Komplettering

Regionfullmäktiges sammanträde 2017-02-27

KOMPLETTERINGAR

Extra Ärenden 26, 27 och 28
Ärende 26 - Förändrad finansieringsmodell för IT-verksamhet
•
•

Regionstyrelsen 2016-12-14, § 299
Ledningskontoret 2016-11-15

Ärende 27 – Försäljning med köpekontrakt av 8 villatomter –
Visby Malajen 2 till 9
• Regionstyrelsen 2017-02-23, § 49
• Regionstyrelseförvaltningen 2017-02-06
• Köpekontrakt och karta
Omedelbar justering önskas

Ärende 28 – Riktlinjer för markexploatering och försäljning av
mark och fastigheter
• Regionstyrelsen 2017-02-23 § 53
• Regionstyrelseförvaltningen 2017-02-15

Ärende 13 - Avsägelser och val
g) Victor Celis (Fi) avsägelse från uppdraget som nämndeman i Gotlands tingsrätt
h) Ny nämndeman i Gotlands tingsrätt 2017-02-27 – 2018-12-31 (efter Victor Celis, Fi)
(Fi) Nina Ruthström, Lummelunda Kinner Kvier 17, 621 71 Visby
i) Susanne Redigs (M) avsägelse från uppdraget som ledamot i hälso- och
sjukvårdsnämnden
j)

Christoffer Aavs (M) avsägelse från uppdraget som ersättare i kultur- och
fritidsnämnden

k) Helena Jungenstams (M) avsägelse från uppdraget som ledamot i socialnämnden
l)

Amira Svedbergs (M) avsägelse som nämndeman i Gotlands tingsrätt

Ärende 14 – Medborgarförslag: nyinkomna
•

Ilse Vuijsters Hammarströms medborgarförslag om att låta förskoleklasser resa gratis
med kollektivtrafiken under lågtrafikerade turer (Inkom 2017-02-15) RS 2017/163
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden

•

Liselotte Nygrens medborgarförslag om att avskaffa LOV (Lag om valfrihet) hos
trygghetspatrullerna (Inkom 2017-02-16) RS 2017/165
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till socialnämnden

•

Liselotte Nygrens medborgarförslag om att avskaffa socialtjänstens resursteam helt
eller delvis (Inkom 2017-02-16) RS 2017/166
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till socialnämnden

•

Christina Sundahls medborgarförslag om belysning på klippkanten ovanför
domkyrkan längs Norderklint (Inkom 2017-02-20) RS 2017/169
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden

•

Ingemar Weberuds medborgarförslag om en gångväg längs väg 147 i Slite (Inkom
2017-02-20) RS 2017/176
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden

Ärende 15 – Medborgarförslag: beslutade
•

Stig Jarlefalks medborgarförslag om patienter med frikort för möjlighet att bidra
med 40 kr för sjukbesök på frivillig basis. RS 2016/598
•
•

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-02-08, § 340
Medborgarförslag (inkom 2016-09-13)

Ärende 16 – 22 - Interpellationer
Utskick av interpellationerna missades i kallelsen
(är sedan tidigare inlagda på hemsidan)
• Lars Thomssons (C) interpellation till regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S)
om missad byggbonus

• Anna Hrdlickas (M) interpellation till tekniska nämndens ordförande Tommy
Gardell (S) om strategin för stadsodling och dess genomförande

• Anna Hrdlickas (M) interpellation till regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S)
om markexploatering och ny lag (SFS 2014:899) om kommunala markanvisningar

• Eva Petterssons (SD) interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande
Stefaan De Maecker (MP) om TBC och Hepatit B

• Anna Hrdlickas (M) interpellation till regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S)
om markanvisningar och ekonomi kring dessa

• Lars Thomssons (C) interpellation till tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell
(S) om räddningstjänstens organisation

• Anna Hrdlickas (M) interpellation till regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S)
om strategier och näringsklimat

Ärende 16, 17, 18, 19, 20, 21 och 22
•

Interpellationssvar

Ärende 25 – Information socialnämnden, ej verkställda beslut
per 2016-12-31
•
•

Socialnämnden 2017-02-08, § 16
Socialförvaltningen 2017-01-24

ORDFÖRANDEN

Protokollsutdrag

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-12-14

RS § 299

Förändrad finansieringsmodell för IT-verksamhet

RS 2016/401
AU § 304

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Förändring av finansieringsmodell från köp/sälj till anslagsfinansiering införs från
och med 2017-01-01 för nedanstående tjänster inom IT-området.
• Budgetmedel motsvarande 8,2 mnkr omfördelas från nämnderna till regionstyrelsen.
•

Regionstyrelsens beslut
•

Regiondirektören får i uppdrag att till budgetberedningen inför 2018 utreda och
föreslå eventuella förändringar i finansieringsmodell för övrig IT-verksamhet.

