att följa med resten av landet.
Reskassa kan laddas med 200-1000 kr, vilket är en ökning från tidigare.
Pant på busskort tas bort, avgiften 20 kr återbetalas inte.
Med det nya biljettsystemet kan förlorade och förstörda kort ersättas med ett nytt om
resenären registrerat sina uppgifter.
Bakgrund

Justeringar av taxan föreslås för att underlätta för resenärer samt chaufförer.
Några nya produkter föreslås också av samma anledning.
Den ekonomiska konsekvensen kommer att bli försumbar.
Någon indexuppräkning av taxan är inte aktuell i år, då konsumentprisindex förändrats
obetydligt.
Arbetsutskottet anser att möjlighet borde finnas att transportera fler cyklar i bussarna
samt efterlyser statistik över antalet cyklar som transporterats.
Förvaltningen får förtydliga beslutssatsen att förslag till förändringar till ny taxa gäller
endast kollektivtrafik.
___
Protokollsutdrag:
RS+ handlingar

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

2013-12-20
BILAGA 1 till TN § 316
Endast förslag till tillägg/ändringar redovisas nedan och är markerat kursivt.

Taxor för resor i all kollektivtrafik inkl färdtjänst och sjukresor.
Antagen av kommunfullmäktige 2001-11-26, senast ändrad2012-10-15 §122

Avgifter för landsbygdstrafiken
Avstånd
Vuxen

Km
0-4
5-15 km
5-7
8-11
12-15
16-23
16-19
20-23
24-31
24-27
28-31
32-43
32-35
36-39
40-43
44 km och längre
44-47
48-51
Över 51 km

Pensionär
och ungdom

Barn

Förslag ny
taxa Vuxen

Kr
15

Kr
13

Kr
8

18
22
26

14
17
22

9
11
14

34
40

26
32

18
20

44
50

35
40

23
25

54
59
65

42
47
51

28
31
33

69
75
75

56
59
59

35
39
39

Förslag ny
taxa Barn

Kr
15
25

Förslag ny
taxa
pensionär
och
ungdom
Kr
13
20

40

30

20

50

40

25

60

45

30

75

60

40

Kr
8
12

Förortskort 495 kronor
Kortet gäller för obegränsat antal resor inom en radie på ca 23 km 25 km under 30 dagar från
närmaste nedanstående tätort. Avståndet räknas enligt linjebussens kortaste färdväg och beräknas
utifrån de inlagda hållplatsavstånden i biljettsystemet. Tätorterna är Visby, Fårösund, Slite,
Klintehamn, Hemse och Roma.
24 timmars kort Gäller för obegränsat antal resor inom 24 timmar. Vuxen 150 SEK, Pensionär och
ungdom 120 SEK och barn 80 SEK.

2013-12-20

BILAGA 1 till TN § 316
72 timmars kort Gäller för obegränsat antal resor inom 72 timmar. Vuxen 300 SEK, Pensionär och
ungdom 240 SEK och barn 160 SEK.
T.o.r Visby-Tofta samma dygn Vuxen 80 SEK, Pensionär och ungdom 60 SEK och barn 40 SEK.
Klippkort
Kortet gäller 12 enkla resor (för landsbygdstrafiken mellan två bestämda platser )mot en avgift
motsvarande priset för 8 enkelresor på samma sträcka. Klippkort medger övergång inom 2,5 timmar
efter resans start. Kortet gäller 12 enkla resor i stadstrafiken mot en avgift motsvarande priset av 8
enkelresor. Kortet medger övergång inom 30 minuter till annan linje i stadstrafiken.
Börskort Reskassa saknar tidsbegränsning och kan laddas med 200-1000 SEK. Reskassa används vid
inköp av enkelbiljetter och ger 30 % rabatt.
Pant Busskort På samtliga kort tas en pant på 20 kr ut och återbetalas om kortet lämnas tillbaka.
Avgift 20 kr, avgiften återbetalas inte.
Cykel avgift 40 kr 20 kr
Förlorade och förstörda kort ersätts ej Förlorade och förstörda kort ersätts mot en avgift för nytt
busskort om resenären registrerat sina uppgifter på www.gotland.se/kollektivtrafiken

Författningssamling för Region Gotland

TAXOR FÖR RESOR I ALL KOLLEKTIVTRAFIK
INKL. FÄRDTJÄNST OCH SJUKRESOR
Antagen av regionfullmäktige (kommunfullmäktige) 2001-11-26. Ändrad 2007-03-19,
2007-06-18, 2009-02-23, 2010-02-22, 2010-03-29, 2012-04-23 och 2012-10-15 § 122.
Gäller fr.o.m. 1 december 2012.

Avsnitt A
Avgifter för landsbygdstrafiken
Avstånd, Km

Vuxen; Kr

Pensionär och
ungdom, Kr

Barn, Kr

0-4
5-7
8-11
12-15
16-19
20-23
24-27
28-31
32-35
36-39
40-43
44-47
48-51
Över 51 km

15
18
22
26
34
40
44
50
54
59
65
69
75
75

13
14
17
22
26
32
35
40
42
47
51
56
59
59

8
9
11
14
18
20
23
25
28
31
33
35
39
39

Avgifter för Visby-området
Vuxen
Pensionär
Ungdom
Barn

15 kr
13 kr
13 kr
8 kr

Klippkort (gäller för 12 resor) 8 gånger priset för enkelresa
- Vuxen
- Pensionär
- Ungdom
- Barn

120 kr
104 kr
104 kr
64 kr

Länskort 740 kronor
Kortet gäller för obegränsat antal resor på länets busslinjer - således även tätortstrafiken
i Visby - under 30 dagar
Förortskort 495 kronor
Kortet gäller för obegränsat antal resor inom en radie på ca 23 km under 30 dagar från
närmaste nedanstående tätort. Avståndet räknas enligt linjebussens kortaste färdväg och
beräknas utifrån de inlagda hållplatsavstånden i biljettsystemet. Tätorterna är Visby,
Fårösund, Slite, Klintehamn och Hemse.
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Författningssamling för Region Gotland
Taxor för resor i all kollektivtrafik inkl. färdtjänst och sjukresor

Visbykort 370 kronor Vuxen, 300 kronor Ungdom och 200 kronor Barn
Kortet gäller för obegränsat antal resor på busslinjer inom Visby-tätortsområde under 30
dagar. Resenärsgrupperna Ungdom och Barn definieras enligt bestämmelserna nedan
under Ungdomsrabatt respektive Barnbiljett
Klippkort
Kortet gäller 12 enkla resor (för landsbygdstrafiken mellan två bestämda platser) mot en
avgift motsvarande priset för 8 enkelresor på samma sträcka. Klippkort medger
övergång inom 2,5 timmar efter resans start.
Bussiga kortet gäller för barn och ungdomar folkbokförda på Gotland till och med
vårterminens slut (grundskola/gymnasieskolans terminsslut) det år man fyller 20 år.
Kortet berättigar till avgiftsfria resor i landsbygdstrafiken och i stadstrafiken (upphör
den 15 juni 2012) på Gotland under skolans läsårstider (även lovdagar) dock inte för
resor i plustrafiken.
Ungdomar under 20 år som har bussiga kortet och färdtjänsttillstånd med rätt till
ledsagare betalar ingen avgift för ledsagaren.
Terminskort 1 000 kronor för Ungdom och 700 Barn gäller för de resenärer som
omfattas av bestämmelserna nedan under Ungdomsrabatt respektive Barnbiljett. Kortet
gäller för obegränsat antal resor på busslinjer inom Visby tätortsområde under ett
kalenderhalvår, 1/1--30/6 respektive 1/7--31/12.
Börskort saknar tidsbegränsning och kan laddas med 200, 300, 400 och 500 kr. och ger
kontantresor för 260, 390, 520 resp. 650 kr
Pant
På samtliga kort tas en pant på 20 kr ut och återbetalas om kortet lämnas tillbaka.
Barnbiljett gäller från och med 1 juli det år man fyller 7 år tom den 30 juni det år man
fyller 16 år. Barn under 7 år åker gratis i vuxens sällskap, dock högst 4 barn/vuxen. Gäller
endast vid resa med enkelbiljetter, klippkort, Visbykort och Terminskort
Pensionärsbiljett gäller för personer som har allmän ålderspension och är över 65 år
och för personer som har sjuk- eller aktivitetsersättning (tidigare sjukpension).
Barnbiljett gäller från och med 1 juli det år man fyller 7 år tom den 30 juni det år man
fyller 16 år. Barn under 7 år åker gratis i vuxens sällskap, dock högst 4 barn/vuxen.
Gäller endast vid resa med enkelbiljetter och klippkort.
Ungdomsrabatt gäller för samtliga ungdomar från den 1 juli det år man fyller 16 år
fram till den 30 juni det år man fyller 20 år. Godkänd legitimationshandling skall
uppvisas.
Plustrafiken trafikerar hela kommunen. Resor kan göras från bostaden till närmaste
tätorten Visby, Hemse, Klintehamn, Roma, Slite eller Fårösund. Plustrafiken gäller
dock inte för resor inom tätorterna. Trafiken är öppen för alla och körs två dagar i
veckan. Avgiften för resan är densamma som för busstrafikens enkelbiljett för
motsvarande sträcka. Resor med Plustrafiken måste beställas senast kl. 12.00 dagen
innan resdagen. Länskort, förortskort, klippkort och skolkort/bussiga kortet gäller ej i
plustrafiken.
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Servicelinjen trafikerar Visby tätort och är till för alla men speciellt anpassad för äldre
och personer med funktionsnedsättning. Taxan är densamma som för övrig busstrafik i
Visbyområdet.
Övergång enkelbiljett
Övergång mellan en linje till en annan linje inom landsbygdstrafiken får göras inom 1,5
timme efter ankomsten till omstigningsorten och räknas då som en resa.
Övergång mellan en landsbygdslinje och en linje inom tätortstrafiken eller mellan linjer
i tätortstrafiken får göras inom 30 minuter.
Övergångar gäller ej för återresa.
Biljetten från den första delen av resan visar resenären upp vid omstigningen. Avgift för
fortsatt resa är priset för den totala reslängden minus erlagd avgift för första ressträckan.
Sammanlagt uppgår avgiften således till högst 75 kr/vuxen, 59 kr/pensionär,
59 kr/ungdom och 39 kr/barn.
Bytestid
Om bytestiden är mindre än fem minuter vid byten mellan busslinjer kan byte inte alltid
garanteras förutom för de linjer där byte särskilt angetts i tidtabellen.Mot avgift får i
mån av utrymme medföras:
- Cykel (ej tandem) (gäller enbart landsbygdstrafiken) avgift 40 kr
- Större hund, avgift 10 kr (gäller ej ledarhund som medföljer synskadad).
Ingen avgift för barnvagn.
Färdtjänstberättigad
Färdtjänstberättigad erlägger avgift med undantag enligt bestämmelserna om Bussiga
kortet. Ledsagare/och eller en medresenär får utan kostnad medfölja färdtjänstberättigad
mot uppvisande av giltigt färdtjänsttillstånd.
Biljetter/kort återlöses ej
Förlorade och förstörda kort ersätts ej
Moms
Avgifterna inkluderar moms.
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Avsnitt B
Egenavgifter vid färdtjänstresor
Avstånd km
0-4
5-7
8-11
12-15
16-19
20-23
25-27
28-31
32-35
36-39
40-43
44-47
48-51
Över 51 km

Dagtid mellan kl. 05 – 23
40 kr
45 kr
45 kr
50 kr
60 kr
65kr
70 kr
75 kr
80 kr
80 kr
85 kr
90 kr
95 kr
95 kr

Nattid mellan kl. 23 – 05
50 kr
55 kr
55 kr
60 kr
70 kr
75 kr
80 kr
85 kr
90 kr
90 kr
95 kr
100 kr
105 kr
105 kr

För de som har beviljats tillstånd för arbets- och utbildningsresor kan en tur och
returresa per dag göras mellan bostaden och arbetsplatsen respektive
utbildningslokalerna till en avgift som är lika som för periodkort (30-dagarskort) i
kollektivtrafiken.
Barn och ungdomar upp till 20 år som är folkbokförda på Gotland har obegränsat antal
avgiftsfria färdtjänstresor i landsbygdstrafiken under skolans läsår, dvs. från
höstterminens början till vårterminens slut.
För resor i annan kommun är egenavgiften för resan 20 % av fordonets
taxameterbelopp, dock högst 90 kr per enkelresa.
I Region Gotlands (kommunens) färdtjänstbestämmelser finns ytterligare regler om
färdtjänstverksamheten samt avgifter för de som får resa tillsammans med den
färdtjänstberättigade.
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Avsnitt C
Ersättningar och egenavgifter vid sjukresor
Lagstiftningen för sjukresor är en rätt att få ersättning för reskostnader i vissa fall. Från
ersättningen räknas en egenavgift.
Typ av resa

Ersättning

Egenavgift

Busslinje och sjukreseturer

Kostnaden för
bussresa

Ingen egenavgift

Buss med anslutningstaxi

Kostnaden för
bussresa och
anslutningstaxi

Ingen egenavgift för buss, egenavgift
för taxi 15 kr

Bussresa på minst 12 km
exklusive anslutning med privat
bil

Kostnaden för
bussresa och fast
belopp med 50kr
för privatbilresan

Ingen egenavgift

Privat bil

12 kr/mil

48 kr

Taxi/bårtaxi eller specialfordon

Reskostnaden

Egenavgift efter reslängdsintervall
0- 7 km = 80 kr
8-15 km = 85 kr
16-27 km = 100 kr
över 27km = 115 kr

Högkostnadsskydd: Högsta kostnad för egenavgifter under en 12 månadersperiod,
räknat från första resan, är 1 800 kr.
I Region Gotlands (kommunens) sjukresebestämmelser finns ytterligare bestämmelser
om sjukreseverksamheten och resor som görs i samband med riks- och regionvård.

Indexuppräkning
Tekniska nämnden medges rätt att besluta om indexuppräkning av taxorna i enlighet
med konsumentprisindex (KPI).
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-03-31

Handlingar till

Ärende 5

Ny taxa för sjukresor
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2014-03-04, § 67
• Ledningskontoret 2014-01-28
• Tekniska nämnden 2013-10-29, § 238
• Nu gällande taxa för sjukresor
Anmärkning: För sjukresor med kollektivtrafiken utgår ingen egenavgift.

Betald bussbilljett kan återbetalas.

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-03-04
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-02-18

Rs § 67
Au § 67

Taxa. Ny taxa för sjukresor
RS 2013/707

- Tekniska nämnden 2013-10-29, 238
- Ledningskontoret 2014-01-28

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Egenavgifter för sjukresor med taxi höjs i de olika intervallen enligt tekniska
nämndens förslag.

•

Ersättningen för resa med egen bil höjs med 1,50 kr/km för resa som överstiger
40 km.

•

Den reviderade taxan gäller fr.o.m. 2014-04-01.

•

Slutrapport från pågående utredning gällande översyn av systemet med
samhällsbetalda resor ska redovisas innan sommaren.

Tekniska nämnden föreslår att taxan för sjukresor revideras. Nämnden anför att
ekonomin inom sjukresor behöver styras upp varför ett antal åtgärder behöver vidtas.
En åtgärd är att höja ersättningen för sjukresa i egen bil till 1,50 kr per km (1,20 kr)
vilket bedöms medföra att fler sjukresenärer åker egen bil. Justeringen leder sannolikt till
sänkta nettokostnader för verksamheten. Ersättningen omfattar de resor som överstiger
40 km.
En annan åtgärd är att höja egenavgifterna för sjukresor med taxi i de olika intervallen
som följer.
0-7 km från 83 kr till 100 kr
8-15 km från 88 kr till 105 kr
16-27 km från 104 kr till 125 kr
28- km från 120 kr till 145 kr
De föreslagna höjningarna bedöms ge ca 400 tkr i ökade årliga intäkter.
Ledningskontoret tillstyrker höjningarna av taxan enligt nämndens förslag och att den
reviderade taxan antas att gälla fr.o.m. 2014-04-01. Enligt uppgift från samhällsbyggnadsförvaltningen reviderades egenavgifterna för sjukresor senast 2010.
forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-03-04
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-02-18

Rs § 67 forts
Au § 67

För 2013 redovisas ett underskott på ca 2 Mkr för sjukreseverksamheten. Vidare gäller
att en översyn pågår av systemet för samhällsbetalda resor i syfte att minska kostnaderna
(RS 2013-05-30, § 143). Kontoret konstaterar även att nivån på högkostnadsskyddet för
egenavgift vid sjukresor i taxi behålls oförändrat på 1800 kr för en tolvmånadersperiod.
Arbetsutskottet har föreslagit att beslut fattas i enlighet med ledningskontorets förslag.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2013/707

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Åke Wennerberg

Datum 28 januari 2014

Regionstyrelsen

Ny taxa sjukresor
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•
•
•

Egenavgifter för sjukresor med taxi höjs i de olika intervallen enligt
tekniska nämndens förslag
Ersättningen för resa med egen bil höjs med 1,50 kr/km för resa som
överstiger 40 km
Den reviderade taxan gäller fr o m 2014-04-01

Bakgrund

Tekniska nämnden föreslår i protokollsutdrag 2013-10-29, § 238, att taxan för
sjukresor revideras.
För att styra upp ekonomin föreslås att höja ersättningen för sjukresa i egen bil
till 1,50 kr per km (1,20 kr) vilket bedöms medföra att fler sjukresenärer åker
egen bil. Justeringen leder sannolikt till sänkta nettokostnader för
verksamheten. Ersättningen omfattar de resor som överstiger 40 km.
Egenavgifterna för sjukresor med taxi föreslås höjas i de olika intervallen enligt
nedan.
0-7 km från 83 kr till 100 kr
8-15 km från 88 kr till 105 kr
16-27 km från 104 kr till 125 kr
28- km från 120 kr till 145 kr
De föreslagna höjningarna bedöms ge ca 400 tkr i ökade årliga intäkter.

Bedömning

Enligt uppgift från samhällsbyggnadsförvaltningen reviderades egenavgifterna
för sjukresor senast 2010. För 2013 redovisas ett underskott på ca 2 Mkr för
sjukreseverksamheten. Vidare gäller att en översyn pågår av systemet för
samhällsbetalda resor i syfte att minska kostnaderna (RS 2013-05-30, § 143).

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2013/707

Region Gotland

Ledningskontoret tillstyrker höjningarna av taxan enligt tekniska nämndens
förslag och att den reviderade taxan antas att gälla fr o m 2014-04-01.
Ledningskontoret konstaterar att nivån på högkostnadsskyddet för egenavgift
vid sjukresor i taxi behålls oförändrat på 1800 kr för en tolvmånadersperiod.

Ledningskontoret

Per Lindskog

tf regiondirektör
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Protokoll

Tekniska nämnden 2013-10-29

TN §

238

Ny taxa sjukresor

AU 148

Tekniska nämndens beslut
•
•

Egenavgifter för sjukresor med taxi höjs i de olika intervallen enligt förvaltningens
förslag
Ersättningen för resa i egen bil höjs till 1,50 kr/km för resa som överstiger 40 km.

Föredragande; ekonomichef SBF, Mats Renborn.
Vid dagens nämndsammanträde föreslås att högkostnadsskyddet inte ska höjas.
___
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•
•

Ärendet hänskjuts till tekniska nämnden
En tidplan för genomförande tas fram till nämndsammanträdet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen undersöker med ledningskontoret hur processen är tidsatt
för beslut angående sjukresors organisation.
Ordföranden lyfter upp frågan med regionråden och hälso- och sjukvårdnämndens
ordförande.
Föredragande; enhetschef kollektivtrafik Anita Carlsson.
Förvaltningens förslag till beslut:
• Egenavgifter för sjukresor med taxi höjs i de olika intervallen enligt nedan.
• Ersättningen för resa i egen bil höjs till 1,50 kr/km för resa som överstiger 40 km.
• Högkostnadsskyddet för sjukresor höjs till 2500 kr för en tolvmånadersperiod.
Besluten innebär ekonomiska konsekvenser med ökade intäkter på c:a 570 tkr
Bedömning

För att styra upp ekonomin inom sjukreseverksamheten krävs att ett antal åtgärder vidtas.
En åtgärd är att höja ersättning för sjukresa i egen bil till 1,50 kr per km (1,20 kr), vilket
borde medföra att fler sjukresenärer åker bil. En justering av kilometerersättningen
kommer sannolikt att leda till sänkta nettokostnader för verksamheten. Ersättningen
omfattar de resor som överstiger 40 km.
Egenavgifterna för sjukresor med taxi föreslås höjas i de olika intervallen enligt nedan.
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2013-10-29

Forts § 238
Föreslagna höjningar av egenavgifterna bör ge ca 400 tkr i ökade intäkter.
Höja taxan för egenavgifter vid sjukresa i taxi.
0 -7 km från 83 kr till 100 kr
8-15 km från 88 kr till 105 kr
16-27 km från 104 kr till 125 kr
28- km från 120 kr till 145 kr
Nivån på högkostnadsskydd för egenavgift vid sjukresor i taxi föreslås höjas från 1800 kr
till 2 500 kr för en 12 månaders period. Höjningen förväntas ge ökade intäkter med 170 tkr
per år.
Bakgrund

Regler om sjukresor finns i regionens sjukresebestämmelser vilka reviderades senast 2010.
Sjukvårdshuvudmannen är enligt lag (1991:419) skyldig att utge ersättning för sjukresor för
alla personer som omfattas av lagen om allmän försäkring (AFL 1962:381) och är
folkbokförda inom Gotlands Kommun.
Reseersättning lämnas för resa till närmaste vårdinrättning där erforderlig vård kan ges
eller till den vårdcentral/distriktsläkare man valt. Vid återresa lämnas ersättning för resa till
hemmet eller den plats där resan startade. Om man väljer att åka till annan vårdgivare
lämnas bara ersättning motsvarande kostnaden för resa till närmaste vårdgivare eller vald
vårdcentral/distriktsläkare.
Planerade sjukresor ersätts normalt till/från hemadress.
Sjukresa skall alltid ske med billigaste färdsätt för att vara berättigad till ersättning, vilket
innebär resa med privat bil, buss i linjetrafik eller linjelagda sjukresor.
Resa med privatbil får göras utan särskild prövning. Även anslutningsresa till buss med
privatbil får ske utan särskild prövning.
De som har svårt att ta sig till busshållplats kan få åka taxi till lämplig busshållplats för
omstigning.
Resa med taxi ersätts endast om billigare färdsätt inte kunnat användas på grund av
patientens hälsotillstånd. Vid resa med taxi kan intyg från vårdgivaren begäras för att styrka
det medicinska behovet att resan måste utföras med taxi.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2013-10-29

Forts § 238
Egenavgifter sjukresor
Sjukreseverksamheten beräknas redovisa ett underskott med 2,0 mkr år 2013. För att få
ekonomin i balans krävs att åtgärder vidtas.
Av de som åker sjukresor i taxi är en tredjedel resenärer till dialys och en tredjedel har
färdtjänst. För dessa två kundgrupper finns inget alternativ till sjukresa med taxi.
Antalet sjukresenärer har ökat sedan 2010. 2012 åkte 33 675 personer sjukresa med taxi,
varav 1449 liggande. Totalt 10 499 personer fick ersättning för att de kört sjukresa med
egen bil med sammanlagt 347 597 kronor. I nedanstående tabell redovisa antal sjukresor för
perioden 2009-2012.
Text
Antal sjukresor i
taxi
Antal sjukresor
med bil

2009
31 675

2010
35 259

2011
33440

2012
33 675

10 620

9 733

10 506

10 449

I tidigare sjukresestatistik redovisades inte resenärer som åkt sjukresa i kollektivtrafiken. I
det nya biljettsystemet kommer de resenärerna att redovisas, vilket blir en fördel ur
kontrollsynpunkt.
Högkostnadsskydd sjukresor
Regler om högkostnadsskydd för sjukresor finns i kommunens taxa för sjukresor.
Högkostnadsskyddet innebär att de totala egenavgifterna blir högst 1800 kr. Det räknas
från första resdagen och gäller under en 12-månadersperiod. När man inom en
tolvmånadsperiod kommit upp till 1.800 kr och blivit beviljad högkostnadsskydd utgår
ersättning utan avdrag av egenavgift. Resenären anmäler själv när man har nått upp till
beloppet för högkostnadsskydd. Sjukresenärer som väljer att åka allmänna
kommunikationer åker gratis om man visar upp sin kallelse eller besökskvitto för
busschauffören.
År 2012 erhöll 255 personer högkostnadsskydd, efter föreslagen höjning beräknas intäkten
stiga med ca 170 tkr per år.
Regionstyrelsen beslutade den 30 maj 2013 §143 att ledningskontoret ges i uppdrag att
tillsammans med hälso- och sjukvårdsnämnden och tekniska nämnden genomföra en
översyn av systemet för samhällsbetalda resor i syfte att minska kostnaderna.
___
Protokollsutdrag: RS
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Författningssamling för Region Gotland
Taxor för resor i all kollektivtrafik inkl. färdtjänst och sjukresor

Avsnitt C
Ersättningar och egenavgifter vid sjukresor
Lagstiftningen för sjukresor är en rätt att få ersättning för reskostnader i vissa fall. Från
ersättningen räknas en egenavgift.
Typ av resa

Ersättning

Egenavgift

Busslinje och sjukreseturer

Kostnaden för
bussresa

Ingen egenavgift

Buss med anslutningstaxi

Kostnaden för
bussresa och
anslutningstaxi

Ingen egenavgift för buss, egenavgift
för taxi 15 kr

Bussresa på minst 12 km
exklusive anslutning med privat
bil

Kostnaden för
bussresa och fast
belopp med 50kr
för privatbilresan

Ingen egenavgift

Privat bil

12 kr/mil

48 kr

Taxi/bårtaxi eller specialfordon

Reskostnaden

Egenavgift efter reslängdsintervall
0- 7 km = 80 kr
8-15 km = 85 kr
16-27 km = 100 kr
över 27km = 115 kr

Högkostnadsskydd: Högsta kostnad för egenavgifter under en 12 månadersperiod,
räknat från första resan, är 1 800 kr.
I Region Gotlands (kommunens) sjukresebestämmelser finns ytterligare bestämmelser
om sjukreseverksamheten och resor som görs i samband med riks- och regionvård.

Indexuppräkning
Tekniska nämnden medges rätt att besluta om indexuppräkning av taxorna i enlighet
med konsumentprisindex (KPI).
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-03-31

Handlingar till

Ärende 6

Taxa för upplåtelse av offentlig plats
(torghandelstaxa)
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2014-03-04, § 68
• Ledningskontoret 2014-01-28
• Tekniska nämnden 2013-10-29, § 240

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-03-04
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-02-18

Rs § 68
Au § 68

Taxa. Taxa för upplåtelse av offentlig plats (torghandelstaxa)
RS 2013/706

- Tekniska nämnden 2013-10-29, § 240
- Ledningskontoret 2014-01-28

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Taxan för upplåtelse av offentlig plats (torghandelstaxa) revideras enligt tekniska
nämndens förslag.

•

Den reviderade taxan gäller fr.o.m. 2014-04-01.

Tekniska nämnden föreslår att taxan för upplåtelse av offentlig plats och torghandel
revideras.
Taxan för upplåtelse av offentlig plats och torghandel (Torghandelstaxan), antagen av
Kommunfullmäktige 2009-02-23, har varit i behov av revidering under en längre tid för
att bättre anpassas till de verksamheter som den omfattar och till kostnadsutvecklingen i
samhället. Detta gäller främst för markupplåtelse under Almedalsveckan och för torghandeln i allmänhet samt för torghandeln på Stora torget i synnerhet. Almedalsveckan
har förändrats över tiden vilket har gjort det nödvändigt att förändra de ytor som hyrs ut
och därmed anpassa taxan till dessa förändringar.
I förslaget har en omarbetning gjorts av hela taxan för att bättre anpassa den till aktuella
förhållanden och likformas med andra taxebestämmelser. För torghandelstaxan, § 2,
föreslås en mindre höjning av grundpriset för samtliga uthyrningsperioder och platser.
Dessutom föreslås en utökning av taxan med nya tilläggstaxor för att göra det möjligt att
kunna välja olika alternativ för utformningen av torghandeln på Stora torget och hur
den skall bedrivas.
De nya tilläggstaxorna är:
•

Tillhandahållande av torgstånd:
Taxan skall täcka kostnaden för att kontinuerligt förnya beståndet av torgstånd.
Tiden för utbyte har beräknats till vart 3:e år.

•

Upp- och nedmontering av torgstånd:
Taxan ska täcka kostnaden för daglig upp- och nedmontering av torgstånden
forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-03-04
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-02-18

Rs § 68 forts
Au § 68
•

Transport av torgstånd:
Taxan ska täcka kostnaden för dagliga transporter av torgstånden till och från Stora
torget.

I vilken utsträckning de olika tilläggstaxorna blir aktuella att tillämpa kommer att styras
av torghandelsstadgan. Oavsett föreslagna förändringar måste Torghandelsstadgan
uppdateras före torghandelssäsongen sommaren 2014.
Totalt sett innebär förslaget att avgiftsintäkterna för torghandelsplatserna på framförallt
stora torget kommer att öka.
Avgifterna har justerats både uppåt och nedåt. För de avgifter där en höjning av
avgifterna föreslås är detta oftast beroende på att ingen indexjustering har gjorts över
tiden. Någon större ekonomisk effekt av dessa förslag bedöms det inte bli.
För markupplåtelse under Almedalsveckan, § 4, föreslås en ny konstruktion för taxan. I
förslaget finns 5 stycken olika stora ytor för upplåtelse vars läge finns inlagda på en
underlagskarta. Genom att flera olika ytstorlekar har tillskapats kan utställarna välja en
yta som är bättre anpassad till deras behov. Det är framförallt för de större ytorna som
avgiften kommer att förändras. Det kommer att finnas två olika prisnivåer som är
beroende på hur attraktivt läget är. De föreslagna avgifterna innebär att intäkterna
beräknas öka i storleksordningen 10 %.
Taxan har kompletterats med en paragraf som ger tekniska nämnden möjlighet att
indexjustera avgifterna för att säkerställa rätt prisnivå och en paragraf för att ge
nämnden möjlighet att sätta ned avgiften i det enskilda ärendet.
Ledningskontoret tillstyrker revideringen enligt nämndens förslag och anger att enligt
uppgift från samhällsbyggnadsförvaltningen uppgår intäkterna från Torghandelstaxan till
ca 4,9 Mkr år 2013 varav 2,4 Mkr från Almedalsveckan. Totalt beräknas intäkterna öka
med ca 300 tkr per år genom taxerevideringen.
Arbetsutskottet har föreslagit att beslut fattas i enlighet med ledningskontorets förslag.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2013/706

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Åke Wennerberg

Datum 28 januari 2014

Regionstyrelsen

Torghandelstaxa, upplåtelse av offentlig plats och
torghandel
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•
•

Taxan för upplåtelse av offentlig plats och torghandel revideras enligt
tekniska nämndens förslag (bifogas)
Den reviderade taxan gäller fr o m 2014-04-01

Bakgrund

Tekniska nämnden föreslår i protokollsutdrag 2013-10-29, § 240, att taxan för
upplåtelse av offentlig plats och torghandel revideras
Taxan för upplåtelse av offentlig plats och torghandel (Torghandelstaxan),
antagen av Kf 2009-02-23, har varit i behov av revidering under en längre tid
för att bättre anpassas till de verksamheter som den omfattar och till
kostnadsutvecklingen i samhället. Detta gäller främst för markupplåtelse under
Almedalsveckan och för torghandeln i allmänhet samt för torghandeln på Stora
torget i synnerhet. Almedalsveckan har förändrats över tiden vilket har gjort
det nödvändigt att förändra de ytor som hyrs ut och därmed anpassa taxan till
dessa förändringar.
I förslaget till ny taxa har en omarbetning av hela taxan gjorts för att bättre
anpassa den till aktuella förhållanden och likformas med andra taxebestämmelser. För torghandelstaxan, § 2, föreslås en mindre höjning av grundpriset för
samtliga uthyrningsperioder och platser. Dessutom föreslås en utökning av
taxan med nya tilläggstaxor för att göra det möjligt att kunna välja olika
alternativ för utformningen av torghandeln på Stora torget och hur den skall
bedrivas.
De nya tilläggstaxorna är:
Tillhandahållande av torgstånd:
Taxan skall täcka kostnaden för att kontinuerligt förnya beståndet av torgstånd.
Tiden för utbyte har beräknats till vart 3:e år.
Upp- och nedmontering av torgstånd:
Taxan ska täcka kostnaden för daglig upp- och nedmontering av torgstånden

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2013/706

Region Gotland

Transport av torgstånd:
Taxan ska täcka kostnaden för dagliga transporter av torgstånden till och från
Stora torget.
I vilken utsträckning de olika tilläggstaxorna blir aktuella att tillämpa kommer
att styras av torghandelsstadgan. Oavsett föreslagna förändringar måste Torghandelsstadgan uppdateras före torghandelssäsongen sommaren 2014.
Totalt sett innebär förslaget att avgiftsintäkterna för torghandelsplatserna på
framförallt stora torget kommer att öka.
Avgifterna har justerats både uppåt och nedåt. För de avgifter där en höjning
av avgifterna föreslås är detta oftast beroende på att ingen indexjustering har
gjorts över tiden. Någon större ekonomisk effekt av dessa förslag bedöms det
inte bli.
För markupplåtelse under Almedalsveckan, § 4, föreslås en ny konstruktion för
taxan. I förslaget finns 5 stycken olika stora ytor för upplåtelse vars läge finns
inlagda på en underlagskarta. Genom att flera olika ytstorlekar har tillskapats
kan utställarna välja en yta som är bättre anpassad till deras behov. Det är
framförallt för de större ytorna som avgiften kommer att förändras. Det
kommer att finnas två olika prisnivåer som är beroende på hur attraktivt läget
är. De föreslagna avgifterna innebär att intäkterna beräknas öka i
storleksordningen 10 %.
Taxan har kompletterats med en paragraf som ger tekniska nämnden möjlighet
att indexjustera avgifterna för att säkerställa rätt prisnivå och en paragraf för att
ge nämnden möjlighet att sätta ned avgiften i det enskilda ärendet.
Bedömning
Enligt uppgift från samhällsbyggnadsförvaltningen uppgår intäkterna från
Torghandelstaxan till ca 4,9 Mkr år 2013 varav 2,4 Mkr från Almedalsveckan.
Totalt beräknas intäkterna öka med ca 300 tkr per år genom taxerevideringen.
Ledningskontoret tillstyrker revideringen av torghandelstaxan enligt tekniska
nämndens förslag och att den reviderade taxan antas att gälla fr o m 2014-0401.
Ledningskontoret

Per Lindskog

tf regiondirektör
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Protokoll

Tekniska nämnden 2013-10-29

TN §

240

Taxa för upplåtelse av offentlig plats och torghandel

AU 150

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden beslutar föreslå Regionfullmäktige att anta förslaget till ny – Taxa
för upplåtelse av offentlig plats och torghandel.
Taxan föreslås gälla från och med den 1 februari 2014.

•

Tekniska nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att revidera den gällande
Torghandelsstadgan, antagen av Kf 2009-03-23. Med inriktning på att skapa en bättre
ordning för torghandel, framförallt på Stora torget.

___
Föredragande; Gunnar Gustafsson, SBF Mark och stadsmiljö enhetschef
Bakgrund

Taxan för upplåtelse av offentlig plats och torghandel, Torghandelstaxan, antagen av
Kf 2009-02-23, har varit i behov av revidering under en längre tid för att bättre anpassas till
de verksamheter som den omfattar och till kostnadsutvecklingen i samhället. Detta gäller
främst för markupplåtelse under Almedalsveckan och för torghandeln i allmänhet samt för
torghandeln på Stora torget i synnerhet. Almedalsveckan har förändrats över tiden vilket
har gjort det nödvändigt att förändra de ytor som hyrs ut och därmed anpassa taxan till
dessa förändringar.
För att skapa en bättre ordning för torghandeln på Stora torget som är anpassad till det
ombyggda torget har enhetliga torgstånd köpts in. För att långsiktigt kunna ändra och
utveckla det pågående förändringsarbetet med torghandeln på Stora torget behöver taxan
delas upp och göras mer flexibel för att bättre kunna anpassas till dessa förändringar. För
att kunna genomföra dessa förändringar behöver nuvarande Torghandelsstadga ändras.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2013-10-29

Forts § 240
Bedömning

I förslaget till ny taxa har en omarbetning av hela taxan gjorts för att bättre anpassa den till
aktuella förhållanden och likformas med andra taxebestämmelser.
För torghandelstaxan, § 2, föreslås en mindre höjning av grundpriset för samtliga
uthyrningsperioder och platser.
Dessutom föreslås en utökning av taxan med nya tilläggstaxor för att göra det möjligt att
kunna välja olika alternativ för utformningen av torghandeln på Stora torget och hur den
skall bedrivas.
De nya tilläggstaxorna är:
• Tillhandahållande av torgstånd:
Taxan skall täcka kostnaden för att kontinuerligt förnya beståndet av torgstånd.
Tiden för utbyte har beräknats till vart 3:e år.
• Upp- och nedmontering av torgstånd:
Taxan ska täcka kostnaden för daglig upp- och nedmontering av torgstånden
• Transport av torgstånd:
Taxan ska täcka kostnaden för dagliga transporter av torgstånden till och från Stora
torget.
I vilken utsträckning de olika tilläggstaxorna blir aktuella att tillämpa kommer att styras av
torghandelsstadgan. Oavsett föreslagna förändringar måste Torghandelsstadgan uppdateras
före torghandelssäsongen sommaren 2014.
Totalt sett innebär förslaget att avgiftsintäkterna för torghandelsplatserna på framförallt
stora torget kommer att öka.
För annan markupplåtelse, § 3, föreslås att antalet upplåtelseändamål kommer att reduceras.
Istället tillkommer en punkt för övriga kommersiella upplåtelser för att ersätta dessa och
täcka andra ändamål som kan bli aktuella. Dessutom föreslås de ändamål som är avgiftsfria
utgå ur prislistan och istället omfattas av en samlingsparagraf, § 5.
Avgifterna har justerats både uppåt och nedåt. För de avgifter där en höjning av avgifterna
föreslås är detta oftast beroende på att ingen indexjustering har gjorts över tiden.
Någon större ekonomisk effekt av dessa förslag bedöms det inte bli.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2013-10-29

Forts § 240
För markupplåtelse under Almedalsveckan, § 4, föreslås en ny konstruktion för taxan. I
förslaget finns 5 stycken olika stora ytor för upplåtelse vars läge finns inlagda på en
underlagskarta. Genom att flera olika ytstorlekar har tillskapats kan utställarna välja en yta
som är bättre anpassad till deras behov. Det är framförallt för de större ytorna som avgiften
kommer att förändras. Det kommer att finnas två olika prisnivåer som är beroende på hur
attraktivt läget är.
De föreslagna avgifterna innebär att intäkterna beräknas öka i storleksordningen 10 %.
Arbetet med att genomföra Almedalsveckan har växt över tiden och är i dag omfattande
och berör flera olika verksamheter inom SBF.
Taxan har kompletterats med en paragraf som ger tekniska nämnden möjlighet att
indexjustera avgifterna för att säkerställa rätt prisnivå och en paragraf för att ge nämnden
möjlighet att sätta ned avgiften i det enskilda ärendet.
Taxan föreslås gälla från och med den 1 februari 2014.
Protokollsutdrag:
RS+handlingar

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Handläggarens namn

Ärendenr

TN 2013/2284

Handlingstyp

Tjänsteskrivelse

Datum

7 oktober 2013

Tekniska nämnden
Region Gotland

Taxa för upplåtelse av offentlig plats och torghandel
Förslag till Beslut

1. Tekniska nämnden beslutar föreslå Regionfullmäktige att anta förslaget
till ny - Taxa för upplåtelse av offentlig plats och torghandel.
Taxan föreslås gälla från och med den 1 februari 2014.
2. Tekniska nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att revidera
den gällande Torghandelsstadgan, antagen av Kf 2009-03-23. Med inriktning att skapa en bättre ordning för torghandel, framförallt på Stora
torget.