Enligt beslut i arbetsutskottet 2016-11-08, ska ledningskontoret återkomma med
förslag till beslut om eventuell förändring av finansieringsmodell för IT-tjänster till
regionstyrelsen den 14 december 2016.
Ledningskontoret bedömer att frågan om förändrad finansieringsmodell inom ITverksamheten behöver utredas avseende PC som tjänst, digital arbetsplats och
telefoni. Modellen är avgörande för hur valet av dessa tjänster görs och hur
konsumtionen ska styras. Det finns idag en tydlig styrning för hur beställning sker,
vilken typ av utrustning som finns mm.
De tjänster som nu är föreslagna att anslagsfinansieras är serviceavtal och IT-tjänster.
Dessa kommer då att hanteras på samma sätt som de kategori1-tjänster som idag
betalas av ledningskontoret och som i den nya förvaltningen övergår till
anslagsfinansiering.
De budgetmedel per nämnd som ska överföras till regionstyrelsen återfinns i
ledningskontorets tjänsteskrivelse. De taxefinansierade verksamheterna kommer även
fortsättningsvis debiteras för 2017. Ombudgetering från tekniska nämnden avser
skattefinansierad verksamhet.
Beslutsunderlag

Ledningskontoret 2016-11-15
Skickas till
Samtliga nämnder
Serviceförvaltningen

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/401
15 november 2016

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Förändring finansieringsmodell för IT-verksamhet
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Förändring av finansieringsmodell från köp/sälj till anslagsfinansiering införs
från och med 2017-01-01 för nedanstående tjänster inom IT-området.

•

Budgetmedel motsvarande 8,2 mnkr omfördelas från nämnderna till
regionstyrelsen.

Förslag till beslut i regionstyrelsen

•

Regiondirektören får i uppdrag att till budgetberedningen inför 2018 utreda och
föreslå eventuella förändringar i finansieringsmodell för övrig IT-verksamhet.

Sammanfattning

Enligt beslut i RSau 2016-11-08, ska ledningskontoret återkomma med förslag till
beslut om eventuell förändring av finansieringsmodell för IT-tjänster till RS
2016-12-14.
Bedömning

Ledningskontoret bedömer att frågan om förändrad finansieringsmodell inom ITverksamheten behöver utredas avseende PC som tjänst, digital arbetsplats och
telefoni. Modellen är avgörande för hur valet av dessa tjänster görs och hur
konsumtionen ska styras. Det finns idag en tydlig styrning för hur beställning sker,
vilken typ av utrustning som finns mm.
De tjänster som nu är föreslagna att anslagsfinansieras är serviceavtal och IT-tjänster.
Dessa kommer då att hanteras på samma sätt som de kategori1-tjänster som idag
betalas av ledningskontoret och som i den nya förvaltningen övergår till
anslagsfinansiering.
Nedanstående tabell visar budgetmedel (tkr) per nämnd som ska överföras till
regionstyrelsen. Ombudgetering från TN avser skattefinansierad verksamhet. De
taxefinansierade verksamheterna kommer även fortsättningsvis debiteras för 2017.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2016/401

Nämnd

TN TN/RT

BN MHN KFN BUN GVN SON HSN Totalt

Serviceavtal
och ITtjänster

448

334

16

29

99

1 986

790

460

4 027

8 189

Ledningskontoret

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Serviceförvaltningen
Samtliga nämnder

2 (2)

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-02-23

RS § 49

Försäljning med köpekontrakt av 8 villatomter Visby Malajen 2 till 9

RS 2017/112
AU § 14

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
 Köpekontrakt i bilaga 1-8 avseende försäljning av fastigheter enligt följande

godkänns: Visby Malajen 2 Visby Malajen 3 Visby Malajen 4 Visby Malajen 5
Visby Malajen 6 Visby Malajen 7 Visby Malajen 8 Visby Malajen 9.
Stefan Wramner (M), Anna Hrdlicka (M) och Lena Celion (M) deltar inte i beslutet.
Regionstyrelsens beslut
 Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att se över och kvalitetssäkra Region

Gotlands interna processer för att säkerställa en öppen, transparent och rättssäker
försäljningsprocess. Uppdraget skall återredovisas till regionstyrelsen för beslut
innan ytterligare försäljningar får påbörjas.
Jäv
Johan Thomasson (L) anmälde jäv och lämnade sammanträdesrummet och Ulf
Klasson (L) går in som tjänstgörande ersättare.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Inom detaljplan för kv Malajen inom yttre A7 i Visby har åtta småhustomter tillskapats. I samband med att infrastruktur för området nu är under utbyggnad kan
tomterna säljas och bebyggas. Teknikförvaltningen har uppdragit åt ramavtalsupphandlad fastighetsmäklare, ERA Gotland, att genomföra en försäljning av
småhustomterna. I samråd mellan parterna har försäljningsprocessen genomförts
enligt följande.
- Samtliga åtta småhustomter läggs ut för budgivning vid samma tillfälle.
- Tomterna har ett begärt pris som varierar mellan 1 100 tkr till 1 350 tkr.
- Tomterna säljs till högstbjudande.
- Budgivare måste uppvisa lånelöfte eller intyg från bank om finansiering.
- Budgivning avslutas inom två dagar efter att bud med begärt pris inkommit.
- Handpenning om 10 % ska erläggas inom en vecka från kontraktsdag.
- Köparen ansvarar för alla kostnader i samband med byggnation (bygglov, VA etc).
forts
Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-02-23