Bakgrund

Taxan för upplåtelse av offentlig plats och torghandel, Torghandelstaxan, antagen av Kf 2009-02-23, har varit i behov av revidering under en längre tid för
att bättre anpassas till de verksamheter som den omfattar och till kostnadsutvecklingen i samhället. Detta gäller främst för markupplåtelse under Almedalsveckan och för torghandeln i allmänhet samt för torghandeln på Stora torget i
synnerhet. Almedalsveckan har förändrats över tiden vilket har gjort det nödvändigt att förändra de ytor som hyrs ut och därmed anpassa taxan till dessa
förändringar.
För att skapa en bättre ordning för torghandeln på Stora torget som är anpassad till det ombyggda torget har enhetliga torgstånd köpts in. För att långsiktigt
kunna ändra och utveckla det pågående förändringsarbetet med torghandeln på
Stora torget behöver taxan delas upp och göras mer flexibel för att bättre kunna anpassas till dessa förändringar. För att kunna genomföra dessa förändringar behöver nuvarande Torghandelsstadga ändras.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post sbf@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendenr TN 2013/2284

Region Gotland

Bedömning

I förslaget till ny taxa har en omarbetning av hela taxan gjorts för att bättre
anpassa den till aktuella förhållanden och likformas med andra taxebestämmelser.
För torghandelstaxan, § 2, föreslås en mindre höjning av grundpriset för samtliga uthyrningsperioder och platser.
Dessutom föreslås en utökning av taxan med nya tilläggstaxor för att göra det
möjligt att kunna välja olika alternativ för utformningen av torghandeln på
Stora torget och hur den skall bedrivas.
De nya tilläggstaxorna är:
Tillhandahållande av torgstånd:
Taxan skall täcka kostnaden för att kontinuerligt förnya beståndet av
torgstånd. Tiden för utbyte har beräknats till vart 3:e år.
Upp- och nedmontering av torgstånd:
Taxan ska täcka kostnaden för daglig upp- och nedmontering av torgstånden
Transport av torgstånd:
Taxan ska täcka kostnaden för dagliga transporter av torgstånden till
och från Stora torget.
I vilken utsträckning de olika tilläggstaxorna blir aktuella att tillämpa kommer
att styras av torghandelsstadgan. Oavsett föreslagna förändringar måste Torghandelsstadgan uppdateras före torghandelssäsongen sommaren 2014.
Totalt sett innebär förslaget att avgiftsintäkterna för torghandelsplatserna på
framförallt stora torget kommer att öka.
För annan markupplåtelse, § 3, föreslås att antalet upplåtelseändamål kommer
att reduceras. Istället tillkommer en punkt för övriga kommersiella upplåtelser
för att ersätta dessa och täcka andra ändamål som kan bli aktuella. Dessutom
föreslås de ändamål som är avgiftsfria utgå ur prislistan och istället omfattas av
en samlingsparagraf, § 5.
Avgifterna har justerats både uppåt och nedåt. För de avgifter där en höjning
av avgifterna föreslås är detta oftast beroende på att ingen indexjustering har
gjorts över tiden.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendenr TN 2013/2284

Region Gotland

Någon större ekonomisk effekt av dessa förslag bedöms det inte bli.
För markupplåtelse under Almedalsveckan, § 4, föreslås en ny konstruktion för
taxan. I förslaget finns 5 stycken olika stora ytor för upplåtelse vars läge finns
inlagda på en underlagskarta. Genom att flera olika ytstorlekar har tillskapats
kan utställarna välja en yta som är bättre anpassad till deras behov. Det är
framförallt för de större ytorna som avgiften kommer att förändras. Det kommer att finnas två olika prisnivåer som är beroende på hur attraktivt läget är.
De föreslagna avgifterna innebär att intäkterna beräknas öka i storleksordningen 10 %.
Arbetet med att genomföra Almedalsveckan har växt över tiden och är i dag
omfattande och berör flera olika verksamheter inom SBF.
Taxan har kompletterats med en paragraf som ger tekniska nämnden möjlighet
att indexjustera avgifterna för att säkerställa rätt prisnivå och en paragraf för att
ge nämnden möjlighet att sätta ned avgiften i det enskilda ärendet.
Taxan föreslås gälla från och med den 1 februari 2014.

Avdelning Infrastruktur

Ann-Sofi Lindskog

3 (7)

Ärendenr TN 2013/2284

Samhällsbyggnadsförvaltningen

4 (7)

Region Gotland

Taxa för upplåtelse av offentlig plats och torghandel
Antagen av kommunfullmäktige 1995-04-24. Ändrad 1997-04-28, 2001-04-23,
2001-09-10, 2005-04-25, 2006-03-20, 2008-10-27, 2009-02-23
Taxan gäller från och med 1 februari 2014.

Inledande bestämmelser
§ 1 Denna taxa gäller för regionen upplåtelse av offentlig plats och plats för
torghandel enligt ordningslagen och torghandelsstadgan.

Avgifter
§ 2 Avgifter för torgplatser tas ut enligt tabell nedan
För Stora torget Visby
Typ av upplåtelse

Avgift Nuvarande

Torgplats för försäljning av enbart
jordbruks- och trädgårdsalster, mindre skogsalster och färsk fisk, per ruta
om ca 6,6 m2
Torgplats för övriga produkter perioden 1 juni - 31 augusti, pris per säsong:
grundtaxa
tillhandahållande av torgstånd
upp- och nedmontering av torgstånd
transport av torgstånd

1 000 kr/år

Avgift
Förslag ny taxa
1 060 kr/år

100 kr/dag

100 kr/dag

8 000 kr/år

8 500 kr
2 000 kr
6 250 kr
3 750 kr

-

1 500 kr/vecka
-

1 600 kr
175 kr
500 kr
300 kr

300 kr/dag
-

350 kr
70 kr
30 kr

150 kr/dag

150 kr/dag

Avgift Nuvarande
500 kr/år

Avgift Förslag
550 kr/år

Avgift per vecka, grundtaxa
tillhandahållande av torgstånd
upp- och nedmontering av torgstånd
transport av torgstånd
Avgift per dag, grundtaxa
upp- och nedmontering av torgstånd
transport av torgstånd
Övrig tid

För övriga försäljningsplatser på Gotland
Typ av upplåtelse
Torgplats för försäljning av enbart
jordbruks- och trädgårdsalster, mindre skogsalster och färsk fisk, per ruta
om ca 6,6 m2
Torgplats för övriga produkter perioden 1 juni – 31 augusti, pris per säsong.

50 kr/dag
3 000 kr/år

3200 kr

150 kr/dag

175 kr

Ärendenr TN 2013/2284
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Pris per dag
Övrig tid

50 kr/dag

100 kr

§ 3 Avgifter för övrig markupplåtelse tas ut enligt tabell nedan
Upplåtelseändamål

Avgiftsklass 1*
Avgiftsklass 1*
Nuvarande taxa Förslag ny taxa
Kommersiella upplåtelser Restauranger och caféer
Uteservering med
alkoholtillstånd
Sommarsäsong enligt 800 kr/kvm/år
800 kr/kvm/år
TN:s riktlinjer

Avgiftsklass 2**
Nuvarande taxa

Avgiftsklass 2**
Förslag ny taxa

400 kr/kvm/år

400 kr/kvm/år

Vintersäsong enligt
TN:s riktlinjer
Uteservering utan
alkoholtillstånd
Sommarsäsong enligt
TN:s riktlinjer

16 kr/kvm/år

100 kr/kvm/år

8 kr/kvm/år

50 kr/kvm/år

460 kr/kvm/år

300 kr/kvm/år

230 kr/kvm/år

150 kr/kvm/år

Vintersäsong enligt
8 kr/kvm
50 kr/kvm/år
4 kr/kvm
25 kr/kvm/år
TN:s riktlinjer
Försäljningskiosker.
Gatukök som kräver bygglov – bodar, kiosker, vagnar, etc. el, vatten, avfallshantering samt avlopp
saknas
Helår
60 000 kr
60 000 kr
26 500 kr
26 500 kr
Per påbörjad månad,
15 000 kr
12 000 kr
7 000 kr
5 000 kr
max 4 månader
Per dag, endast vid
1 500 kr
1 500 kr
600 kr
600 kr
särskilda event
Skyltvaror utanför
1 400 kr/kvm/år 1 400 kr/kvm/år 700 kr/kvm/år
700 kr/kvm/år
butik
*Avgiftsklass 1 avser Visby innerstad, inre delarna av Visby hamn samt Öster centrum.
**Avgiftsklass 2 avser övriga platser inom region Gotland.

Upplåtelseändamål

Avgift
Nuvarande taxa

Kommersiella upplåtelser, övriga
Försäljningsplatser Östercentrum
2 m2
11 000 kr/säsong
1 juni – 31 augusti
300 kr/dag
150 kr/dag
övrig tid
Restaurangtält med alkoholtillstånd
Restaurangtält utan alkoholtillstånd
Restaurangtält till slutet sällskap
Uppställning hyrcyklar

Avgift
Förslag ny taxa

11 000 kr/säsong
300 kr/dag
150 kr/dag

6 000 kr/dag
3 000 kr/dag
2 000 kr/dag
300 kr/kvm/säsong

500 kr/kvm/säsong

Ärendenr TN 2013/2284
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Övrig upplåtelse
Byggetableringar
Byggnadsställning – längd
enligt TA-plan

saknas

100 kr/kvm/dag

200 kr/vecka
Minimiavgift 1 000 kr

Upplåtelseändamål

Byggbod/container

Avgift
Nuvarande taxa
500 kr/ansökan max 2
dagar
100 kr/vecka

Upplag, kräver bygglov

2 kr/kvm/vecka

Trappor

2 kr/kvm/vecka

Längd 3 m 200 kr/vecka
Längd 6 m 300 kr/vecka
Längd 9 m 400 kr/vecka
därutöver ökar priset
med 100 kr/ varje ny 3
m längd
Minimiavgift 1 000 kr
Avgift
Förslag ny taxa
100 kr/dag
Minimiavgift 1 000 kr
200 kr/vecka/st
Minimiavgift 1 000 kr
4 kr/kvm/vecka
Minimiavgift 1 000 kr
4 kr/kvm/vecka
Minimiavgift 1 000 kr

Övrigt
Byggnader där inte annat
avtal finns
Mindre än 26 kvm
Större än 26 kvm

5 kr/kvm/vecka
5 kr/kvm/vecka

Tillfälliga affischpelare, byggskyltar och banderoller

700 kr/kvm skyltyta/år
300 kr/kvm /mån
Minsta avgift 1 500
kr/skylt/år
700 kr/ställ/år

Skylift

Tidningsställ
Evenemang
Marknader
Cirkus och tivoli
Inträdesbelagt eller kommersiellt arrangemang yta minst
2000 m2
Inträdesbelagt eller kommersiellt arrangemang yta mindre än 2000 m2
Inträdesfritt eller ideellt arrangemang yta minst 2000 m2
Inträdesfritt eller ideellt arrangemang yta mindre än
2000 m2
Lotteri av ideell natur
Skolklassers försäljning
Bokbord (endast religiösa,
politiska och ideella föreningar)
Information till samhällsnytta

2 000 kr/dag
4 000 kr/dag

Ändras enligt förslag
nedan, § 4 Almedalsveckan
700 kr/kvm skyltyta
Minimiavgift 1 000 kr

1 200 kr/ställ/år

1 500 kr/dag
1 500 kr/dag
40 000 kr/dag

2 000 kr/dag
2 000 kr/dag
40 000 kr/dag

10 000 kr/dag

10 000 kr/dag

1 500 kr/dag

1 500 kr/dag

0 kr

Ingår i § 5

0 kr
0 kr
0 kr

Ingår i § 5
Ingår i § 5
Ingår i § 5

0 kr

Ingår i § 5
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Ärendenr TN 2013/2284

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Filminspelningar

0 kr

Ingår i § 5

§ 4 Avgifter för markupplåtelse under Almedalsveckan tas ut enligt tabell nedan
Utställningsytor för
Almedalsveckan

Yta 3x3
Yta 5x3
Yta 5x5
Yta 5x10 eller mer
Tidningsställ

Centrala lägen:
Donnersplats, Hamngatan, Hamnplan, Skeppsbron, Cramérgatan, Donnersgatan, Tage Cervins
gata, Strandvägen eller i
dess närhet
2 000 kr/dag
3 000 kr/dag
4 000 kr/dag
7 000 kr/dag
1 000 kr/ställ/vecka

Andra lägen:
Holmen, söder om gamla
hamnterminalen, Östercentrum eller motsvarande

1 000 kr/dag
2 000 kr/dag
3 000 kr/dag
5 000 kr/dag

§ 5 Arrangemang som är ideella, skolklassers försäljning samt för filminspelningar tas ingen avgift.
§ 6 Upplåtelse som medför renhållningsåtgärder, skador mm debiteras enligt
självkostnad utöver ovan angivna avgifter.
§ 7 Avgiften får tas ut i förskott.
§ 8 Betalning av avgift enligt denna taxa skall ske till Region Gotland och ske
inom tid som anges i beslut om avgift eller i faktura.

Övrigt
§ 9 Tekniska nämnden får för varje kalenderår besluta att höja avgifterna i denna
taxa med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i
konsumentprisindex (KPI). Perioden är oktober till oktober med oktober 2013 som
basmånad.
§ 10 Om det finns särskilda skäl med hänsyn till omfattning, ändamål och övriga
omständigheter kan Tekniska nämnden sätta ned avgiften i det enskilda ärendet.
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-03-31

Handlingar till

Ärende 7

Tilläggsanslag. VA-investeringar vid
Visborg
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2014-03-04, § 69
• Ledningskontoret 2014-2014-02-06
• Tekniska nämnden 2013-12-17, § 305

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-03-04
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-02-18

Rs § 69
Au § 70

Tillägganslag. VA-investeringar vid Visborg
RS 2014/15

- Tekniska nämnden 2013-12-17, § 305
- Ledningskontoret 2014-02-06

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 5 685 tkr för investeringsutgifter
avseende VA-ledningar vid Visborgsområdet.

•

Medel anvisas genom ersättning från nuvarande ägare.

Tekniska nämnde ansöker om tilläggsanslag på 5 685 tkr för investeringsutgifter
avseende VA-ledningar vid Visborgsområdet.
Vid övertagandet av VA-ledningar på Visborg bedöms att ett behov av underhåll och
reparationer av anläggningar finns. Investeringsanslaget planeras att användas under
perioden 2014-2017. För finansiering av tilläggsanslaget anvisas de medel som erhålls
som ersättning från nuvarande ägare (Peab).
Ledningskontoret tillstyrker att tilläggsanslag medges enligt tekniska nämndens förslag
och att medel anvisas genom de medel som erhålls som ersättning från nuvarande ägare.
Arbetsutskottet har föreslagit att beslut fattas i enlighet med ledningskontorets förslag.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2014/15

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Åke Wennerberg

Datum 6 februari 2014

Regionstyrelsen

Ansökan om tilläggsanslag för VA-investeringar vid
Visborg, TN § 305
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•
•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 5 685 tkr för
investeringsutgifter avseende VA-ledningar vid Visborgsområdet.
Medel anvisas genom ersättning från nuvarande ägare.

Bakgrund

Tekniska nämnde ansöker i protokollsutdrag 2013-12-17, § 305, om
tilläggsanslag på 5 685 tkr för investeringsutgifter avseende VA-ledningar vid
Visborgsområdet.
Vid övertagandet av VA-ledningar på Visborg bedöms att ett behov av
underhåll och reparationer av anläggningar finns. Investeringsanslaget planeras
att användas under perioden 2014-2017. För finansiering av tilläggsanslaget
anvisas de medel som erhålls som ersättning från nuvarande ägare (Peab).
Bedömning

Ledningskontoret tillstyrker att tilläggsanslag medges enligt tekniska nämndens
förslag och att medel anvisas genom de medel som erhålls som ersättning från
nuvarande ägare.
Ledningskontoret

Per Lindskog

tf regiondirektör

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803
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Protokoll

Tekniska nämnden 2013-12-17

TN §

305
AU §

Ansökan om tilläggsanslag för VA-investeringar vid
Visborg

Tekniska nämndens beslut
•

Tekniska nämnden ansöker hos regionfullmäktige om tilläggsanslag med 5 685 tkr
för investeringsutgifter avseende VA-ledningar vid Visborgsområdet.

Bedömning

Vid övertagandet av VA-ledningar på Visborg bedöms att ett behov av underhåll och
reparationer av anläggningar finns. För detta ändamål ansöks om tilläggsanslag med
5 685 tkr. Investeringsanslaget planeras att användas under perioden 2014-2017.
En särskild analys har gjorts för investeringsbehoven vid Visborg och det kan konstateras
att åtgärder erfordras för de befintliga pumpstationerna i området. Ett antal pumpstationer
behöver dessutom bytas ut. Omfattande elrenoveringar kommer även att krävas.
För finansiering av tilläggsanslaget anvisas de medel som erhålls som ersättning från
nuvarande ägare med 5 685 tkr.
Bakgrund

Enligt Tekniska nämndens beslut TN § 112 den 29 maj 2012 ska regionen överta VAledningar på Visborgsområdet mot att erhålla ersättning med 5 685 tkr enligt upprättat
avtal.
Efter förhandlingar med fastighetsägaren har ett förslag till ” Avtal om frigörande och
överlåtelse av fastighetstillbehör samt upplåtelse av ledningsrätt”, med tillhörande ritning,
fastslagits.
___
Protokollsutdrag
RS

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-03-31

Handlingar till

Ärende 8

Tilläggsanslag. Visby Telefonen 4,
cirkulationsplats
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2014-03-04, § 76
• Ledningskontoret 2014-01-21

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-03-04
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-02-18

Rs § 76
Au § 77

Tillägganslag. Visby Telefonen 4, cirkulationsplats
RS 2013/398

- Regionstyrelsen 2013-06-19, § 201
- Regionstyrelsen 2013-09-19, § 277
- Ledningskontoret 2014-01-21

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 4 200 000 kr för byggande av
cirkulationsplats.

•

Medel anvisas genom inkomster från exploatören.

Regionstyrelsen beslutade 2013-09-17, § 277, att godkänna ett nytt förslag till exploateringsavtal och tilläggsavtal till exploateringsavtalet med fastighetsägaren Gotlands Invest
AB, för fastigheten Visby Telefonen 4 (f.d. Flextronics området). Enligt avtalet har
exploatören åtagit sig att svara för alla kostnader för genomförande av byggandet av
cirkulationsplatsen i korsningen Norra Hansegatan-Broväg-Atlasgatan.
Investeringsutgiften beräknas till ca 4,2 mnkr.
Ledningskontoret konstaterar att med hänsyn till gällande redovisningsregler som
föreskriver bruttoredovisning av alla investeringar så måste denna investering tas upp i
regionens investeringsbudget även om hela utgiften betalas av en extern exploatör.
Kontoret föreslår därför att tekniska nämnden medges tilläggsanslag motsvarande den
beräknade investeringsutgiften och att medel anvisas genom exploatören.
Arbetsutskottet har föreslagit att beslut fattas i enlighet med ledningskontorets förslag.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2013/398

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Åke Wennerberg

Datum 21 januari 2014

Regionstyrelsen

Beslut om exploateringsavtal, Telefonen 4, inkl tilläggsavtal
– komplettering avseende tilläggsanslag
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•
•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 4 200 tkr för byggande av
cirkulationsplats
Medel anvisas genom inkomster från exploatören

Bakgrund

Regionstyrelsen beslutade 2013-09-19, § 277, att godkänna ett förslag till
exploateringsavtal och tilläggsavtal med Gotland Investment AB, för
fastigheten Visby Telefonen 4.
Enligt tilläggsavtalet gäller att exploatören (Gotland Investment AB) åtar sig
alla kostnader hänförliga till byggandet av cirkulationsplatsen vid korsningen
Broväg, Norra Hansegatan och Atlasgatan. Investeringsutgiften beräknas till ca
4,2 Mkr.
Bedömning

Ledningskontoret konstaterar att med hänsyn till gällande redovisningsregler
som föreskriver bruttoredovisning av alla investeringar så måste denna
investering tas upp i regionens investeringsbudget även om hela utgiften
betalas av en extern exploatör.
Ledningskontoret föreslår att tekniska nämnden medges tilläggsanslag
motsvarande den beräknade investeringsutgiften och att medel anvisas genom
exploatören.
Ledningskontoret

Per Lindskog

tf regiondirektör

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-03-31

Handlingar till

Ärende 9

Ombudgetering, Västerhejde skolkök
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2014-03-04, § 70
• Ledningskontoret 2014-01-27
• Serviceförvaltningen 2013-12-16

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-03-04
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-02-18

Rs § 70
Au § 71

Ombudgetering. Västerhejde skolkök
RS 2014/4

- Serviceförvaltningen 2013-12-16
- Ledningskontoret 2014-01-27

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Ombudgetering enligt serviceförvaltningens förslag godkänns.

I investeringsbudgeten för 2014 finns avsatt 8,8 mnkr för byggnation av Västerhejde
skolkök. Då byggnation av Västerhejde skola inte kommer igång under 2014 äskar
serviceförvaltningen om att få omdisponera medlen för 2014 för att göra investeringar
som ligger längre fram i planen.
Ledningskontoret har inget att erinra mot föreslagen omdisponering. Byggnation av
Västerhejde skolkök måste hänga ihop med planen för Västerhejde skola.
Arbetsutskottet har föreslagit att beslut fattas i enlighet med ledningskontorets förslag.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr. RS 2014/4

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Åsa Högberg

Datum 2014-01-27

Ombudgetering Västerhejde skolkök
Förslag regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta om ombudgetering enligt
serviceförvaltningens förslag.
Bakgrund

I investeringsbudgeten för 2014 finns avsatt 8,8 mnkr för byggnation av
Västerhejde skolkök. Då byggnation av Västerhejde skola inte kommer igång
under 2014 äskar serviceförvaltningen om att få omdisponera medlen för 2014
för att göra investeringar som ligger längre fram i planen.
Ledningskontorets förslag

Ledningskontoret har inget att erinra mot föreslagen omdisponering.
Byggnation av Västerhejde skolkök måste hänga ihop med planen för
Västerhejde skola.

LEDNINGSKONTORET

Per Lindskog
regiondirektör

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Postgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

Org. nr. 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Ärendenr SF 2013/188

Serviceförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 16 december 2013

Regionstyrelsen

Omdisponering av beslutade investeringsmedel
2014
Förslag till beslut

1. Avsatta investeringsmedel för ombyggnation av Västerhejde skolkök
om 8,8 mnkr ombudgeteras till ombyggnation av:
• Sanda skolas kök 1,9 mnkr (tidigareläggs)
• Förskolan Klubbsvampens kök 1,9 mnkr (tidigareläggs)
• Norrbackaskolans kök 3,1 mnkr (tidigareläggs)
• Akuta åtgärder Tjelvar och Norrbacka 0,45 mnkr (utökas)
• Fole skolas kök 0,9 mnkr (ny)
• Projektering av Västerhejde skolkök 0,55 mnkr (ombyggnad
senareläggs )
Sammanfattning

Med anledning av utredning kring Västerhejdeskolans framtida placering
önskar Serviceförvaltningen omdisponera beslutade investeringsmedel 2014
för ombyggnation av skolkök på Västerhejde skola på 8 800 000 kr till skolkök
enligt nedan. För att kunna genomföra en projektering 2014 behålls 550 000 kr
för detta objektet. BILAGA…
Sanda skolas kök (delar flyttas från 2015)
Sanda skolas kök och matsal är i behov av så väl ombyggnation som utbyte av
maskiner. En förflyttning av ytor från kök till matsal bör göras för att
möjliggöra en acceptabel måltidssituation för eleverna och investeringar i köket
krävs för måltidspersonalens arbetsmiljö. Den totala kostnaden för
ombyggnation och investeringar i maskiner beräknas uppgå till 3,2 mnkr. I
budget 2014 finns 1,3 mkr avsatt och i investeringsplanen för 2015 1,9 mkr.
Serviceförvaltningen önskar genomföra hela ombyggnationen 2014.
Klubbsvampens kök (flyttas från 2015)
Klubbsvampens kök är i stort behov av verksamhetsanpassning bland annat
för en varumottagning och toalett i anslutning till köket. Investeringen är
beräknad till 1,9 mnkr och finns upptagen i investeringsplanen 2015.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

1 (2)

Serviceförvaltningen

Ärendenr SF 2013/

Norrbackaskolans kök (flyttas från 2016)
Ombyggnaden av Norrbackaskolans kök behöver genomföra under 2014 som
en del till den omstrukturering som genomförs av tillagningskök i
Visbyområdet. Den totala investeringskostnaden är beräknad till 3,1 mnkr och
finns upptagen i investeringsplanen för 2016.
Akuta åtgärder Tjelvarskolan och Norrbackaskolan (utökat anslag)
Under 2014 behöver Tjelvarskolans kök liksom Norrbackaskolans kök byggas
ut för att tillmötesgå lagar och riktlinjer utifrån genomförda miljö- och
hälsoskyddsinspektioner. I budget 2014 finns 1 550 000 kr avsatt. Kostnaden
beräknas till 2,0 mnkr. Anslaget förslås därför höjas med 450 000 kr.
Fole skola (nytt förslag)
Fole skola har inte funnits med i tidigare äskanden, men det finns en plan för
den i kostutredningen - att det ska bli ett tillagningskök. Serviceförvaltningen
förslår att det genomförs 2014 till en kostnad av 0,9 mnkr.

Serviceförvaltningen

Anders Jolby
servicedirektör
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-03-31

Handlingar till

Ärende 10

Upphävande av borgensbeslut för
Åkermanska stiftelsen
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2014-03-04, § 49
• Ledningskontoret 2014-01-21

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-03-04
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-02-03

Rs § 49
Au § 47

Upphävande av borgensbeslut för Åkermanska stiftelsen
RS 2013/779

- (Regionfullmäktige 2011-04-26, § 95)
- (Socialnämnden 2013-09-17, § 100)
- Ledningskontoret 2014-01-21

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Tidigare beslut om att ingå borgen såsom för egen skuld för Stiftelsen Konsul Otto
Åkermans hem upphävs.

Regionfullmäktige beslöt i april 2011 att Region Gotland ingår borgen såsom för egen
skuld för Stiftelsen Konsul Otto Åkermans hems låneförpliktelser upp till ett totalt
högsta belopp om 28,5 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Socialnämnden, i egenskap av styrelse för Stiftelsen Konsul Otto Åkermans hem tog i
september 2013 beslut om att sälja fastigheten Apeln 7 till Kuststaden Fastigheter i
Visby AB. Köpeskillingen var 33,7 mnkr. Stiftelsen har nu löst sina lån och resterande
medel kommer att användas för att uppfylla stiftelseurkunden, till bidrag avseende
bostad, vård och föda till äldre personer. Detta innebär att regionen inte längre behöver
ingå borgen för stiftelsen.
Ledningskontoret föreslår att regionfullmäktige upphäver tidigare beslut.
Arbetsutskottet har föreslagit i enlighet med ledningskontorets förslag.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr. RS 2013/779

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Åsa Högberg

Datum 2014-01-21

Regionstyrelsen

Upphävande av borgensbeslut för Åkermanska
stiftelsen
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att upphäva tidigare beslut om att
ingå borgen såsom för egen skuld för Stiftelsen Konsul Otto Åkermans hem.
Bakgrund

Regionfullmäktige 2011-04-26, § 95 tog beslut om att Region Gotland ingår
borgen såsom för egen skuld för Stiftelsen Konsul Otto Åkermans hem:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 28,5 mnkr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader.
Ledningskontorets förslag

Socialnämnden 2013-09-17, § 100 tog som styrelse för Stiftelsen Konsul Otto
Åkermans hem beslut om att sälja fastigheten Apeln 7 till Kuststaden
Fastigheter i Visby AB. Köpeskillingen var 33,7 mnkr.
Stiftelsen har nu löst sina lån och resterande medel kommer att användas för
att uppfylla stiftelseurkunden, till bidrag avseende bostad, vård och föda till
äldre personer. Detta innebär att regionen inte längre behöver ingå borgen för
stiftelsen. Ledningskontorets förslag är att regionfullmäktige upphäver tidigare
beslut.

LEDNINGSKONTORET

Per Lindskog
regiondirektör

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Postgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

Org. nr. 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-03-31

Handlingar till

Ärende 11

Regelverk för resultatutjämningsreserv
RUR
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2014-03-04, § 81
• Ledningskontoret 2014-02-13

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-03-04
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-02-18

Rs § 81
Au § 83

Regelverk för resultatutjämningsreserv RUR
RS 2014/85

- Ledningskontoret 2014-02-13

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Upprättat förslag till Regelverk för Region Gotlands resultatutjämningsreserv
godkänns.

Sedan den 1 januari 2013 ger kommunallagen en möjlighet att under vissa betingelser
reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv
kan sedan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel under förutsättning att årets resultat efter balanskravsjusteringar är negativt. RUR är frivillig att
tillämpa, dock måste kommuner och landsting som tänker göra det ta beslut om hur
reserven ska hanteras.
Ledningskontoret föreslår ett regelverk med bestämmelser för Region Gotlands
resultatutjämningsreserv enlig nedan.
Riktlinjer för reservering till RUR
Reservering till en resultatutjämningsreserv får göras med högst ett belopp som
motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat
efter balanskravsjusteringar som överstiger 1procent av summan av skatteintäkter,
generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning.
Om kommunen eller landstinget har ett negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser, ska gränsen för när avsättningen får ske i stället
uppgå till 2 procent av summan av de ovan nämnda posterna.
Då Region Gotland har ett negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för
pensionsförpliktelser, kan avsättning enbart ske enligt andra stycket ovan. Beslut om
kommande års reservering ska ske i samband med budgetbeslutet och fastställas i
samband med årsredovisningen.
Resultatutjämningsreserven får i Region Gotland uppgå till högst 3 procent av
skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning.
forts
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-03-04
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-02-18

Rs § 81 forts
Au § 83

Riktlinjer för disponering av RUR
Medel från en resultatutjämningsreserv får användas för att utjämna intäkter över en
konjunkturcykel. Då det kan vara svårt att definiera hur en konjunkturcykel ser ut har
Region Gotland två kriterier som båda ska vara uppfyllda för att RUR ska få disponeras.
1. För att budgetera en disponering av RUR ska den prognostiserade förändringen
av årets underliggande skatteunderlag understiga det tioåriga genomsnittet för
riket, enligt SKL:s prognos.
2. Balanskravsresultatet ska vara negativt och reserven får användas för att nå upp
till ett nollresultat (eller så långt reserven räcker).
Slutligt beslut om disposition av RUR ska alltid tas i samband med årsredovisningen.
Arbetsutskottet har föreslagit att beslut fattas i enlighet med ledningskontorets förslag.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr. RS 2014/85

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Åsa Högberg

Datum 2014-02-13

Regelverk för resultatutjämningsreserv RUR
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att anta Region Gotlands
regelverk för resultatutjämningsreserv.
Bakgrund

Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att
under vissa betingelser reservera delar av ett positivt resultat i en
resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan sedan användas för att
utjämna intäkter över en konjunkturcykel under förutsättning att årets resultat
efter balanskravsjusteringar är negativt.
RUR är frivillig att tillämpa, dock måste kommuner och landsting som tänker
göra det ta beslut om hur reserven ska hanteras.
Riktlinjer för reservering till RUR

Reservering till en resultatutjämningsreserv får göras med högst ett belopp som
motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets
resultat efter balanskravsjusteringar som överstiger 1procent av summan av
skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning.
Om kommunen eller landstinget har ett negativt eget kapital, inklusive
ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser, ska gränsen för när avsättningen
får ske i stället uppgå till 2 procent av summan av de ovan nämnda posterna.
Då Region Gotland har ett negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelsen
för pensionsförpliktelser, kan avsättning enbart ske enligt andra stycket ovan.
Beslut om kommande års reservering ska ske i samband med budgetbeslutet
och fastställas i samband med årsredovisningen.
Resultatutjämningsreserven får i Region Gotland uppgå till högst 3 procent av
skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning.
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Nämnd eller förvaltningsnamn
Region Gotland

Riktlinjer för disponering av RUR

Medel från en resultatutjämningsreserv får användas för att utjämna intäkter
över en konjunkturcykel. Då det kan vara svårt att definiera hur en
konjunkturcykel ser ut har Region Gotland två kriterier som båda ska vara
uppfyllda för att RUR ska få disponeras.
1. För att budgetera en disponering av RUR ska den prognostiserade
förändringen av årets underliggande skatteunderlag understiga det tioåriga
genomsnittet för riket, enligt SKL:s prognos.
2. Balanskravsresultatet ska vara negativt och reserven får användas för att nå
upp till ett nollresultat (eller så långt reserven räcker).
Slutligt beslut om disposition av RUR ska alltid tas i samband med
årsredovisningen.

LEDNINGSKONTORET

Per Lindskog
regiondirektör
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-03-31

Handlingar till

Ärende 12

Åtgärder för samhällets osårbarhet.

Motion av Isabel Enström m.fl. (MP)
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2014-03-04, § 44
• Motion 2013-04-22
• Ledningskontoret 2013-12-20



Protokoll

Regionstyrelsen 2014-03-04
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-02-03

Rs § 44
Au § 42

Motion. Åtgärder för samhällets osårbarhet
RS 2013/267

- Motion 2013-04-22
- Ledningskontoret 2014-01-20

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen bifalls.

•

Regionstyrelsen får i uppdrag att integrera och beakta motionens frågeställningar i
det ordinarie arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser som genomförs i samverkan
mellan Region Gotland och Länsstyrelsen utifrån det geografiska områdesansvaret.

•

Regionstyrelsen får också i uppgift att i samverkan med andra berörda aktörer påtala
dess resultat (konsekvenser) för centrala myndigheter och departement.

Isabel Enström m.fl. (MP) har i en motion föreslagit att regionstyrelsen ska ta fram en
analys och en åtgärdsplan för att minska sårbarhet inom ett scenario med bortfall av
försörjningen av vatten, mat och energi under en period upp till tre veckor.
Ledningskontoret anser att de anförda frågeställningarna är oerhört viktiga och något som
kontoret, utifrån lagstiftning och nationella riktlinjer, arbetar med i den dagliga
verksamheten tillsammans med andra aktörer med ett geografiskt områdesansvar.
Det risk- och sårbarhetsanalysarbete som genomförs för Gotland omfattar i allt
väsentligt de områden som berörs i motionen. Kompletterat med de projekt som
planeras genomföras tillsammans med bl.a. Livsmedelsverket får anses ligga inom ramen
för det som föreslås i motionen.
Ledningskontoret har föreslagit att motionen tillstyrks och föreslår dessutom att
regionstyrelsen ger ledningskontoret i uppdrag att integrera och beakta motionens
frågeställningar i det ordinarie arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser som genomförs i
samverkan mellan Region Gotland och Länsstyrelsen utifrån det geografiska
områdesansvaret samt att ledningskontoret också får i uppgift att i samverkan med
andra berörda aktörer påtala dess resultat (konsekvenser) för centrala myndigheter och
departement.
Arbetsutskottet har föreslagit att motionen tillstyrks i enlighet med ledningskontorets
förslag.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr KS 2013/267

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Christer Stoltz
Beredskapschef

Datum 20 december 2013

Regionstyrelsen

Motion - Åtgärder för samhällets osårbarhet
Förslag till beslut

Rubricerad motion tillstyrks genom att motionens frågeställningar beaktas i det
ordinarie arbetet med risk- och sårbarhetsanalysarbetet.
Ledningskontoret uppdras att:
- integrera och beakta motionens frågeställningar i det ordinarie arbetet med
risk- och sårbarhetsanalyser som genomförs i samverkan mellan Region
Gotland och Länsstyrelsen utifrån det geografiska områdesansvaret.
- i samverkan med andra berörda aktörer påtala dess resultat (konsekvenser)
för centrala myndigheter och departement.
Bakgrund

Isabel Enström m fl inom miljöpartiet har i en motion föreslagit att
regionstyrelsen ska ta fram en analys och en åtgärdsplan för att minska
sårbarhet inom ett scenario med bortfall av försörjningen av vatten, mat och
energi under en period upp till tre veckor.
De frågor som motionen belyser är oerhört viktiga och något som
ledningskontoret, utifrån lagstiftning och nationella riktlinjer, arbetar med i den
dagliga verksamheten tillsammans med andra aktörer med ett geografiskt
områdesansvar.
Som också nämns i motionen så genomförs regelbundet regional/lokal riskoch sårbarhetsanalysen i samverkan mellan Länsstyrelsen och Region Gotland
inom områdena:
- skydd, undsättning och vård
- farliga ämnen
- teknisk infrastruktur
- transporter
- geografiskt områdesansvar
- ekonomisk säkerhet samt
- social oro
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Förvaltning

Ärendenr KS 2013/267

Region Gotland

Inom dessa olika områden görs risk- och sårbarhetsanalyser tillsammans med
olika berörda och ansvariga aktörer.
Detta arbete sammanställs årligen och rapporteras via Länsstyrelsen till
regeringen.
Utöver detta så genomförs risk- och sårbarhetsanalyser inom olika
verksamhetsområden inom Region Gotland, vilket resulterar i handlingsplaner
som skall stärka förmågan att agera och hantera störningar i verksamheten.
Inom några av de områden som belyses i motionen har inte Region Gotland
det direkta ansvaret utan det är i vissa fall privata företag eller den enskildes
ansvar. Det är också något som är viktigt att belysa och tydliggöra.
Däremot kommer, i de flesta fall, Region Gotland att tvingas att hantera
konsekvenserna av olika störningar i samhället främst mot våra brukare och
kunder.
Under 2013 så har också Livsmedelsverket i samverkan med Region Gotland
(Ledningskontoret/beredskap), Länsstyrelsen och Försvarsmakten ansökt om
medel hos MSB (som beviljats 2013-12-18) för att under 2014/15 kunna
genomföra en analys av vilka konsekvenser ett bortfall eller störning av
försörjningen till Gotland skulle få. Detta för att analysera hur det gotländska
samhället skulle påverkas av en störning eller avbrott i transporterna till och
från ön.
Av ansökan framgör följande: ”Idén är att studera hur livsmedelsförsörjningen på
Gotland skulle påverkas om inga, eller begränsade transporter skulle nå ön under minst en
veckas tid (eventuellt längre) och vid olika omvärldssituationer. Studien omfattar hela kedjan
fram till konsument. Initialt genomförs en workshop med en bred representation av olika
aktörer som kan beröras av scenariot och där man diskuterar konsekvenserna utifrån en
situation med totalt transportstopp till ön. Under workshopen identifieras ett antal
frågeställningar och utvecklingsområden som är intressanta att arbeta vidare med i en
fördjupning och analys. Ett område kan till exempel vara vilken förmåga Gotland har vad
det gäller självförsörjning av livsmedel och vidare hur dessa skulle kunna hanteras, förädlas
men även fördelas . Resultatet av projektet ska även öka kunskapen inom området och ta
fram förslag på åtgärder som även kan öka den nationella förmågan att hantera kriser som
påverkar livsmedelsförsörjningen.”
I samband med framtagande av ny struktur för ”trygghet på Gotland” är en
viktig del just förebyggande arbete och framhållandet av den enskildes ansvar.
Under 2014/15 kommer ett övergripande program att tas fram av där detta
skall belysas ur olika perspektiv.
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Ärendenr KS 2013/267

Förvaltning
Region Gotland

Bedömning

Ledningskontoret föreslår regionstyrelsen att tillstyrka rubricerad motion samt
uppdra åt ledningskontoret att integrera och beakta motionens frågeställningar
i det ordinarie arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser som genomförs i
samverkan mellan Region Gotland och Länsstyrelsen utifrån det geografiska
områdesansvaret.
Ledningskontoret får också i uppgift att i samverkan med andra berörda
aktörer påtala dess resultat (konsekvenser) för centrala myndigheter och
departement.