RS § 49 forts
RS 2017/112

Småhustomterna har marknadsförts via fastighetsmäklarens gängse försäljningskanaler. Tomterna har haft olika utgångspris baserat på attraktivitet, läge och storlek
och efter avslutad budgivning har följande köpeskillingar fastställts.
Visby Malajen 2
Visby Malajen 3
Visby Malajen 4
Visby Malajen 5
Visby Malajen 6
Visby Malajen 7
Visby Malajen 8
Visby Malajen 9

Begärt pris:

1 300 tkr
1 200 tkr
1 200 tkr
1 100 tkr
1 150 tkr
1 150 tkr
1 150 tkr
1 350 tkr

Köpeskilling: 1 400 tkr
1 300 tkr
1 200 tkr
1 150 tkr
1 230 tkr
1 230 tkr
1 150 tkr
1 450 tkr

Efter avslutad budgivning har de budgivare med högsta budet för respektive fastighet
anmodats att inkomma med handpenning om 10% av köpeskillingen samt att underteckna köpekontraktet. För att vinna laga kraft ska köpekontrakten godkännas i ett
beslut av regionstyrelsen. Under förutsättning att beslut fattas i regionstyrelsen kan
tillträde ske tidigast under maj 2017.
I enlighet med gällande riktlinjer ställs krav på att tomten ska bebyggas inom två år,
med en byggnad till ett värde av minst 400 kr/kvm tomtyta, annars utgår vite om
100kr/kvm tomtyta.
Regionstyrelseförvaltningen har tagit del av genomförd försäljningsprocess och
konstaterar att intresset för de åtta småhustomterna synes ha varit relativt gott.
Huvuddelen av försäljningsobjekten har fått mer än ett bud. ERA har avslutat
budgivningen när det bedömts att budgivningen avstannat.
Totalt medför försäljningen av tomterna en försäljningsintäkt om drygt 10 mnkr,
vilket innebär kostnadstäckning när det gäller tomternas del av utbyggnaden av
infrastruktur och övrig exploateringskostnader inom yttre A7.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot genomförd försäljningsprocess
och de åtta köpekontrakt som upprättats med högsta budgivare för respektive tomt.
Förvaltningen föreslår att regionstyrelsen beslutar att godkänna respektive
köpekontrakt i bilaga 1-8 avseende fastigheterna Visby Malajen 2 – 9.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2017-02-06
forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-02-23

RS § 49 forts
RS 2017/112

Ärendets behandling vid arbetsutskottet
Efter att formaliafel uppdagats föreslår regionstyrelsens arbetsutskott att
försäljningen av åtta villatomter i Visby ska göras om.
De formaliafel som begåtts är att mäklaren inte genomfört annonsering i lokalpressen, att en uppdragsbekräftelse saknades samt att mäklaren inte stämde av
slutbuden med säljaren, i detta fall teknikförvaltningen. Samtliga tomter såldes till
begärt pris eller över.
Tomterna annonserades på fastighetsmäklarnas gemensamma webbportal Hemnet
den 14 december 2016. Bud på samtliga tomter inkom och den 16 december
bedömde mäklaren att budgivningen avstannat. Den 19 december skrevs köpekontrakt med sju olika köpare för de åtta tomterna.
Arbetsutskottet beslutar att en översyn av regionens interna processer avseende
fastighetsförsäljning ska ske med syftet att säkerställa en öppen och transparent
försäljningsprocess.
Ärendets behandling under mötet
Närvarande Anders Lindholm, enhetschef, regionstyrelseförvaltningen och Jan
Olsson chefsjurist.
Yrkanden
Eva Nypelius (C) yrkar, med instämmande av Lars Thomsson (C), Stefan Nypelius
(C) och Björn Jansson (S), att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att se över
och kvalitetssäkra Region Gotlands interna processer för att säkerställa en öppen,
transparent och rättssäker försäljningsprocess. Uppdraget skall återredovisas till
regionstyrelsen för beslut innan ytterligare försäljningar får påbörjas.
Ordföranden föreslår att försäljning med köpekontrakt av 8 villatomter - Visby
Malajen 2 till 9 ska godkännas och finner att förslaget vinner bifall.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och sitt förslag om att
godkänna försäljning av 8 villatomter - Visby Malajen 2-9 och finner att det vinner
bifall.
Ordföranden ställer proposition på Eva Nypelius tilläggsyrkande och finner att det
vinner bifall.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/112
6 februari 2017

Anders Lindholm

Regionstyrelsen

Försäljning med köpekontrakt för åtta småhustomter - Visby
Malajen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Förslag till beslut

Regionstyrelse godkänner köpekontrakt i bilaga 1-8 avseende försäljning av
fastigheter enligt följande
Visby Malajen 2
Visby Malajen 3
Visby Malajen 4
Visby Malajen 5
Visby Malajen 6
Visby Malajen 7
Visby Malajen 8
Visby Malajen 9