Ledningskontoret
Per Lindskog
T f Regiondirektör
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-03-31

Handlingar till

Ärende 13

Dags för ett nytt ungkulturhus. Motion

av Janica Sörestedt m.fl. (S)
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2014-03-04, § 62
• Motion 2013-03-25
• Ledningskontoret 2013-12-09
• Kultur- och fritidsnämnden 2013-09-10, § 67

SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND
2013-03-25

MOTION TILL REGIONFULLMÄKTIGE

Dags för ett nytt ungkulturhus!
Resan från ungdomens hus i "Jägaren" till dagens allaktivitetshus på Fenix har inte varit
spikrak men säkert nödvändig. Idag är Fenix inrättat på Korpenområdet och våra äldre
ungdomar har möjlighet att bara ta en fika, dansa, öva med sitt band, ha möten med sin
organisation, ställa ut sin konst och mycket mycket mer. Fenix idag är något av ett
ungkulturhus.
På Fenix finns också tillgången till utbildad personal, vuxna som finns till för våra
ungdomar. En trygghet och en tillgång som är en förutsättning för en verksamhet med
kvalitet.
Fenix är inte längre optimalt för våra ungdomar. Lokalerna är för små och för få.
Arbetsmiljön för både ungdomar och ledare är inte bra. Ventilation som inte uppfyller
kraven och misstänkt mögel i källare som måste saneras. Lägg därtill att huset helt saknar
möjlighet för någon med funktionsnedsättning att nyttja alla delar av huset.
Detta ställer krav på ett nytt ungdomens hus, ett nytt ungkulturhus.
Under 2012 gjordes en kartläggning av ung kultur på Gotland. Kartläggningen visar att
ungdomar på Gotland utövar kultur flera gånger i veckan, att ungdomarna saknar en
större mötesplats där de kan del av och utöva kultur. Att satsningen på ungkulturhus i
övriga Sverige har varit lyckad, fler ungdomar kommer till husen, kulturverksamheter,
arrangemang och aktiviteter har ökat betydligt och breddat väg för nya samarbeten.
Med stöd av ovanstående vill vi
Att
Att

region Gotland skyndsamt startar arbetet med att hitta nya ändamålsenliga
lokaler för ett ungkulturhus.
region Gotland tar hjälp och stöd i det arbetet av våra ungdomar och av
personalen verksamma på Fenix.

Janica Sörestedt

Hanna Lenholm

Lena Eneqvist

STENHUGGARVÄGEN 6, 621 53 VISBY TEL 0498-20 37 11 BANKGIRO 5757-4790 E-POST: expedition@gotland.sap.se

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-03-04
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-02-18

Rs § 62
Au § 62

Motion. Dags för ett nytt ungkulturhus
RS 2013/176

- Motion 2013-03-25
- Kultur- och fritidsnämnden 2013-09-10, § 67
- Ledningskontoret 2013-12-9

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen avstyrks med hänvisning till att nya lokaler för ett ungkulturhus får
avgöras i arbetet med lokalförsörjningsplanen inom ramen för ordinarie
budgetarbete.

Janica Sörestedt, Hanna Lenholm och Lena Eneqvist, samtliga (S) yrkar i en motion att Region
Gotland skyndsamt startar arbetet med att hitta nya ändamålsenliga lokaler för ett nytt
ungkulturhus och att man i arbetet tar hjälp och stöd av ungdomar och personal vid
Fenix.
Motionärernas motiv är att nuvarande lokaler i allaktivitetshuset Fenix inom Korpenområdet är för små och inte ändamålsenliga samt att arbetsmiljön i lokalerna inte är bra.
Vidare finns brister när det gäller möjligheter för personer med funktionsnedsättning att
delta i aktiviteter. Därför behövs, menar motionärerna, ett helt nytt ungdomens hus, ett
ungkulturhus.
Kultur- och fritidsnämnden har i yttrande anfört att nämnden under flera år tagit upp
frågan om ungkulturhus, både i form av äskanden för renovering av nuvarande lokaler
men även planer för ett nytt hus. För närvarande sker nödvändiga arbeten för att
åtgärda ventilation och sanering av mögelangrepp. Nämnden menar att även om dessa
åtgärder är välbehövliga, löser det inte problemen med att huset fortfarande inte har
tillräckliga utrymmen för att ge möjlighet till utveckling av verksamheten.
Ledningskontoret konstaterar att ett ungkulturhus finns med som ett av de nya
investeringsäskanden som kultur- och fritidsnämnden inkommit med inom ramen för
lokalförsörjningsplanen avseende åren 2015 – 2019. Nämnden begär för detta ändamål
30 miljoner kronor för år 2016.

forts
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-03-04
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-02-18

Rs § 62 forts
Au § 62

Ledningskontoret avser inte att föregripa den hantering av investeringsäskanden som
sker inom ramen för budgetprocessen. Kontoret föreslår att frågan om beviljande av
investeringsmedel för ett nytt ungkulturhus prövas enligt gängse principer i samband
med hanteringen av lokalförsörjningsprogrammet. Utifrån regionfullmäktiges beslut
(Kf §39, 2010-03-29) om att ärenden som berör barn och ungdomar ska konsekvensbedömas utgår ledningskontoret ifrån att nämndernas investeringsäskanden ska bli
föremål för sådan bedömning.
Ledningskontoret föreslår regionstyrelsen att avstyrka motionens förslag att starta
arbetet med att hitta nya lokaler för ett ungkulturhus och att regionstyrelsen hänvisar till
att frågan får avgöras i arbetet med lokalförsörjningsplanen inom ramen för ordinarie
budgetarbete.
Arbetsutskottet har föreslagit att beslut fattas i enlighet med ledningskontorets förslag.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2013/176

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Anders Lindholm

Datum 9 december 2013

Regionstyrelsen

Motion till regionfullmäktige:

Dags för ett nytt ungkulturhus!
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att avslå motionens förslag att starta
arbetet med att hitta nya lokaler för ett ungkulturhus. Regionstyrelsen hänvisar
till att frågan får avgöras i arbetet med lokalförsörjningsplanen inom ramen för
ordinarie budgetarbete. I beredningen av lokalförsörjningsplanen ska
konsekvenser för barn och ungdomar bedömas.

Bakgrund

Janica Sörestedt, Hanna Lenholm och Lena Eneqvist, Socialdemokraterna
Gotland vill i en motion till regionfullmäktige att Region Gotland skyndsamt
startar arbetet med att hitta nya ändamålsenliga lokaler för ett nytt
ungkulturhus och att man i arbetet tar hjälp och stöd av ungdomar och
personal vid Fenix.
Dagens allaktivitetshus Fenix är beläget inom Korpenområdet och här finns
möjligheter för ungdomar att fika, dansa, öva med sitt band, ha möten, ställa ut
konst med mera. Fenix fungerar i dag som ett ungkulturhus. Motionärerna
menar dock att nuvarande lokaler är för små och inte ändamålsenliga samt att
arbetsmiljön i lokalerna inte är bra. Vidare finns brister när det gäller
möjligheter för personer med funktionsnedsättning att delta i aktiviteter.
Därför behövs, menar motionärerna, ett helt nytt ungdomens hus, ett
ungkulturhus.
Bedömning

I beredningen av ärendet har Kultur- och fritidsnämnden beretts tillfälle att
yttra sig över motionens förslag. Nämnden menar att man under flera år tagit
upp frågan om ungkulturhus, både i form av äskanden för renovering av
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2013/176

Region Gotland

nuvarande lokaler men även planer för ett nytt hus. För närvarande sker
nödvändiga arbeten för att åtgärda ventilation och sanering av mögelangrepp.
Nämnden menar att även om dessa åtgärder är välbehövliga, löser det inte
problemen med att huset fortfarande inte har tillräckliga utrymmen för att ge
möjlighet till utveckling av verksamheten.
Ledningskontoret konstaterar att ett ungkulturhus finns med som ett av de nya
investeringsäskanden som kultur- och fritidsnämnden inkommit med inom
ramen för lokalförsörjningsplanen avseende åren 2015 – 2019. Nämnden begär
för detta ändamål 30 miljoner kronor för år 2016 (bilaga 1).
Ledningskontoret avser inte att föregripa den hantering av
investeringsäskanden som sker inom ramen för budgetprocessen. Kontoret
föreslår att frågan om beviljande av investeringsmedel för ett nytt ungkulturhus
prövas enligt gängse principer i samband med hanteringen av
lokalförsörjningsprogrammet. Utifrån regionfullmäktiges beslut (Kf §39, 201003-29) om att ärenden som berör barn och ungdomar ska konsekvensbedömas
utgår ledningskontoret ifrån att nämndernas investeringsäskanden ska bli
föremål för sådan bedömning.
Ledningskontoret föreslår regionstyrelsen att avstyrka motionens förslag att
starta arbetet med att hitta nya lokaler för ett ungkulturhus och att
regionstyrelsen hänvisar till att frågan får avgöras i arbetet med
lokalförsörjningsplanen inom ramen för ordinarie budgetarbete.

LEDNINGSKONTORET

Per Lindskog
Regiondirektör

2 (2)

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-03-31

Handlingar till

Ärende 14

Gång- och cykelväg Sjuströmmar –
Mojnerområdet. Motion av Lena Celion

(M) och Mats Hedström (M)
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2014-03-04, § 63
• Motion 2013-04-22
• Ledningskontoret 2014-01-08
• Tekniska nämnden 2013-12-17, § 314

Visby 2013-04-22

Motion: Gång- och cykelväg Sjuströmmar - Mojnerområdet
Till: Regionfullmäktiga Gotland
Slite centralort expanderar i Mojnerområdet strax innan Sjuströmmar, som ligger vid
vid infarten till Slite när man kommer från Visby på väg 147.
Detta medför att cyklande och gångtrafikanter med ärenden till de affärer, företag och
strövområdet Gyle som finns i Mojnerområdet lever farligt.
Väg 147 över Sjuströmmar och fram till Mojnerområdet är smal och hårt trafikerad av
tung trafik och utgör en stor risk för gående/cyklande.
I byggplanen finns också beslut på en gångväg efter stranden från Sjuströmmar och
till Slites badstrand 2014, och medel finns avsatta i regionens budget. En gång- och
cykelväg över Sjuström och fram till Mojnerområdet skulle därför utgöra en naturlig
förbindelsedel, och en trafiksäker fortsättning för dessa trafikantgrupper.
I detta arbete är det viktigt att ta tillvara den kraft och de initiativ som nu finns bland
Sliteborna.
Därför yrkar vi;
att Region Gotland ser över möjligheterna att uppföra en gång- alternativt gång- och
cykelväg över Sjuströmmar fram till affärsområdet vid Mojner för ökad trafiksäkerhet i
området.

Slite 2013-04-22

Lena Celion (M)

Mats Hedström (M)

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-03-04
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-02-18

Rs § 63
Au § 63

Motion. Gång- och cykelväg Sjuströmmar - Mojnerområdet
RS 2013/269

- Motion 2013-04-22
- Tekniska nämnden 2013-12-17, § 314
- Ledningskontoret 2014-012-08

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen tillstyrks genom tekniska nämndens beslut att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att ta upp frågan i samband med nästa samrådsmöte med
Trafikverket.

Lena Celion och Mats Hedström båda(M) har i en motion yrkat att Region Gotland ser
över möjligheterna att uppföra en gång- alternativt och gång- och cykelväg över
Sjuströmmar fram till affärsområdet vid Mojner.
I motionen framhålls vikten av att förbättra trafiksäkerheten för cyklande och gångtrafikanter som har ärenden till affärer etc mot bakgrund av den ökande biltrafiken vid
den södra infarten mot Slite. En gång- och cykelväg skulle förbättra trafiksäkerheten
avsevärt. I motionen sägs även att det finns medel avsatta i regionens budget för en
gångväg utmed stranden från Sjuströmmar till Slite badstrand.
Tekniska nämnden anför att Trafikverket är väghållare för väg 147 varför gång- och
cykelvägar utmed denna statliga väg bekostas av Trafikverket. Tekniska nämnden ger
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta upp frågan med Trafikverket på nästa
samrådsmöte.
Ledningskontoret föreslår att motionen tillstyrks mot bakgrund av tekniska nämndens
beslut.
Arbetsutskottet har föreslagit att beslut fattas i enlighet med ledningskontorets förslag.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2013/269

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Jan von Wachenfeldt
Planeringsstrateg

Datum 8 januari 2014

Regionstyrelsen

Motion – Gång- och cykelväg Sjuströmmar-Mojnerområdet
Förslag till beslut

Motionen tillstyrks genom tekniska nämndens beslut att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att ta upp frågan i samband med nästa samrådsmöte med Trafikverket.
Bakgrund

Lena Celion (m) och Mats Hedström (m) har i en motion yrkat att Region
Gotland ser över möjligheterna att uppföra en gång- alternativt och gångoch cykelväg över Sjuströmmar fram till affärsområdet vid Mojner.
I motionen framhålls vikten av att förbättra trafiksäkerheten för cyklande
och gångtrafikanter som har ärenden till affärer etc mot bakgrund av den
ökande biltrafiken vid den södra infarten mot Slite. En gång- och cykelväg
skulle förbättra trafiksäkerheten avsevärt.
I motionen sägs även att det finns medel avsatta i regionens budget för en
gångväg utmed stranden från Sjuströmmar till Slite badstrand.
Bedömning

Tekniska nämnden har behandlat motionen under § 314/2013 och säger där
att eftersom Trafikverket är väghållare för väg 147 skall också gång- och
cykelvägar utmed denna statliga väg bekostas av Trafikverket. Tekniska
nämnden ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta upp frågan
med Trafikverket på nästa samrådsmöte.
Ledningskontoret föreslår att motionen tillstyrks mot bakgrund av tekniska
nämndens beslut.
Ledningskontoret

Per Lindskog
T f Regiondirektör
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Protokoll

Tekniska nämnden 2013-12-17

TN §

314
AU §

Motion. Gång- och cykelväg Sjuströmmar –
Mojnerområdet

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Frågan om en eventuell cykelväg utmed länsväg 147 i Södra delen av Slite tas upp av
SBF i nästa samrådsmöte med Trafikverket

Bedömning

Trafikverket är väghållare på väg 147. Eventuella investeringar i gång- och
cykelvägar utmed länsvägarna skall bekostas av Trafikverket. SBF har
återkommande samrådsmöten med Trafikverket där frågor om utbyggnad av
gång- och cykelvägar kan tas upp för diskussion
___
Protokollsutdrag:
RS

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-03-31

Handlingar till

Ärende 15

Skyltning vid fraktterminalen. Motion av

Robin Storm (M)
Innehåll

• Regionstyrelsens förslag 2014-03-04, § 64
• Motion 2012-12-17
• Ledningskontoret 2014-01-28
• Tekniska nämnden 2013-11-27, § 278

Motion: Skyltning vid Fraktterminalen
Till: Regionfullmäktige Gotland

För snart ett år sedan öppnade nya Fraktterminalen i Visby hamn och det medförde
en längre väg för lastbilarna innan de kommer ner till Lastbilsparkeringen. Nu måste
man ta ett ”ärevarv” i rondellen för att sedan köra tillbaka upp igen innan man
kommer fram till terminalen.
Det finns som tur är en väldigt enkel lösning på detta problem, vid grinden finns en
utfart med en förbudsskylt mot lastbilstrafik och jag förstår att man satt den där
eftersom man inte vill ha lastbilar där vid köbildning.
Konsekvensen av ”ärevarvet” kan nog vara nära en liter i ökad bränsleförbrukning
jämfört med optimal färdväg som är ut ur förbudsutfarten som dock behöver breddas
lite.

Därför yrkar jag:
att man sätter upp en tilläggsskylt med texten ”vid kö” under Förbudskylt mot
lastbilstrafik
att utfarten breddas så man smidigt kan köra ut på färjeleden

Robin Storm (M)

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-03-04
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-02-18

Rs § 64
Au § 64

Motion. Skyltning vid fraktterminalen
RS 2012/734

- Motion 2012-12-17
- Tekniska nämnden 2013-11-27, § 278
- Ledningskontoret 2014-01-28

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen anses besvarad genom den redovisning och bedömning som gjorts i
tekniska nämndens beslut § 278/2013.

Robin Storm (M) tar i motion upp frågan om tillgänglighet för tung trafik till hamnområdets lastbilsparkering och yrkar att en tilläggsskylt med texten ”vid kö” sätts upp
under förbudsskylten mot lastbilstrafik samt att utfarten breddas så att man smidigt kan
köra ut på färjeleden.
Tekniska nämnden anför att Trafikverket är väghållare på färjleden varvid nämnden i
sitt beslut vidarebefordrar Trafikverkets svar. Samhällsbyggnadsförvaltningen delar
Trafikverkets uppfattning. Efter en längre redogörelse om planeringen av trafikstyrningen vid hamnområdet anser Trafikverket att från trafiksäkerhets- och framkomlighetssynpunkt är den nuvarande lösningen av anslutningen mellan hamnområdet
och väg 142 den mest godtagbara av de förslag som diskuterades då frågan
aktualiserades i oktober 2010.
Ledningskontoret har ingen annan uppfattning än den som redovisas i tekniska
nämndens beslut.
Arbetsutskottet har föreslagit att beslut fattas i enlighet med ledningskontorets förslag.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2012/734

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Jan von Wachenfeldt
Planeringsstrateg

Datum 28 januari 2014

Regionstyrelsen

Motion – Skyltning vid Fraktterminalen
Förslag till beslut

Motionen anses besvarad genom den redovisning och bedömning som gjorts
i tekniska nämndens beslut § 278/2013.
Bakgrund

Robin Storm (m) tar i sin motion upp frågan om tillgänglighet för tung trafik
till hamnområdets lastbilsparkering. I motionen föreslås att en tilläggsskylt med
texten ”vid kö” sätts upp under förbudsskylten mot lastbilstrafik samt att utfarten breddas så att man smidigt kan köra ut på färjeleden.
Bedömning

Motionen har internremitterats till tekniska nämnden som anser att den kan
besvaras genom det yttrande som inkommit från Trafikverket och vars syn
delas av samhällsbyggnadsförvaltningen.
Trafikverket är väghållare på färjeleden och med anledning av detta har motionen
vidarebefordrats till Trafikverkets Gotlandskontor.
Trafikverket svarar följande:
”Trafikstyrningen inom hamnområdet är beslutad av kommunen. Det ursprungliga
förslaget att tillåta tung trafik passera ut via den utfart det idag råder förbud för dessa
fordon kunde inte genomföras eftersom en breddning av vägen då blev nödvändig
vilket varken Trafikverket eller kommunen ansåg sig ha medel till. Det befarades att
tunga fordon kunde bli orsak till köbildning då dessa behöver en längre startsträcka
för att komma upp i tillräcklig fart; en breddning till två körfält i backen kunde ha
löst detta, men det var som sagt ingen som ville stå för den kostnaden. Att låta nämnda utfart bli en infart för tung trafik är olämpligt från trafiksäkerhetssynpunkt.
Att få ett ökat antal fordonsrörelser vid denna anslutning där det ofta kan vara stor
trafikmängd vid färjornas ankomst och avgångar ökar risken för trafikmissöden. Förslaget med tilläggsskylt ”vid kö” kan tolkas olika av förarna som vill ta närmaste vä-
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2013/266

Region Gotland

gen istället för att använda cirkulationen som är anlagd enkom för att få en smidigare
trafiklösning av biltrafiken i hamnen. Från trafiksäkerhets- och framkomlighetssynpunkt är den nuvarande lösningen av anslutningen mellan hamnområdet och väg 142
den mest godtagbara av de förslag som diskuterades då frågan aktualiserades i oktober 2010.”
Ledningskontoret har ingen annan uppfattning än den ovan redovisade.