Sammanfattning

Inom detaljplan för kv Malajen inom yttre A7 i Visby har åtta småhustomter
tillskapats. I samband med att infrastruktur för området nu är under utbyggnad kan
tomterna säljas och bebyggas. Teknikförvaltningen har uppdragit åt
ramavtalsupphandlad fastighetsmäklare, ERA Gotland, att genomföra en försäljning
av småhustomterna. I samråd mellan parterna har försäljningsprocessen genomförts
enligt följande.
- Samtliga åtta småhustomter läggs ut för budgivning vid samma tillfälle.
- Tomterna har ett begärt pris som varierar mellan 1 100 tkr till 1 350 tkr
- Tomterna säljs till högstbjudande
- Budgivare måste uppvisa lånelöfte eller intyg från bank om finansiering
- Budgivning avslutas inom två dagar efter att bud med begärt pris inkommit
- Handpenning om 10% ska erläggas inom en vecka från kontraktsdag
- Köparen ansvarar för alla kostnader i samband med byggnation (bygglov, VA etc)
Småhustomterna har marknadsförts via fastighetsmäklarens gängse
försäljningskanaler. Tomterna har haft olika utgångspris baserat på attraktivitet, läge
och storlek och efter avslutad budgivning har följande köpeskillingar fastställts.
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Visby Malajen 2
Visby Malajen 3
Visby Malajen 4
Visby Malajen 5
Visby Malajen 6
Visby Malajen 7
Visby Malajen 8
Visby Malajen 9

Tjänsteskrivelse
RS 2017/112

Begärt pris:

1 300 tkr
1 200 tkr
1 200 tkr
1 100 tkr
1 150 tkr
1 150 tkr
1 150 tkr
1 350 tkr

Köpeskilling: 1 400 tkr
1 300 tkr
1 200 tkr
1 150 tkr
1 230 tkr
1 230 tkr
1 150 tkr
1 450 tkr

Efter avslutad budgivning har de budgivare med högsta budet för respektive fastighet
anmodats att inkomma med handpenning om 10% av köpeskillingen samt att
underteckna köpekontraktet. För att vinna laga kraft ska köpekontrakten godkännas i
ett beslut av regionstyrelsen. Under förutsättning att beslut fattas i regionstyrelsen
kan tillträde ske tidigast under maj 2017.
I enlighet med gällande riktlinjer ställs krav på att tomten ska bebyggas inom två år,
med en byggnad till ett värde av minst 400 kr/kvm tomtyta, annars utgår vite om 100
kr/kvm tomtyta.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har tagit del av genomförd försäljningsprocess och
konstaterar att intresset för de åtta småhustomterna synes ha varit relativt gott.
Huvuddelen av försäljningsobjekten har fått mer än ett bud. ERA har avslutat
budgivningen när det bedömts att budgivningen avstannat.
Totalt medför försäljningen av tomterna en försäljningsintäkt om drygt 10 mnkr,
vilket innebär kostnadstäckning när det gäller tomternas del av utbyggnaden av
infrastruktur och övrig exploateringskostnader inom yttre A7.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot genomförd försäljningsprocess
och de åtta köpekontrakt som upprättats med högsta budgivare för respektive tomt.
Förvaltningen föreslår att regionstyrelsen beslutar att godkänna respektive
köpekontrakt i bilaga 1-8 avseende fastigheterna Visby Malajen 2 – 9.
Beslutsunderlag

Bilaga 1. Köpekontrakt Visby Malajen 2
Bilaga 2. Köpekontrakt Visby Malajen 3
Bilaga 3. Köpekontrakt Visby Malajen 4
Bilaga 4. Köpekontrakt Visby Malajen 5
Bilaga 5. Köpekontrakt Visby Malajen 6
Bilaga 6. Köpekontrakt Visby Malajen 7
Bilaga 7. Köpekontrakt Visby Malajen 8
Bilaga 8. Köpekontrakt Visby Malajen 9
Bilaga 9. Karta Visby Malajen 2-9
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
TKF Mark o stadsmiljö
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-02-23

RS § 53

Riktlinjer för markexploatering och försäljning av
mark och fastigheter

RS 2017/160

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
 I ”Riktlinjer för markexploatering och försäljning av mark och fastigheter” införs

nytt stycke enligt följande:
4.5 Försäljningsbeslut

Beslut om försäljning av fastighet eller friköp av tomträtt beslutas som huvudregel
av regionfullmäktige. Dock gäller ett undantag härifrån som medger att regionstyrelsen får fatta försäljningsbeslut i ärende där varken försäljningspris eller
bokfört värdet överstiger 4 miljoner kronor.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

I tidigare version av regionstyrelsens reglemente fanns en uttrycklig delegation som
angav att regionstyrelsen beslutade i fastighetsaffärer som inte översteg 4 miljoner
kronor per affär. I den nya reglementsversionen kom inte detta definierade belopp
med men har ändå tillämpats som gällande praxis.
I nu gällande reglemente (www.gotland.se/88307) framgår av 8 § punkt 4 att
styrelsen beslutar i ärenden om köp, försäljning, byte och avtal om fastighetsreglering, allt inom av fullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer
beträffande belopp och villkor i övrigt. Regionens nuvarande ”Riktlinjer för markexploatering och försäljning av mark fastigheter” (http://www.gotland.se/62260)
innehåller ingen beloppsgräns som visar i vilka fall regionstyrelsen har mandat att
vara beslutsinstans i fastighetsaffärer.
För att göra detta förhållande helt klart föreslås att ett nytt stycke 4.5 förs in i
riktlinjerna som får följande rubrik och text:
4.5 Försäljningsbeslut
Beslut om försäljning av fastighet eller friköp av tomträtt beslutas som huvudregel av
regionfullmäktige. Dock gäller ett undantag härifrån som medger att regionstyrelsen
får fatta försäljningsbeslut i sådana ärenden där varken marknadsvärdet eller bokfört
värdet överstiger 4 miljoner kronor.
Beslutsunderlag

Riktlinjer för markexploatering och försäljning av mark och fastigheter. Antagen av
regionfullmäktige 2012-02-20. Ändrad 2014-03-31 § 37.
Regionstyrelseförvaltningen 2017-02-22
forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-02-23

RS § 53 forts
RS 2017/160
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Anna Hrdlicka (M) yrkar att ordet marknadsvärde byts ut mot försäljningspris i
stycket 4.5 Försäljningsbeslut.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och Anna
Hrdlickas ändringsyrkande. Ordföranden finner att regionstyrelseförvaltningens
förslag med Anna Hrdlickas ändringsyrkande vinner bifall.
Närvarande är Anders Lindholm, enhetschef och Jan Olsson, chefsjurist,
regionstyrelseförvaltningen.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2017/160
22 februari 2017

Per-Eric Edlund

Regionstyrelsen

Tillägg i riktlinjer för markexploatering och försäljning av mark och
fastigheter
Förslag till beslut

• Regionstyrelsen rekommenderar Regionfullmäktige att anta ett nytt stycke i
regionens ”Riktlinjer för markexploatering och försäljning av mark och
fastigheter” enligt följande:
”4.5 Försäljningsbeslut
Beslut om försäljning av fastighet eller friköp av tomträtt beslutas som
huvudregel av regionfullmäktige. Dock gäller ett undantag härifrån som medger
att regionstyrelsen får fatta försäljningsbeslut i ärende där varken marknadsvärde
eller bokfört värde överstiger 4 miljoner kronor."

Sammanfattning

I tidigare version av Regionstyrelsens reglemente fanns en uttrycklig delegation som
angav att Regionstyrelsen beslutade i fastighetsaffärer som inte översteg 4 miljoner
kronor per affär. I den nya reglementsversionen kom inte detta definierade belopp
med men har ändå tillämpats som gällande praxis.
I nu gällande reglemente (www.gotland.se/88307) framgår av 8 § punkt 4 att
styrelsen beslutar i ärenden om köp, försäljning, byte och avtal om
fastighetsreglering, allt inom av fullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer
beträffande belopp och villkor i övrigt. Regionens nuvarande "Riktlinjer för
markexploatering och försäljning av mark fastigheter” (se www.gotland.se/62260)
innehåller ingen beloppsgräns som visar i vilka fall Regionstyrelsen har mandat att
vara beslutsinstans i fastighetsaffärer.
För att göra detta förhållande helt klart föreslås att ett nytt stycke 4.5 förs in i
riktlinjerna som får följande rubrik och text:
4.5 Försäljningsbeslut
Beslut om försäljning av fastighet eller friköp av tomträtt beslutas som huvudregel av
regionfullmäktige. Dock gäller ett undantag härifrån som medger att regionstyrelsen
får fatta försäljningsbeslut i sådana ärenden där varken försäljningspris eller bokfört
värde överstiger 4 miljoner kronor."
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/160

Beslutsunderlag

Reglemente för regionstyrelsen
Antaget av regionfullmäktige 2015-11-23 § 284
(ersätter tidigare reglemente beslutat 2015-03-30 § 142 och 143).
Riktlinjer för markexploatering och försäljning av mark och fastigheter
Antagen av regionfullmäktige 2012-02-20. Ändrad 2014-03-31 § 37.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Per-Eric Edlund, RSF
Jan Olsson, RSF
Patrik Pettersson, RSF
Patric Ramberg, TKF
Författningssamlingen
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Från: Victor Celis Schüberg [mailto:victor.schuberg@gmail.com]
Skickat: den 16 februari 2017 13:12
Till: Lars Frank
Ämne: Nämndeman

Hej Lars! Mitt namn är Victor Celis & jag sitter som nämndeman för F! Gotland. Skulle dock
vilja avsäga mig uppdraget pga flytt & studier. Stefan Wesley bad mig kontakta dig.
Mvh Victor

Från: Helena Jungenstam
Skickat: den 20 februari 2017 13:51
Till: Per Lundin <per.lundin@gotland.se>
Ämne: uppsägelse ledamot Son
Hej.
Jag önskar på detta vis avsäga mig uppdraget som ledamot i Son med omedelbar verkan
mvh
Helena Jungenstam
Moderaterna Gotland
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Gotland

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

Förslag om att låta förskolegrupper/skolklasser som
önskar resa med kollektivtrafiken (t ex studiebesök,
sport-/simhall. gårdar, promenader runt ringmuren
mm) få åka utan kostnad under låatrafikerade turer.
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.