Ledningskontoret

Per Lindskog
T f Regiondirektör

2 (2)

Protokoll

Tekniska nämnden 2013-11-27

TN §

278
AU §

Motion. Angående skyltning vid Fraktterminalen
182

Tekniska nämndens beslut
•

Motionen anses besvarad med förvaltningens skrivelse.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Motionen anses besvarad med förvaltningens bedömning.

Bedömning

Trafikverket är väghållare på färjeleden med anledning av detta har SBF vidarebefordrat
frågorna i motionen till Trafikverkets Gotlandskontor.
Trafikverket svarar enligt följande:
”Trafikstyrningen inom hamnområdet är beslutad av kommunen. Det ursprungliga
förslaget att tillåta tung trafik passera ut via den utfart det idag råder förbud för dessa
fordon kunde inte genomföras eftersom en breddning av vägen då blev nödvändig vilket
varken Trafikverket eller kommunen ansåg sig ha medel till. Det befarades att tunga fordon
kunde bli orsak till köbildning då dessa behöver en längre startsträcka för att komma upp i
tillräcklig fart; en breddning till två körfält i backen kunde ha löst detta, men det var som
sagt ingen som ville stå för den kostnaden. Att låta nämnda utfart bli en infart för tung
trafik är olämpligt från trafiksäkerhetssynpunkt.
Att få ett ökat antal fordonsrörelser vid denna anslutning där det ofta kan vara stor
trafikmängd vid färjornas ankomst och avgångar ökar risken för trafikmissöden. Förslaget
med tilläggsskylt ”vid kö” kan tolkas olika av förarna som vill ta närmaste vägen istället för
att använda cirkulationen som är anlagd enkom för att få en smidigare trafiklösning av
biltrafiken i hamnen. Från trafiksäkerhets- och framkomlighetssynpunkt är den nuvarande
lösningen av anslutningen mellan hamnområdet och väg 142 den mest godtagbara av de
förslag som diskuterades då frågan aktualiserades i oktober 2010.”
Förvaltningen delar Trafikverkets uppfattning i frågan
___
Protokollsutdrag:
RS
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-03-31

Handlingar till

Ärende 16

Motioner och medborgarförslag under
beredning inom regionstyrelsen
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2014-03-04, § 47
• Förteckning per januari 2014

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-03-04
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-02-03

Rs § 47
Au § 45

Förteckning över motioner och medborgarförslag under beredning
RS 2014/45

- Förteckning per januari 2014

Regionstyrelsens beslut
•

Förteckningen överlämnas till regionfullmäktige.

Ledningskontoret har upprättat förteckning över motioner och medborgarförslag under
beredning hos regionstyrelsen per januari månad 2014.
Enligt fullmäktiges arbetsordning ska rapportering ske två gånger per år.
Expedieras:

Regionfullmäktige

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Motioner och medborgarförslag under beredning hos regionstyrelsen januari 2014
Motion

Reg.datum

Ärendenr

Motionär

Busslinje till flygplatsen och Snäckområdet

2013-04-23

RS 2013/268

Inger Harlevi, Håkan Onsjö (M)

Gång- och cykelväg mellan Sjuströmmar och Mojnerområdet i Slite

2013-04-23

RS 2013/269

Lena Celion, Mats Hedström (M)

Omförhandla visstidspension och avgångsvederlag för politiker

2012-11-29

RS 2012/684

Skyltning vid fraktterminalen i Visby hamn

2012-12-19

RS 2012/734

Simon Härenstam (M), Johan Malmros (FP), Isabel Engström (MP), Brittis
Benzler (V)
Robin Storm (M)

Ungkulturhus

2013-03-27

RS 2013/176

Janica Sörestedt, Hanna Lenholm, Lena Eneqvist (S)

Industristrategi för Gotland

2013-06-19

RS 2013/426

Christer Engelhardt (S)

Digitala handlingar till nämndsammanträde

2013-06-19

RS 2013/428

Lena Celion m fl (M)

Angörings- och avlastningsramp (s.k. färjeklack) i Slite hamn

2013-06-19

RS 2013/429

Mats Hedström m fl (M)

Mätning av vattentillgång och vattenflöden

2013-09-11

RS 2013/548

Mikael Nilsson (S), Christer Engelhardt (S), Hanna Westerén (S)

Förskottsinbetalningar för myndighetstillsyn

2013-09-11

RS 2013/549

Inger Harlevi (M)

Inrättande av en naturskola på Lövsta lantbruksgymnasium

2013-10-16

RS 2013/660

Ingemar Lundqvist (M)

Boende för personer under 65 år med funktionshinder

2013-10-16

RS 2013/661

Eva Gahnström (C)

Tilläggsbelopp till elever i behov av extraordinära stödåtgärder

2013-10-16

RS 2013/662

Anna Andersson (C)

Inrättande av jämställdhetspris

2013-10-16

RS 2013/663

Johan Malmros (FP)

Samverkansmodell för rekrytering av kvalificerad personal, tandemrekrytering

2013-11-27

RS 2013/758

Lennart Petersson (S)

Sortering av verksamhetsavfall

2013-11-27

RS 2013/759

Jenny Guteäng (M)

Sociala hänsyn vid upphandlingar

2013-11-27

RS 2013/760

Inger Olofsson (C) och Eva Nypelius (C)

Införande av tillfällig fritidsplats, s.k. lovfritids

2013-11-27

RS 2013/761

Johan Malmros (FP)

Giftfri vardag

2013-12-18

RS 2013/810

Eva Nypelius m fl (C)

Utveckling av cykelvägar på Gotland

2013-12-18

RS 2013/811

Stefan Nypelius (C)

Utred möjligheten för Region Gotland att ansluta sig till praktikprogram för
gymnasieelever från natur- eller teknikprogram, det s.k.Tekniksprånget
Hållbar upphandling - funktionsupphandling

2013-12-18

RS 2013/812

Eva Nypelius, Alexanders Jansson (C)

2013-12-18

RS 2013/813

Alexander Jansson (C)

Medborgarförslag

Reg.datum

Ärendenr

Förslagsställare

Reglera antalet totalt besökare till Gotland

2010-06-29

KS 2010/316

Tenny Larsson

En dag då regionens invånare är "Turist i egen stad"

2013-05-06

RS 2013/295

Ann Marie Karlsson

Region Gotland bör ansöka om att få ingå i finska språkets förvaltningsområde

2013-06-07

RS 2013/399

Anna Anu Viik

Ta bort eller sänk avgiften för borgerlig vigsel

2013-08-14

RS 2013/505

Sandra Rosvall

Ställningstagande mot rökning på lekplatser

2013-08-28

RS 2013/522

Magnus Bandholtz

Pensionärslägenheter/trygghetsboende i Roma

2013-10-14

RS 2013/647

Irené Magnusson

De fria parkeringarna på P18-området bör förmånsbeskattas

2013-11-25

RS 2013/746

Nore Salomonsson

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-03-31

Handlingar till

Ärende 17

Rapport. Regelverk för hjälpmedel
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2014-03-04, § 71
• Ledningskontoret 2013-12-16

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-03-04
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-02-18

Rs § 71
Au § 72

Rapport. Regelverk för hjälpmedel
RS 2012/222

- Kommunfullmäktige 2010-11-29, § 17
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2012-03-22, § 162
- Socialnämnden 2012-03-23, § 26
- Rapport: Hjälpmedelsöversyn i Region Gotland maj 2012
- Ledningskontoret 2012-11-02
- Regionfullmäktige 2012-12-17, § 176
- Ledningskontoret 2013-12-16

Regionstyrelsens beslut
•

Rapporten tas emot och läggs till handlingarna.

Regionfullmäktige beslutade 2012-12-17 att fastställa en hjälpmedelspolicy för Region
Gotland och att regionstyrelsen skulle fastslå ett regelverk för hjälpmedel inom Region
Gotland.
Ledningskontoret rapporterar hur arbetat är upplagt och hur det planeras fortsätta såväl
inom kontoret som inom regionen.
Ledningskontoret har fastställt projektdirektiv och anlitat projektledare. Delprojekt 1
startade 2013-04-01 med avgränsning till arbete med de områden som ingår i det gamla
regelverket. Projektorganisationen består av; styrgrupp med representanter från hälsooch sjukvårdsförvaltningen (HSF), socialförvaltningen (SOF), serviceförvaltningen (SF)
och ledningskontoret (LK), projektgrupp med representanter från HSF, SOF och SF
samt projektledare. Projektorganisationen har anpassats under projektets gång.
Projektgruppen träffas varje vecka, styrgruppen har under hösten träffats var 14:e dag
och en återrapportering till hjälpmedelskommittén sker kontinuerligt.
I delprojekt 1 revideras befintligt regelverk för hjälpmedel. Regelverket består av två
delar; allmänna anvisningar och produktområden. Allmänna anvisningar har reviderats
av representanter från SOF, HSF och SF. Styrgruppen har granskat allmänna
anvisningar och en fokusgrupp, bestående av förskrivare och enhetschefer, kommer att
göra det under början 2014.
Produktområden översätts till behovstrappan. Det arbetet utförs av projektledare
tillsammans med olika arbetsgrupper. Arbetsgrupper har bildats för varje område i
forts
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-03-04
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-02-18

Rs § 71 forts
Au § 72

behovstrappan och består av förskrivare från olika verksamheter och förvaltningar
(HSF, SOF och BUF).
Behovstrappan kopplas samman med Hjälpmedelscentralens beställningssystem för
hjälpmedel. Detta gör att medborgaren kommer att se vilket sortiment som finns för de
hjälpmedel som beställs via Hjälpmedelscentralen.
Dialog till medborgaren om pågående regelverksarbete har skett via kommunala
handikapp- och pensionärsråd. Projektledare samt representanter från HSF, SOF och
SF har informerat på respektive rådsmöte samt inbjudit till en särskild informationsträff.
Projektledaren har även informerat på samrådsgrupp med Hälso- och
sjukvårdsnämnden.
Projektet ansvarar för att starta implementeringen av det nya regelverket. Detta har skett
genom förskrivarutbildning under november-december 2013.
I delprojekt 1 har även arbete påbörjats med hjälpmedel utanför befintligt regelverk.
Projektledaren har deltagit i flera hjälpmedelsråd för HSF för att stödja detta arbete.
I Delprojekt 2 fortsätter arbetet med hjälpmedel som idag inte regleras av regelverk. De
största områdena är hjälpmedel för inkontinens, hjälpmedel för andning samt
hjälpmedel för nutrition.
Parallellt med regelverksarbete ha initierats översyn av egenavgifter för hjälpmedel.
Inriktning är att få ett enhetligt, begripligt och rättvist avgiftssystem som ansluter till
patientavgifter i övrigt
Nationellt har staten initierat projektet Hitta och jämför hjälpmedel som ska utveckla en
ny hjälpmedelsdatabas som ersätter databasen Hinfo
Nyligen presenterades också lagrådsremiss för mer inflytande för den enskilde i valet av
hjälpmedel. Syfte är att sjukvårdshuvudmannen ska erbjuda den enskilde att välja
hjälpmedel när det finns likvärdiga hjälpmedel tillgängliga, inom ramen för gällande
upphandlingslagstiftning, inom landstinget eller kommunen. Lagändringen föreslås träda
i kraft 1 juli 2014. Vad detta innebär för regionen eller pågående arbete har inte hunnit
analyseras.
Arbetsutskottet har föreslagit att rapporten tas emot och läggs till handlingarn.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ledningskontoret

Ärendenr. RS 2012/222

Bo Magnusson

Handlingstyp Rapport
Datum 2013-12-16

Rapport Regelverk för hjälpmedel
Bakgrund
Stora förändringar har skett inom hjälpmedelsområdet nationellt. Snabb
teknikutveckling sker inom alla typer av hjälpmedel, både utveckling av de
hjälpmedel som redan finns men även helt nya hjälpmedel. Region Gotlands
regelverk för hjälpmedel har inte reviderats i sin helhet sedan 2004. Idag
innehåller regelverket direkta felaktigheter, ger inte tillräckligt stöd till
förskrivarkåren, är svårtillgängligt för medborgaren samt saknar samsyn mellan
olika hjälpmedelsområden. Våren 2012 genomfördes en hjälpmedelsöversyn i
Region Gotland.
Efter denna översyn med ett antal förslag till förbättringar beslutade RF §
176/13 att
• Hjälpmedelspolicy för Region Gotland fastställs.
• Regionstyrelsen ska fastslå regelverk för hjälpmedel inom Region
Gotland.
I rapport till Rs 20123-11-02 framhålls ”funktion på ledningskontoret som
väsentlig för det fortsatta arbetet. Den personen behöver vara sammanhållande
för hjälpmedelsfrågor i Region Gotland. Det behöver också bildas/ombildas
en hjälpmedelskommitté som får ansvar för att bereda övergripande
hjälpmedelsfrågor, arbeta med regelverk, vid behov ta fram beslutsunderlag,
vara kundråd och bollplank till hjälpmedelscentralen och
hjälpmedelskonsulenten med mera.”
Under 2013 har uppdrag inom ledningskontoret fördelats för det fortsatta
arbetet. Vidare har en hjälpmedelskommitté bildats för samordning av
regionens hjälpmedelsarbete och sammanträtt regelbundet varje månad.
Företrädare medverkar från Socialförvaltningen (SOF), Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen (HSF) och Barn- och utbildningsförvaltningen (BUF)
och Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen(GVF) via barn- och
elevhälsan. Inom SOF och HSF har särskilda hjälpmedelsråd bildats.
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Ledningskontoret
Region Gotland

Vid rapportering till Rs §361/12 redovisas att ett regelverk för hjälpmedel skall
arbetas fram. Syftet med nytt regelverk anges att
・ Anpassa regelverk för hjälpmedel utifrån dagens krav och inkludera alla
aktuella hjälpmedelsområden.
Efter diskussion i hjälpmedelskommittén formades delprojekt 1 med
avgränsning till arbete med de områden som ingår i det gamla regelverket.
Projektdirektiv fastställdes av ledningskontoret och projektledare anlitades
2013-04-01.
Det befintliga regelverket för hjälpmedel inom Region Gotland är
produktbaserat. Det innebär att sortimentet styr vad som kan förskrivas.
Region Gotland tog under hösten 2012 beslut om att övergå till ett
behovsbaserat regelverk för hjälpmedel. För att stödja ett mer behovsinriktat
synsätt beslutades att införa en behovstrappa. En behovstrappa är en
prioriteringstrappa som börjar med de mest grundläggande behoven.
Behovstrappan ska säkerställa en likvärdig bedömning och ett behovsinriktat
synsätt.

Genomförande
Delprojekt 1 startade 1 april 2013. Projektorganisationen består av; styrgrupp
med representanter från HSF, SOF, SF och LK, projektgrupp med
representanter från HSF, SOF och SF samt projektledare.
Projektorganisationen har anpassats under projektets gång. Projektgruppen
träffas varje vecka, styrgruppen har under hösten träffats var 14:e dag och en
återrapportering till hjälpmedelskommittén sker kontinuerligt.
I delprojekt 1 revideras befintligt regelverk för hjälpmedel. Regelverket består
av två delar; allmänna anvisningar och produktområden. Allmänna anvisningar
har reviderats av representanter från SOF, HSF och SF. Styrgruppen har
granskat allmänna anvisningar och en fokusgrupp, bestående av förskrivare
och enhetschefer, kommer att göra det under början av 2014.
Produktområden översätts till behovstrappan. Det arbetet utförs av
projektledare tillsammans med olika arbetsgrupper. Arbetsgrupper har bildats
för varje område i behovstrappan och består av förskrivare från olika
verksamheter och förvaltningar (HSF, SOF och BUF). Genom att arbeta med
arbetsgrupper får vi en bred förankring hos förskrivarna samt en direkt
koppling i det dagliga arbetet mellan förskrivare och patient.
Behovstrappan kopplas samman med Hjälpmedelscentralens
beställningssystem för hjälpmedel. Detta gör att medborgaren kommer att se
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vilket sortiment som finns för de hjälpmedel som beställs via
Hjälpmedelscentralen.
Arbetet med att översätta produktområden till behovstrappa samt kopplingen
mellan behovstrappa och Hjälpmedelscentralens beställningssystem för
hjälpmedel är ett tidskrävande och komplext arbete.
Dialog till medborgaren om pågående regelverksarbete har skett via
kommunala handikapp- och pensionärsråd. Projektledare samt representanter
från HSF, SOF och SF har informerat på respektive rådsmöte samt inbjudit till
en särskild informationsträff. Projektledaren har även informerat på
samrådsgrupp med Hälso- och sjukvårdsnämnden.
Planering sker för implementering av nya regelverket. Projektet ansvarar för att
starta implementeringen. Detta har skett genom förskrivarutbildning under
november-december 2013.
I delprojekt 1 har även arbete påbörjats med hjälpmedel utanför befintligt
regelverk. Projektledaren har deltagit i flera hjälpmedelsråd för HSF för att
stödja detta arbete.
Vinsten att införa behovstrappa är;
•ökad transparens och tillgänglighet för medborgaren.
•ökad delaktighet för medborgaren i förskrivningsprocessen.
•tydligare i beslut för politiker då en behovstrappa även är en
prioriteringstrappa där behov prioriteras istället för produkt.
•följa hjälpmedel utifrån behov – statistik.
Kringeffekter som uppkommit i pågående regelverksarbete och som behöver
fortsätta arbetas med är;
•kontinuerlig förskrivarutbildning
•hanteringsrutiner – sortiment in i/ut ur regelverk
•samordning av produkter via hjälpmedelscentral. Idag beställs inte alla
hjälpmedel via Hjälpmedelscentralen.
•samlad hemsida för hjälpmedel. Behov för medborgare och förskrivare
egen samt privat regi.