Syftet med dessa fria "gruppresor" skapar dels
bättre rörlighet för skolorna i regionen, uppmuntrar
barn- & unga att välja kollektiva transportmedel, en
viktig del för vår hållbara utveckling, samt att det
kommer till gagn för företag och platser barnen kan
besöka och lära sig mer om. Idag begränsas vissa
klasser till 1 resa/år, då det kostar ca 700 kr T/R.
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

fx]
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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 forslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning

.
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Ilse Vuiisters Hammarström
Ölandsgatan 25

Adress

Postadress

621 49 Visbv
ilse.hammarstrom@gmail.com

E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01
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Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.
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Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.
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Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
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Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum
|f t

Namnteckning
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Bort med "LOV" = Lagen om valfrihet.
Tryggheetspatrullarna (Hemtjänst natt) på Gotland "Tvingades" att ingå i ett
nytt avtal.
Där man ansåg att valfihet inom äldreomsorgen där brukarna fritt kunde välja
när dom ville ha hjälp att få gå och lägga sig på kvällen.
Hemjänsten hann inte eftersom fler och fler ville lägga sig senare på kvällen
och arbetstiden enl.schemat slutade 21.00. trygghetspatrullen fick då ta vid
och lägga fler och fler, vilket medförde att många inte kom i säng förrän sent
på natten. Man gjorde då om så att hemtjänsten jobbade till 22.00 för att få
fler i säng. Nattpatrullen fick då börja senare alltså då gick dom miste om 3045 min på varje arbetspass. För att få behålla sin anställnings i % var man
tvungen att arbeta 2 nätter till på 6 veckor. Tex om man hade 18 nätter fick
man i stället jobba 20 nätter på 6 veckor.
I längden sliter det fruktansvärt, fler blev tröttare, man upplever att det är
svårt att byta och jobba extra. Man fick mindre tid med familjen och fritiden.
Många valde att gå ur årsarbetstid för att slippa "jaga" timmar. Många orkar
inte, orftare sjuka, det har varit stor omsättning på personal, en del har valt
att byta arbetsplats till boenden där man jobbar färre nätter arbetstiden är ca
21.00-07.00 men har samma %. Sommarvikarier väljer bort
trygghetspatrullerna just på grund av att dom får jobba fler nätter.
Det sliter oerhört att också hela tiden få arbeta med vikarier även om dom är
bra och gör ett bra jobb. Men den huvudakliga ansvaret ligger på dom
ordinarie personalen..
Följden har också blivit att många av de boende valt att få nattpatrullen att
hjälpa dom i säng vilket medför att dom sista kommer inte i säng förrän runt
midnatt. - 01.00. För det finns inte tid. Larm går alltid före, av medicinska skäl
besluts att dom går i första hand att få sin hjälp. Man priorieterar alltid.
För att få personal att stanna kvar i vården måste man vara rädd om dom så
att dom håller och trivs. Att arbetsgruppen håller samman. Att man får
uppskattning, friskvård och möten där vi kan få tid att disskutera och komma
fram till bra lösningar. Att chefer bryr sig mer om personalen. Så är det inte
idag pga av att cheferna också får mer o mer personalgrupper att ta hand om.
OM man fick bort Lagen Om Valfrihet orkar personalen i trygghetspatrullerna
mer. Man kan då jobba extrapass, byta med varann mycket lättare. L O V finns
tydnligen bara i vår arbetsgrupp.
Hemtjänsten sliter också eftersom de jobbar till 22.00 och börjar 07.00 man
har kanske långt att köra, varva ner och försöka sova men där arbetar hjärnan
för fullt för man har jobbet med sig hem. Tankarna oroar om man hunnit med
allt man skulle, hur mår dom boende när dom stressar in och ut på sina
minuter som dom ska ha hos de boende. Osv. Nej bättre avtal, bättre
arbetsmiljö. Va rädd om oss / lise-lotte
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Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.
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Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.
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Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
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Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum
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Namntecljning
Namnförtydligande

en
Adress
Postadress
E-postadress
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Avvskaffa Resursen och årsarbetstid
I dag har Resursen avtal med regionen att skaffa fram personal året om till
många arbetsgrupper. Äldreomsorgen är den största men även Haima och
omsorgen. Det har nu blivit så stort att det inte fungerar så bra. Dom har svårt
att få fram personal som är kompetenta och utbildade vilket medför att
semestervikarier som dom finner lämpliga inte alltid är det.
Det är en stor brist på undersköterskor.
I Resursen finns det två grupper. Bemanning l och 2. det finns även
timvikarier. Sommartid får timvikarier välja i stort sett vart dom vill jobba och
tills vidareanställda blir utan jobb, dom får det som blir över om tex om nån
blir sjuk. Det här medför att dom går back uppemot 70 timmar över sommaren
som sen skall arbetas in på årsarbetstid på ett halvår. Den gruppen är hemma
utan jobb under semester tid när dom skriker efter folk. Allt för att spara
pengar tror vi men dom sparar inte en krona på det här.
Arbetsplatser gick oftast kort med personal medans resurs satt hemma utan
jobb. Det rimmer inte.
Mycket stressande. Personalen mår mycket dåligt och man förlorar pengar
under den tiden. Det här har tagits upp med facket och möte med
Regionstyrelen men ingen respons. Det fortsätter strots att dom skulle se över
rutinerna.
Många väljer nu att att begära intern rörlighet vilket betyder att man väljer
vart man vill jobba och kan då få ett vikariat där. Trots att själva jobbet i
resursen är jätteroligt så orkar man inte helt enkelt.
Arbetsplatserna får också många olika med eller utan utbildning som tär på

den ordinarie personalen. Att hela tiden får jobba med personal som kanske
aldrig varit där. Personal som inte kan språket.
Förslår att man går tillbaka till att varje arbetsplats skaffar sin egen vikarier.
Kanske att man kan gå halva vägen att Resursen har en del timvikarier som
täcker upp där det inte går att lösa med sin egen vikariepol.
Tanken med att ha Resurs och årsarbetstid var god och fungerade till en början
bra men nu gör det inte det längre pga av att det är svårt att få vikarier som
vill stanna. Vikarier väljer ställen där man inte jobbar lika många nätter som
man gör i trygghetspatrullarna där man har LOV :en som ett aber./ lise-lotte