Fortsättning
Delprojekt 2 hjälpmedel som idag inte regleras av regelverk. De största
områdena är hjälpmedel för inkontinens, hjälpmedel för andning samt
hjälpmedel för nutrition.
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Parallellt med regelverksarbete har initierats översyn av egenavgifter för
hjälpmedel. Inriktning är att få ett enhetligt, begripligt och rättvist
avgiftssystem som ansluter till patientavgifter i övrigt. Nuvarande avgifts- och
bidragsregler utgår inte från gemensam grundtanke för egenavgifter, utan är
specifika beslut tagna vid olika tillfällen utan synkronisering.
Nationellt har staten initierat projektet Hitta och jämför hjälpmedel som ska
utveckla en ny hjälpmedelsdatabas som ersätter databasen Hinfo. Databasen
ska användas av sjukvårdshuvudmän och hjälpmedelsleverantörer för
förskrivningsverksamhet. Vidare ska projektet utveckla den nya invånartjänsten
Hjälpmedel på 1177.se. Invånare ska genom denna dels få det lättare att hitta
och jämföra olika hjälpmedel, dels kunna hitta information om
hjälpmedelsområdet. Den nya hjälpmedelsdatabasen och invånartjänsten ska
vara i funktion och tillgänglig för invånare på 1177.se i god tid före den 1 juli
2014 (datum enligt plan är 1 april 2014). Detta projekt förutsätter anslutning av
regionens hjälpmedelsdatabas, samt att regionen måste ta ställning till hur de
produktområden som inte är anslutna till regionens hjälpmedelsdatabas skall
hanteras. Dessa områden är till stor del samma som de som inte finns i
nuvarande regelverk och som kommer i delprojekt 2 av regelverksarbetet. Det
förefaller rimligt anta att regionen skall ansluta sig till tjänsten, men ingen
förstudie är genomförd så det finna inga beräkningar på omfattning av arbete
och kostnader för detta.
Regeringen har 28/1 2014 lagt proposition ”Mer inflytande för den enskilde i
valet av hjälpmedel”. Syfte är att sjukvårdshuvudmannen ska erbjuda den
enskilde att välja hjälpmedel när det finns likvärdiga hjälpmedel tillgängliga,
inom ramen för gällande upphandlingslagstiftning, inom landstinget eller
kommunen. Lagändringen föreslås träda i kraft 1 juli 2014. Vad detta innebär
för regionen eller pågående arbete har inte hunnit analyseras.

LEDNINGSKONTORET

Per lindskog
Tf regiondirektör
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Handlingar till

Ärende 19

Medborgarförslag; nyinkomna
Innehåll
• Urho Airimans och Henrik Frånlunds medborgarförslag om likabehandling för
regionens anställda att parkera avgiftsfritt vid sina arbetsplatser (Inkom
2014-02-03) RS 2014/61
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
• Tina Reintz’ medborgarförslag om en skatepark i Visby. (Inkom 2014-02-04)
RS 2014/63

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till kultur- och fritidsnämnden.
• Ola G Öjefors’ medborgarförslag om att riva kallbadhuset i Visby och bygga
det nya badhuset där. (Inkom 2014-02-06) RS 2014/78
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
• Elsie Hanssons medborgarförslag om anpassade boendeformer för
elöverkänsliga. (Inkom 2014-02-06) RS 2014/79
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen
• Anna Säve Söderberghs medborgarförslag om att planera för äldreboende nära
service och affärer i tätorterna. (Inkom 2014-02-17) RS 2013/316
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen
• Peter Enströms medborgarförslag om att skapa en minnesplats/monument
för de som stupat och gjort en insats för Sverige och Gotland.
(Inkom 2014-02-17) RS 2014/88
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen
• Peter Enströms medborgarförslag om att döpa ishallen i Visby till Looben.
(Inkom 2014-02-17) RS 2014/87
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till kultur- och fritidsnämnden

• Tina Messings medborgarförslag om en ny busslinje som sommartid passerar
alla attraktiva sevärdheter och servicefunktioner i Visby med närområden.
(Inkom 2014-02-19) RS 2014/92
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden
• Torsten Dauns medborgarförslag om att döpa om Södra Hällarna till
Kungsladugårdsparken. (Inkom 2014-02-21) RS 2014/101
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till byggnadsnämnden
• Torsten Dauns medborgarförslag om att Kopparsvik återfår sitt ursprungliga
namn i modern form, Kaufersvik eller Köpmansviken. (Inkom 2014-02-21)
RS 2014/102

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till byggnadsnämnden
• Hjördis Peterssons medborgarförslag om att utöka parkeringen vid MC-hallen
på Länna i Visby. (Inkom 2014-02-27) RS 2014/114
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden
• Tilde Wästlunds medborgarförslag om en skidlift på gamla soptippen i Visby.
(Inkom 2014-02-28) RS 2014/117
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till kultur- och fritidsnämnden
• Jan Cederlunds medborgarförslag om att inte använda dricksvatten vid
sopning av gator. (Inkom 2014-03-04) RS 2014/135
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden
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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 intern behandlas som ett medborgarförslag.
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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.
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Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Planera för äldreboende nära service och affärer
regionens tätorter. Bygg bostäder för äldre vid
Östercentrum i Visby. - Ärende: RS 2013/316
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan foreslagit. 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.
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/

-^

/

^'

Namnförtydligande

Anna Säve-Söderbergh
Trädgårdsgatan 313

Adress

Postadress

62154Visbv
anna.save-soderbergh@telia.com

E-postadress
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Förslaget
Planera för äldreboende nära service och affärer i regionens tätorter. Bygg
bostäder för äldre vid Östercentrum i Visby.
Motivering
Regionen står inför stora ekonomiska utmaningar. En större andel äldre i
befolkningen riskerar att ökan utgifterna för hemtjänst, färdtjänst och sjukvård
dramatiskt. För att möta dessa utmaningar måste Regionen utnyttja alla
möjligheter att underlätta för de äldre medborgarna att leva ett självständigt och
aktivt liv utan ett tidigt beroende av samhällsinsaftser för hemtjänst och
färdtjänst.
Ett aktivt och självständigt liv ger livskvalitet och god psykisk och fysisk hälsa
långt upp i åldrarna. Äldreboende vid Östercentrum innebär en möjlighet den
gamla att själv gå till affären, apoteket, banken, ja kanske rentav att roa sig med
att gå på bio eller kafé. Så småningom kanske en rollator behövs som stöd, men
man kan klara sig själv länge. Förutom att ge den gamla högre livskvalitet ger en
central placering av äldreboendet ekonomiska vinster för Regionen när behovet
av hemtjänst och färdtjänst minskar.
Ur Regionens mål:
Oavsett var man bor på Gotland-på landsbygden, i tätort eller i Visby, vid
kusten eller i inlandet ~ ska det finnas tillgång till affärer, service, kultur och
upplevelser inom rimligt avstånd. Stad och land samspelar och utvecklas utifrån
sina egna styrkor och bidrar till att den inomregionala balansen bibehålls.
En allt större andel äldre innebär att samhällets sjukdomsbörda successivt
kommer att öka. Hälsofrämjande insatser för äldre visar goda resultat och
potentialen att tillämpa sådana insatser är långtifrån fullt utnyttjad.

Regionens mål ovan tillgodoses bäst genom en lokalisering av äldreboende i
tätortscentrum där affärer och service finns. Ett gott exempel är Kråkan i Hemse.

Ett mindre gott exempel på lokalisering av äldreboende är gamla A7-området.
Det är säkert ett fint boende, men de gamla kan möjligen klara av att ta en
stärkande promenad runt kvarteret - till stans affärer är det alldeles för långt.
Tyvärr missade Regionen chansen att åstadkomma ett idealiskt lokaliserat
äldreboende, då gamla slakteritomten bebyggdes. Missa nu inte chansen en gång
till! Parkeringen vid Coop är ett utmärkt läge för äldreboende. Förlägg
parkeringen till bildäck och bygg äldreboende ovanpå!
Jag samtycker till internetpublicering.
Förslagsställare
2013-05-09
Anna Säve-Söderbergh
Trädgårdsgatan 313
621 54 Visby
Epost: anna.save-soderbergh@telia.com
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Motivering
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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 interaetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
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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 elle.r flera fristående ark som fogas till detta. Texta l

.For atfnodra brodorna Loob ocl
har gjort så mycket reklam och varit en
ambassadör för Gotland. Då har Gotland chansen
att -Sticka ut Ntfi mer! glimten i ögat

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
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Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
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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.
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Smultronlinien - Sommargotlands hetaste bussförbindelse
Problem:
Kollektivtrafiken fungerar dåligt för de som bor i områdena Gustavsvik-Brissund-Väskinde. Linje 61 kör sällan
och dessutom olika vägar beroende på turer, ibland med tidsödande avstickare. Att ta bilen är oftast det
naturliga alternativet fastän man bor så nära Visby. Ju färre/krångligare turer desto ovilligare bussresenärer.
Sommargäster med stugor i Visbys närhet som ska ta sig till och från shopping och färja har sällan något bra
kollektivtrafiksalternativ.
Horder med turister som ska till Lummelundagrottan får finna sig i milslånga omvägar och nervös väntan vid
enslig stolpe.
Boende i Visby som är utan bil har få alternativ för utflykter till besöksmål i närområdet. Att ta en spontantur
till Krusmyntagården låter sig t ex inte göras. Med bil tar det tio minuter.
l Vibble har man relativt bra kollektivtrafik med linje 10, men för tusentals besökare i Kneippbyn är det
knappast något alternativ. Långt att gå - om man ens hittar upp till stora vägen. Kneippbyns egen buss är bara
delvis en lösning på problemet.
Till Fridhem och Högklint går ingen buss alls, trots ett stort antal besökare sommartid.
Antalet boende på Gotland ökar mångfalt under sommarsäsongen. Därmed också behovet av tillgänglighet.
Eftersom de flesta tar bilen bidrar det till en sämre miljö.
Fler bussturer till och från Visby lasarett skulle minska biltrafiken och därmed trafikfaran, bullret och
koldioxidutsläppen, l synnerhet sommartid.
Dagturister som gör strandhugg med kryssningsfartygen vill gärna besöka intressanta platser i Visbys
närområde, gärna på egen hand till en rimlig kostnad. De har svårt att orientera sig bland de busslinjer som
finns till buds.
Förslag:

Region Gotland och Gotlandsbuss skulle inrätta en "Smultronlinje" med täta avgångar (gärna l ggr/h) under
sommarsäsongen. Denna linje skulle köra sträckan Högklint-Fridhem-Kneippbyn-Södra hällarnaHamnterminalen-Visby busstation-Östercentrum-Lasarettet-Norderstrand-Gustavsvik-Snäck-MuramarisBrucebo-Själsö-Brissund-Krusmyntagården-Lummelundagrottan. På tillbakavägen kunde bussen bitvis gå en
rakare sträckning (förutom Lasarettet, Busstationen och Hamnterminalen som alltid skulle angöras).
Busslinje 61 kan då alltid köra via Klintegårda och Väskinde söderut, och vid förfrågan även norrut, utan onödig
omväg via hållplats Brissundsvägen.
Busslinje l behöver då inte köra till Lasarettet.
En dag- eller gruppbiljett skulle kunna införas på "Smultronlinjen" för dem som vill hinna med flera besöksmål

på en dag.
Konsekvens:

Busslinjen fungerar lika bra för vanliga pendlare, lediga Visbybor, sommargäster och tillfälliga besökare. Alla
kommer smidigt till och från busstationen, färjan och lasarettet. Tillgängligheten blir fullständig oavsett om
man vill uppleva kultur, friluftsliv eller shopping.
Andra busslinjer avlastas och kan få kortare sträckning.
Antalet turister som åker buss ökar avsevärt när det blir möjligt att nå fler intressanta besöksmål till rimligt pris.
Genom täta avgångar blir denna busslinje ett reellt alternativ till bil och en möjlighet för fler att uppleva de
attraktiva smultronställena somfinnsi och utanför Visby.
Sammantaget kan detta ge mycket goda intäkter till kollektivtrafiken och gynna Gotland som helhet. Genom att
fler besöksmål görs tillgängliga främjas kulturlivet, folkhälsan och näringslivet.

Exempel på besöksmål

Soliga dagar: Bada på Norderstrand, i Gustavsvik, Snack eller Brissund. Besöka Högklint eller Krusmyntagården.
Kneippbyns vattenland.
Mulna dagar: Brucebo konstnärshem och naturreservat, Muramaris, LEVA Kungslador, Södra hällarnas
naturreservat, Kneippbyns sommarland.
Regniga dagar: Lummelundagrottan, Gotlands museum, shopping, bio, rundtur på Smultronlinjen.
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Förslag
Utöka parkeringen vid MC-Hallen på Länna i Visby enligt bifogad karta så att nuvarande
parkering blir dubbelt så stor.

Motivering
I mitten av december blev det parkeringsförbud på Ekmansgatan, från Ekmansgatan 6 fram
till Östra Hansegatan. Detta innebär att boende och besökare till Ekmansgatan 1-3 förlorade
sina p-platser. Ekmansgatan l - 9 är en Bostadsrättsförening, Riksbyggen Visbyhus l, och
består av 5 hus med fyra lägenheter i varje. Detta innebär att det ibland kan vara behov av pplats för upp till 4 bilar per hus.
I östra delen av Ekmansgatan, ligger IOGT- Vita Huset och MC-Hallen. Båda har ofta
evenemang/möten av olika slag som lockar till sig många besökare och många bilar som
behöver parkera. Ofta är parkeringen vid MC-Hallen full och då parkeras det på gräsmattorna
både norrut och söderut. Villorna på östra sidan av Liljewalchsvägen använder antagligen
ocså den parkeringen vid behov.
Det borde vara relativt enkelt att utöka den nuvarande parkeringen söderut, där det nu är
gräsmatta, så att den blir lika stor som den nuvarande.
Såväl Visbyhus l, MC-Hallen och IOGT skulle välkomna en sådan lösning. Behovet är stort
för oss alla.

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 medborgarforslag.
Jag samtycker tilHnternetpublicering > . " • ; ®
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Information om behandling av personuppgifter
För art kunna ruiigora uppgitten att handlägga ditt mcdborgariörsiag kommer dma
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 internetpublicenng
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Förslaget
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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 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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Handlingar till

Ärende 20

Medborgarförslag; anmälan av beslutade
Innehåll
• Annika Ringströms medborgarförslag om Krim-vux. RS 2013/324
• Socialnämnden 2014-02-11, § 12
• Medborgarförslag (Inkom 2013-05-16)
• Sigun Perssons medborgarförslag om hundrastgård i södra Visby. RS 2012/465
• Tekniska nämnden 2014-02-26, § 36
• Medborgarförslag (Inkom 2012-09-04)
• Lars Lindgrens medborgarförslag om räddningstjänstens handlingsprogram.
RS 2013/683

• Regionstyrelsen 2014-03-04, § 45
• Medborgarförslag (Inkom 2013-10-28)
• Ulf Tyrefors’ medborgarförslag om att inte återbesätta posten som
regiondirektör. RS 2013/292
• Regionstyrelsen 2014-03-04, § 46
• Medborgarförslag (Inkom 2013-05-03)

Socialnämnden 2014-02-11

Protokoll

Socialnämndens arbetsutskott 2014-01-28

SON § 12

Medborgarförslag. Projektidé Krim-vux
SON 2013/232

- SON/Au § 9
- Tjänsteskrivelse dat. 2014-01-07 inklusive bilaga med medborgarförslag.
- Komplettering till medborgarförslag dat. 2014-01-30
- kompletterande tjänsteskrivelse dat. 2014-01-31.

Socialnämndens beslut
Socialnämnden enas om att medborgarförslaget bifalls på så sätt att socialförvaltningen får i
uppdrag att tillsammans med kriminalvården, undersöka möjligheterna för att erhålla
statliga och/eller EU-medel för ett försöksprojekt i medborgarförslagets anda, samt att
medborgarförslaget anses besvarat med förvaltningens skrivelse.

Medborgarförslag har inlämnats om ett projekt för att i samarbete med tre av
behandlingshemmen på Gotland göra individuella behandlingsplaner för personer som
friges från fängelse. Det är kriminalvårdens ansvar att göra en verkställighetsplan för den
som är dömd till fängelse eller för den som avtjänar en icke frihetsberövande påföljd.
Eventuellt samarbete med behandlingshem i denna vårdplanering bestäms i dessa fall av
kriminalvården och inte av socialtjänsten.
På socialnämndens sammanträde delges nämnden den komplettering som inkommit
från förslagsställaren, samt förvaltningens förslag till svar.
Bror Lindahl (FP) yrkar att medborgarförslaget bifalls på så vis, att förvaltningen får i
uppdrag att tillsammans med kriminalvården undersöka möjligheterna för att erhålla
statliga och/eller EU-medel för ett försöksprojekt.
Ordförande Hanna Westerén (S) påtalar att det kan bli långa ledtider för ansökan av
medel. Socialfonderna har inte någon utlysningsperiod just nu.
Bror Lindahl (FP) förtydligar att det i första hand handlar om att inleda en dialog med
kriminalvården för att undersöka deras intresse.
Ola Lindvall (C) instämmer i Bror Lindahls yrkande med tillägget att medborgarförslaget
anses besvaras på så sätt att förvaltningen får i uppdrag att genomföra uppdraget.
Forts.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Socialnämnden 2014-02-11

Protokoll

Socialnämndens arbetsutskott 2014-01-28

Forts. SON § 12
Hanna Westerén (S) föreslår att beslutet förtydligas med att förvaltningen får i uppdrag att
försöksprojektet ska genomföras i medborgarförslagets anda.
Socialnämnden enas om att medborgarförslaget bifalls på så sätt socialförvaltningen får i
uppdrag att tillsammans med kriminalvården undersöka möjligheterna för att erhålla
statliga och/eller EU-medel för ett försöksprojekt i medborgarförslagets anda, samt att
medborgarförslaget anses besvarat med förvaltningens skrivelse.