ÖVERLÄMNANDE

KD
Dnr
258-3277-2016

Datum
2017-01-02

Länsstyrelsen
GOTLANDS LÄN

Anr

Britt Silfvergren
Enheten för samordning och stöd
010-2239292

Regionfullmäktige
Region Gotland
621 81 Visby

2017 -ÖV O 5
REGION GOTLAND

Överlämnande av medborgarförslag från privatperson
Länsstyrelsen har i dag fått in en skrivelse från Ingemar Weberud i Slite.
Skrivelsen innehåller ett medborgarförslag varför en kopia av skrivelsen sänds till
er. Länsstyrelsen har meddelat Ingemar Weberud att en kopia är sänd till er.
Länsstyrelsen har också sänt över den blankett för medborgarförslag som ni har på
er hemsida till Ingemar Weberud. Eventuellt kommer Ingemar Weberud att
komplettera sitt förslag på blanketten.
Med vänlig hälsning
/Britt Silfvergren
l/'
Bilagor:

Kopia av skrivelse från Ingemar Weberud som innehåller ett medborgarförslag.

POSTADRESS
621 85 VISBY

BESÖKSADRESS
Visborgsallén 4

TELEFON
010-223 90 00

E-POST
gotland@lansstyrelsen.se

WEBBPLATS
www.lansstyrelsen.se/gotland
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Protokollsutdrag

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-02-08

HSN § 340

Medborgarförslag om att patienter med frikort
får möjlighet att bidra med 40 kr för sjukbesök
på frivillig basis

HSN 2016/574
HSN-AU § 338

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit att patienter som uppnått högkostnadsskydd för
öppenvård och därmed inte betalar någon vårdavgift, ändå ska kunna bidra med 40
kronor på frivillig basis.
Något lagligt hinder för en patient att erlägga en avgift trots att patienten uppnått
högkostnadsskydd och därmed frikort finns inte. Däremot är hälso- och sjukvården
enligt kommunallagen skyldig att redovisa för vilken vara eller tjänst avgiften är
erlagd.
Det kassasystem som hälso- och sjukvården har är inbyggt i journalsystemet vilket i
dagsläget inte kan registrera en avgift om patienten uppnått frikort. En funktion i
systemet styr avgiften för dessa patienter till 0 kronor. Därmed finns inte möjligheten
att på ett lagenligt sätt ta emot betalningar från dessa patienter.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att trots ett välvilligt förslag antas kostnaderna för den
anpassning av kassafunktionen i journalsystemet som krävs för att kunna uppfylla
kraven på god redovisningssed, överstiger möjliga intäkter som ges från patienter på
frivillig basis.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag om att patienter med frikort får möjlighet att bidra med 40 kronor
för sjukbesök på frivillig basis
Tjänsteskrivelse daterad 16 januari 2017
Ärendets behandling under mötet

Bakgrund HSN-AU § 338
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Hälso- och sjukvårdsnämnden avslår medborgarförslaget.
Skickas till
Stig Jarlefalk, förslagsställare
Registrator-rs@gotland.se

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Region

MEDBORGARFORSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY
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Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.
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Ivlotivering
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 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

Namnteckni
Namnförtydligandajf
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Interpellation till regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S)

Byggbonus för 2016
Den rödgröna regeringen har i stora ordalag varit tydlig med att de vill
öka bostadsbyggandet i Sverige. En av regeringens viktigaste insatser för
att lyckas med detta är en byggbonus för att stimulera kommunerna till
ökat byggande. Detta är en i raden av otaliga specialdestinerade
statsbidrag. Byggbonusen är en del av 2016 års budget, förordningen
2016:364 infördes den 21 april 2016. Syftet är att öka på byggandet hos
kommunerna och därmed bidra till att minska bostadsbristen.
Byggbonusen pågår mellan 2016-2018. För 2016 omfattar byggbonusen
totalt 1,85 miljarder kronor i Sverige.
Den rödgröna regionledningen på Gotland har missat att ansöka om den
statliga byggbonus som regeringen infört. Detta är högst anmärkningsvärt
eftersom det är samma politiska konstellation som styr både på riks och
regionalt. Denna blunder har gjort att Region Gotland gått miste om ca
6,1 miljoner kronor i statsbidrag!
Pengarna hade till exempel kunnat användas till att projektanställa flera
bygglovshandläggare under en tid för att jobba bort den bygglovskö som
finns idag. Detta skulle aktivt ha gynnat Gotlands utveckling. Att missa så
stora statsbidrag i dessa besparingstider är extremt irriterande.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga dig.
•

Vilket är ditt ansvar för att regionen har missat att ansöka om
byggbonus 2016?