_____
Expedieras
Annika Ringström, Hästgatan 15, 621 56 VISBY
Hans Haglund, utredningssekreterare individ- och familjeomsorgen
Regionstyrelsen via registrator RS

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

1(3)
Datum

Dnr

7 januari 2014

SON 2013/232

Socialförvaltningen

Socialnämnden

Medborgarförslag: Projektidé ”Krim-vux”
Regionfullmäktige har överlämnat ett medborgarförslag från Annika Ringström
till Socialnämnden (RF § 76/2013). Medborgarförslaget innehåller en projektidé som bygger på ett samarbete med tre behandlingshem på Gotland för att
förhindra/minska återfall i missbruk och kriminalitet efter avtjänad fängelsepåföljd. De behandlingshem som nämns i medborgarförslaget är Suderhälsan,
Tors gård och Staplebacke. Tanken är att man ska upprätta en individuell handlingsplan i kontakt med personal i god tid före frigång.
Gällande bestämmelser
Bestämmelser om socialnämndens insatser för missbrukare finns i 5 kap 9 §
socialtjänstlagen. Där sägs att socialnämnden aktivt ska ”sörja för att den
enskilde missbrukaren får den hjälp och vård som han eller hon behöver för att
komma ifrån missbruket. Nämnden skall i samförstånd med den enskilde
planera hjälpen och vården och noga bevaka att planen fullföljs.” Det finns
olika sätt att uppfylla detta ansvar, till exempel stöd i boendet, enskilda samtal,
dagbehandling, institutionsvård.
Bestämmelser om kriminalvård i anstalt efter dom på fängelse finns i lag om
kriminalvård i anstalt (1974:203, omtryckt i SFS 2009:109). I 1 kap 4 § anges
att frigivning ska förberedas i god tid och att verksamheten från början bör
inriktas på åtgärder som förbereder den intagne för tillvaron utanför anstalten, i
den utsträckning detta kan ske utan att kravet på samhällsskydd eftersätts.
I tredje kapitlet samma lag finns bestämmelser om utslussning, vilket är
specificerat till fyra olika åtgärder: frigång, vårdvistelse, halvvägshus och
utökad frigång.
Kriminalvården beskriver vårdvistelse på sin hemsida:
Vårdvistelse
Vård i hem
Vårdvistelse innebär, att en intagen som har behov av vård eller behandBesöksadress Visborgsallén 19, Visby
Postadress 621 81 Visby
Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Bankgiro 339-8328
Postgiro 18 97 50-3
E-post son@gotland.se
Webbplats www.gotland.se

2
ling mot missbruk av beroendeframkallande medel kan få behandling i
hvb-hem (hem för vård eller boende) eller i familjehem.
Vården kan också gälla annat särskilt förhållande som kan antas ha samband med den intagnes brottslighet, till exempel våldsbenägenhet, spelberoende eller sexualbrottsrelaterat beteende.
Behov avgör vård
Vårdvistelsens längd avgörs av den intagnes behandlingsbehov. Han eller
hon behöver inte ha avtjänat en viss tid av sitt straff för att beviljas vårdvistelse.
Den intagne bör ha genomfört någon form av brotts- och missbruksrelaterad programverksamhet i anstalt eller på annat sätt visat att han eller
hon är redo för att bearbeta sin problematik på det sätt som kommer att
krävas under vårdvistelsen.
Kriminalvårdens insatser
Inom kriminalvården finns olika behandlingsinsatser, som syftar till att förhindra återfall i brott genom att ge de intagna nya kunskaper, färdigheter och
insikter. En del av dessa insatser består av brotts- och missbruksrelaterade
behandlingsprogram. Inom missbruksområdet kan nämnas tolvstegsbehandling,
”Prime for life” och återfallsprevention. Kriminalvården syftar till att tillhandahålla behandlingsprogram som på vetenskaplig grund ska kunna påvisa ha
effekt på risken att återfalla i brott.
Frivården är den del av kriminalvården som ansvarar för påföljder i frihet. Frivården deltar i verkställighetsplaneringen redan i början av ett fängelsestraff.
De som beviljas villkorlig frigivning har möjlighet att delta i något brotts- och
missbruksrelaterat program under övervakningstiden.
Socialtjänstens insatser för personer i fängelse
Socialtjänstens ansvar för personer med missbruk som är i fängelse inträder när
det blir aktuellt med vårdvistelse. Det handlar då om att ta vid när en person har
inlett en institutionsbehandling eller har placerats i ett familjehem och vården
ska fortsätta efter avtjänat straff. Insatserna ges med stöd av socialtjänstlagen,
vilket innebär att de ska ges i samförstånd med den enskilde. Socialtjänsten
deltar i vårdplanering om det blir aktuellt med sådan insats.
Medarbetarna vid socialtjänstens missbrukarvård har de senaste åren fått utbildning inom ramen för ”Kunskap till praktik”, ett utvecklingsarbete inom
Sveriges Kommuner och Landsting. Detta har medfört att evidensbaserade
bedömningsmetoder numera används.
Allt fler behandlingsinsatser som erbjuds inom socialtjänsten är evidensbaserade. Detta innebär att de under vissa förutsättningar ger önskat resultat.

3
Oberoende av om en person friges från fängelse och fortsätter en vårdvistelse
med stöd av socialtjänsten eller avslutar en placering på institution, görs en
behandlingsplanering som innefattar eftervård. Det avgörande för om eftervården ska ge resultat är den enskildes motivation tillsammans med professionens engagemang.
Bedömning av medborgarförlaget
Annika Ringströms medborgarförslag om ett projekt för att i samarbete med tre
av behandlingshemmen på Gotland göra individuella behandlingsplaner för
personer som friges från fängelse, bedöms inte i första hand vara avsett att
utföras inom socialtjänsten. Som har visats ovan är det kriminalvårdens ansvar
att göra en verkställighetsplan för den som är dömd till fängelse eller för den
som avtjänar en icke frihetsberövande påföljd. Eventuellt samarbete med
behandlingshem i denna vårdplanering bestäms i sådana fall av kriminalvården
och inte av socialtjänsten.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att medborgarförslaget avslås.

Socialförvaltningen

Marica Gardell
socialdirektör

Beslutet meddelas:
Annika Ringström, Hästgatan 15, 621 56 Visby
Regionfullmäktige
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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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-yInformation 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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Protokoll

Tekniska nämnden 2014-02-26

TN §

36

Medborgarförslag. Hundrastgård i södra Visby

Tekniska nämndens beslut
•

Medborgarförslaget avslås.

Bakgrund

Sigun Persson föreslår; ”Hundrastgård i södra Visby. Där hundar kan släppas lösa och
kanske leka tillsammans.” Motivering; Har hittat en bra plats för hundrastgård. Nedanför
Hagstigen mot Kronoparken finns en gammal fotbollsplan med 2 rostiga mål, som aldrig
utnyttjas, den vore lämplig. Den behöver bara stängslas in. Det är många hundägare som
skulle uppskatta detta. Det finns ju en på Bingebyområdet, vi kan behöva en på söder
också.”
Bedömning

Kommunstyrelsen/Regionstyrelsen och Tekniska nämnden har varje år sedan 2006
behandlat liknande förslag och då beslutat att inte anlägga några hundrastgårdar. Region
Gotland har inte ekonomiska resurser att anlägga och därefter sköta hundrastgårdar
___
Protokollsutdrag:
RS
Förslagsställaren

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Region

Gotland
REGION GOTLAND
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MEDBORGARFÖRSLAG
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Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

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

Hundrastgård i södra Visby.Där hundar kan släppas
lösa och kanske leka tillsammans.

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.

Har hittat en bra plats för hundrastgård. Nedanför
Hagstigen mot Kronoparken finns en gammal
fotbollsplan med 2 rostiga mål, som aldrig utnyttjas.
den vore lämplig.Den behöver bara stängslas in. Det
är många hundägare som skulle uppskatta detta.
Det finns ju en på Bingebyområdet, vi kan behöva
en på söder också.
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]
j l

Förslagsställare ni.ni.
Du kan inte vara anonym utan det måste gä att utreda om du är folkbokförd pä Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning

2012-09-02
Namnfärtydligande

Siqun Persson
Styrmansgatan 121
621 51 Visby
siqun.persson@comhem.se

Adress

Postadress

E-postadress

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-03-04
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-02-03

Rs § 45
Au § 43

Medborgarförslag. Räddningstjänstens handlingsprogram
RS 2013/683

- Medborgarförslag 2013- 10-28
- Ledningskontoret 2013-01-21

Regionstyrelsens beslut
•

Medborgarförslaget får anses besvarat med ledningskontoret yttrande.

I ett medborgarförslag från Lars Lindgren i Burgsvik föreslås att regionfullmäktige
fastställer en hållbar plan (läs: räddningstjänstens handlingsprogram) för åtminstone tio
år i taget med möjlighet till eventuella erforderliga justeringar, avhängiga av diverse olika
inriktningar, teknisk utveckling etcetera med huvudsakligen oförändrad basinriktning.
Ledningskontoret anför att enligt ”Lagen om skydd mot olyckor” (LSO 2003:778 3
kap § 3, 8) är kommunerna (Region Gotland) skyldiga att ha handlingsprogram för
räddningstjänst och förebyggande verksamhet vilka skall fastställas av fullmäktige för
varje mandatperiod. Detta innebär inte att handlingsprogrammet och dess innehåll
behöver förändras vid varje tillfälle men, som lagen föreskriver, skall det upp till
behandling varje mandatperiod. En strävan är dock, av flera skäl, att ha en så långsiktig
inriktning av verksamheten som möjligt. Samtidigt så kan förändringar av organisatorisk,
teknisk och ekonomisk karaktär påverka handlingsprogrammen även under en mandatperiod, vilket föranleder ett nytt beslut av ansvarig nämnd eller fullmäktige.
Ledningskontoret föreslår att medborgarförslaget får anses besvarat med ledningskontorets
yttrande.
Arbetsutskottet har föreslagit att medborgarförslaget får anses besvarat med
ledningskontoret yttrande.
Expedieras:

Förslagsställaren
Regionfullmäktige

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

COTI A \ I ) S

KOM M l ' N

Änr
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REGION GOTLAND

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

angående Räddningstjänstens handlingsprogram

Motivering
Skriv här varför du anser att kommunfullmäktige 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 bif 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 Gotlands kommun. 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

Q
Q

Förslagsställare m. m.
Du kan inte vara anonym utan det måslfe]gå att
Ofullständiga uppgifter kan leda till attlqitt försl

da om du är folkbokförd i Gotlands kommun.
inte kan behandlas som ett medborgarförslag.

Namntecknid

Datum

2013-10-24
Namnförty di igande

Laris lindgr

Adress

Suderkvior 3
Postadress

623 35 BURGSVIK
E-postadress

LALINDGRE

TELIA.COM

Gotlands kommun - blankett för medborgarförslag 2009-07-01

Sidan 1 av 2

Bilaga till medborgarförslag.

Enligt tidningsartikel (GA 23/10 -13) skall handlingsprogram för
Räddningstjänsten i Region Gotland fastställas av regionfullmäktige.
Jag fäste mig då vid, att planen skall fastställas INFÖR VARJE NY
MANDATPERIOD. Kan detta verkligen bidra' till en långsiktig och
hållbar plan ? Nog finns väl här en uppenbar risk för ryckighet och
kortsiktighet, beroende på olika politiska majoriteter vart 4:e år.
Jag föreslår, att fullmäktige fastställer en hållbar plan för åtminstone
tio år i taget med möjlighet till ev erforderliga justeringar, avhängiga
av div olika inriktningar, teknisk utveckling etc med huvudsakligen
oförändrad basinriktning.
Jag har upplevt en oro bland Räddningstjänstens personal för att de
korta avtalsperioderna kommer att medföra osäkerhet, ryckighet, som
gör arbetet och organisation oförutsägbara.

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-03-04
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-02-03

Rs § 46
Au § 44

Medborgarförslag. Återbesätt inte posten som regiondirektör
RS 2013/292

- Medborgarförslag 2013- 05-03
- Ledningskontoret 2014-01-21

Regionstyrelsens beslut
•

Medborgarförslaget avslås.

I ett medborgarförslag från Ulf Tyrefors förslås att tjänsten som regiondirektör inte ska
återbesättas. Han anför att ”Sedan 7 månader har vi inte haft någon regiondirektör. Jag
har frågat ett antal människor på Gotland på vilket sätt detta påverkat dem. Ingen av
dem hade märkt någon som helst skillnad i sin vardag. Verksamheten tycks inte ha lidit
någon skada av frånvaron av regiondirektör”.
Ledningskontoret anför att ledning och styrning av en kommun, i det här fallet Region
Gotland, förutsätter att det ska finnas en högsta tjänsteman som det går att utkräva
ansvar av. I regionstyrelsens delegationsordning framgår de befogenheter som
regiondirektören har.
Den tidigare utlysta tjänsten som regiondirektör är sedan årsskiftet tillsatt med Jan
Björinge som tillträder sin tjänst den 1 juni 2014.
Ledningskontoret har föreslagit att medborgarförslaget avslås.
Arbetsutskottet har föreslagit att beslut fattas i enlighet med ledningskontorets förslag.
Expedieras:

Förslagsställaren
Regionfullmäktige

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Region Gotland
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Reqistraturer.

Forslaget

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

Återbesätt inte posten som regiondirektör

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.

Sedan omkr. 7 månader har vi inte haft någon
regiondirektör. Jag har frågat ett antal människor på
Gotland på vilket sätt detta påverkat dem. Ingen av
dem hade märkt någon som helst skillnad i sin
vardag. Verksamheten tycks inte ha lidit någon
skada av frånvaron av reaiondirektör.
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]
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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

2013-05-01

Namnteckning tf\

å

wwtytpft

Namnförty dl ilande '
Adress

Ulf Tvrefors

Loista Skote 421
623 59 Hemse
E-postadress
Postadress

ulf(SHvrefors.nu

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-03-31

Handlingar till

Ärende 21-27

Interpellationer
Innehåll
• Regionstyrelsens ordförande Åke Svenssons (S) svar på Eva Gahnströms (C)
interpellation om Region Gotlands medarbetarenkät. RS 2014/108
• Barn- och utbildningsnämndens ordförande Brittis Benzlers (V) svar på
Magnus Jönssons (M) interpellation om barnomsorg på kvälls- och obekväm
arbetstid . RS 2013/814. (Bordlagd från föregående sammanträde )
• Regionstyrelsens ordförande Åke Svenssons (S) svar på Stefan Nypelius’ (C)
interpellation om Region Gotlands kostnader för arbetsgivaravgifter för
ungdomar under 25 år. RS 2014/109
• Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardells (S) svar på Johan Malmros’
(FP) interpellation om kvalitet på färdtjänst. RS 2014/111
• Regionstyrelsens ordförande Åke Svenssons (S) svar på Stefan Nypelius’ (C)
interpellation om kvicksilver i lampor och lysrör inom Region Gotland.
RS 2014/110

• Kultur- och fritidsnämndens ordförande Janica Sörestedts (S) svar på Anna
Anderssons (C) interpellation om digitala biblioteksresurser. RS 2013/816
(Bordlagd från föregående sammanträde )

INTERPELLATION
Till Regionstyrelsens ordförande Åke Svensson
ang. Region Gotlands medarbetarenkät.
Att genomföra medarbetarenkäter kan vara ett bra sätt att mäta de anställdas
åsikter om Regionen i allmänhet och sitt eget arbete i synnerhet. För att enkäten
ska ge en rättvisande bild måste frågorna kännas relevanta för respondenterna.
Många medarbetare och särskilt lärare känner inte igen sig i en del av frågorna
och har därmed svårt att svara på ett bra sätt. Till exempel känns begreppet
brukare/kund ovant för en lärare. Är det eleverna eller föräldrarna eller kanske
samhället i stort som är lärarnas ”kunder”? Påståendet: ”Jag kan koppla av från
mitt arbete när jag är ledig” är omöjlig att svara på för en lärare, och för all del
ett kommunalråd, eftersom man aldrig är helt ledig.
Med hänvisning till ovanstående frågar jag:
1. Hur skulle man kunna anpassa frågorna så att de fungerar för alla
yrkesgrupper?
2. Är det möjligt att låta några av frågorna vara olika för olika yrkesgrupper?

Bro 140220
Eva Gahnström

Visby 2013-12-16
Interpellation: Barnomsorg på kvälls- och obekväm arbetstid
Till: Barn- och utbildningsnämndens ordförande, Brittis Bentzler
Idag finns en möjlighet att lämna barn till barnomsorg på kvälls- och obekväm arbetstid.
Jag har varit i kontakt med Barn- och utbildningsförvaltningen och fått till svar att, för
att kunna göra måste det också ske med en viss regelbundenhet.

Det finns föräldrar som via skifts- och oregelbundna arbetstider behöver ha någon form
av barnomsorg också vid varierande tidpunkter efter ordinarie arbetstid. Vilka
möjligheter erbjuder Region Gotland dessa föräldrar att få sina behov tillgodosedda och
inom vilka ramar fungerar det idag?

Magnus Jönsson (M)

Centerpartiet på Gotland

Interpellation till Regionsstyrelsens Ordförande

Regionens kostnader för arbetsgivareavgifter för ungdomar
under 25 år
Regeringen har gjort det enklare och billigare för arbetsgivare att anställa ungdomar genom
halverade arbetsgivaravgifter för åldrarna 18-24 år. På så sätt sänks trösklarna in på
arbetsmarkanden för de yngre och ger dem en chans att komma in på arbetsmarknaden
Med anledning av det undrar jag
•
•

Hur många ungdomar har Region Gotland haft anställda, både i antal och som helårstjänster,
i det aktuella intervallet under 2013?
Hur stor är besparingen för Region Gotland under 2013 på den aktuella reducerade
arbetsgivaravgiften för ungdomar och hur stor beräknas den bli för 2014?

Bro 140220

Stefan Nypelius, Centerpartiet

Interpellation till Tekniska nämndens ordförande

Kvalitet på färdtjänst
Turerna kring den färdtjänstverksamhet som utförs av Samres har varit många. Kvalitén på tjänsterna har
under en längre tid ifrågasatts. I media har vi kunnat läsa och höra om många missnöjda kunder som ibland
fått vänta flera timmar på färdtjänst. Det har även förekommit uppgifter om att det är svårt att kommunicera
med telefonoperatörerna, och att chaufförer och kunder har olika uppfattningar om när hämtning skulle ske.
Samtidigt har rapporter som föredragits i tekniska nämnden pekat på att det inte förekommer några större
problem med färdtjänstverksamheten. Att verksamheten på papperet har fungerat bra kan bero på att de
kontaktvägar som finns för synpunkter och information inte verkar ha varit kända för kunder, varför få
synpunkter har kommit in trots en dåligt fungerande verksamhet.
Med anledning av ovanstående har jag följande frågor till tekniska nämndens ordförande
-

Uppfyller Samres AB de kriterier som ställdes när tjänsten upphandlades?
Hur säkerställs att Samres AB håller efterfrågad kvalitet på sin verksamhet? Vilka uppföljningar och
mätningar görs, och vad är resultatet av dessa?
Med anledning av att det förekommit många klagomål på färdjänstverksamheten, och att
synpunktshanteringen tycks ha fungerat dåligt, har några särskilda aktiviteter genomförts för att
inhämta kundernas upplevelser av färdjänstverksamheten? Om inte, planeras några sådana aktiviteter?
Har Samres AB genomfört några åtgärder för att förbättra kvalitén på sin verksamhet? Om ja, vilka,
har åtgärderna följts upp, och har de fått någon effekt?

Väskinde 2013-02-19

Johan Malmros (FP)

Folkpartiet Liberalerna Gotland · Regementsgatan 2 · 621 50 Visby · tfn 0498-48 27 60
www.folkpartiet.se/gotland · gotland@folkpartiet.se

Centerpartiet på Gotland

Interpellation till Regionsstyrelsens Ordförande

Kvicksilver i lampor och lysrör
Kvicksilver är en tungmetall med klara miljöpåverkande effekter. Det kan inte brytas ned utan
ansamlas i näringskedjan. Kvicksilver påverkar bland annat nervsystem och fortplantning.
För att uppnå en giftfri vardag är det viktigt att tillförsel av kvicksilver till ekosystemet bryts.
En del lågenergilampor och lysrör innehåller kvicksilver. En lågenergilampa kan innehålla upp till 5
mg kvicksilver medan ett lysrör kan innehålla upp till 10 mg. Från och med 2015 kommer de att
fasas ut.

Med anledning av ovan undrar jag.
•
•
•
•
•
•

Köper Region Gotland fortfarande in lysrör och lågenergilampor som innehåller kvicksilver?
Om så sker, hur många lampor och lysrör köps in per år?
Hur mycket kvicksilver köptes på det sättet in till Region Gotland under 2013?
Hur mycket kvicksilver kan det bedömmas finnas i gamla lampor och lysrör som ännu är i
bruk?
Är du nöjd med nuvarande upphandlade lampor och lysrör?
Vilka krav har ställts vid upphandlingen av lampor och lysrör gällande kvicksilverinnehåll?

Bro 140220

Stefan Nypelius, Centerpartiet

Interpellation till ordföranden i Kultur- och Fritidsnämnden

Ang. Digitala biblioteksresurser
I delårsrapport 2:2013 står det på sidan 19: "Biblioteken visar ingen större skillnad i
antal utlånade media från förra året. Den lilla skillnad som ändå finns beror till största
del på en förflyttning i utlåning från fysiska lån till digitala lån"
I Region Gotland har man under hösten delat ut iPads till samtliga elever i år 7-9 på
landsbygdsskolorna. Under våren kommer även Visbyskolornas elever att förses med
iPad. Detta innebär ändrade arbetssätt och stora möjligheter, till exempel att kunna
låna och läsa böcker digitalt.
I dagsläget finns en begränsning av antalet digitala lån, som gör att man till exempel
inte skulle kunna låna samma bok digitalt i en hel klass, för gemensam läsning.
Kvoten skulle snart bli full.
Med anledning av ovanstående undrar jag:
- Vilken plan har man för att möta det ökande behovet av digitala lån?

Levide 2013-11-25

Anna Andersson
Centerpartiet