•

Hur är det möjligt att detta har skett, var har det brustit?

•

Vilka nya rutiner kommer att införas så att detta inte upprepas?

Vänge den 16 december 2016
Lars Thomsson (C)

Visby 2016-12-19

Interpellation:
Till:

Stadsodlingsstrategin och dess genomförande
Tekniska nämndens ordförande, Tommy Gardell

Stadsodlingsstrategin och dess genomförande
Enkel fråga till Tommy Gardell om stadsodlingstrategin.
Under 2016 har en stadsodlingsstrategi antagits. Den går i korthet ut på att alla
koloniföreningar skall ha samma villkor och likalydande avtal. En stor fråga har också varit
tillgängligheten då alla föreningar är inhängande med gunnebostängsel och tre rader
taggtråd.
Det jag nu frågar mig är om det hela är klart och färdigt att implementeras den 1 januari? Hur
har det gått med avtalsskrivandet? Är det klart och färdigt att köra enligt de nya reglerna från
den 1 januari 2017?
Vid en snabb översyn av strategin så kan man läsa att den gäller för alla koloniföreningar
som ligger på allmän platsmark eller parkmark. Inget sägs om de som ligger utom plan vilket ett par av föreningarna gör. Gäller strategin inte dessa föreningar?
Därför undrar jag:
• Hur går det med stadsodlingsstrategin?
• Kommer alla föreningar att ha samma villkor?
• Kommer alla föreningar att ha samma kontraktslängd?
• Kommer alla föreningar att ligga på samma typ av mark, planmässigt?
• Vad kommer i så fall planändringen att kosta - vem betalar?
• När beräknas denna förändring gå i mål?

Anna Hrdlicka (M)

Visby 2016-12-19

Interpellation:
Till:

Markanvisning och ekonomi
Regionstyrelsens ordförande, Björn Jansson

Markanvisning och ekonomi
Region Gotland arbetar med markanvisning på tre sätt; direktanvisning, riktad markanvisning och
markanvisningstävlingar. Direktanvisning tillämpas idag främst för Gotlandshem, men det är fritt fram för
vem som helst att söka med ett intressant förslag på hur marken ska bebyggas.
Vi har därtill bestämmelser om att marken ska planeras och bebyggas inom två år, annars blir det
straffavgift. För syftet med markanvisningen är ju att det ska byggas, annars hade anvisningen inte
behövts.
Till skillnad från många andra kommuner ställer vi på Gotland inga frågor om hur bygget ska finansieras.
Frågor ställs om upplåtelseform, beräknad hyra och om utformning. Men inte om finansiering. Detta
innebär att man kan vinna en markanvisningstävling med ett snyggt hus en bekännelse om att det ska bli
hyresrätter. Med tiden går man in och säger att det måste bli något annat på marken - hyresrätter blir
bostadsrätter, studentbostäder blir lägenhetshotell som blir bostadsrätter, osv.
Det blir bakvänt då vi ju tar beslut om en viss inriktning, en inriktning som handlar om de där
hyresrätterna som behöver komma till - och så står vi där med bostadsrätter och en evighetslång kö till
kommunala bostäder.
Därför frågar jag:
- Bör vi tänka om när det gäller utformningen av markanvisning beträffande våra försäkringar om att det
vi anvisar till också blir byggt.
- Bör vi undersöka hur de som söker anvisning av kommunal mark avser att finansiera sitt byggande för
att säkerställa att byggandet kommer igång inom tänkt tidsram.
- Bör vi inte vara strikta med att det verkligen blir till exempel hotell, när detaljplanen säger hotell?
Anna Hrdlicka (M)

Interpellation
Till

Hälso-sjukvårdsnämndens ordförande Stefaan De Maecker

Om

TBC Och Hepatit B

I och med den stora flyktingströmmen till Sverige så har det
uppdagats att smittor så som TBC och HEPATIT B förekommer i
landet.
Vi har bla smitta på boende för flyktingar i Emmaboda där personal
smittats av TBC.
Jag undrar därför.
Vilka åtgärder har vidtagits och vilka åtgärder kommer att vidtagas
för att förebygga och förhindra smittspridning på Gotland.
Eva Pettersson (sd)

Visby 2016-12-19

Interpellation:
Till:

Markexploatering - SFS (2014:899)
Regionstyrelsens ordförande, Björn Jansson

Markexploatering - SFS (2014:899)
Sed an d en 1 j an u ar i 2 0 1 5 gäl l er en n y a l ag om k om m u n al a m ar k an v i sn i n gar . ( SFS
2 0 1 4 :8 9 9 ) . Den n a l ag h ar st or b et y d el se f ör k om m u n er n a n är d et gäl l er
exp l oat er i n gsav t al och m ar k an v i sn i n g.
En l i gt Kom m u n al l agen 3 k ap 9 § sk a k om m u n f u l l m äk t i ge b esl u t a i är en d en som av ser
m ål och r i k t l i n j er f ör v er k sam h et en - d et v i l l säga, b l an d an n at m ar k an v i sn i n gar och
exp l oat er i n gsav t al .
Vi h ar i Regi on Got l an d ” Ri k t l i n j er f ör m ar k exp l oat er i n g och f ör säl j n i n g av m ar k och
f ast i gh et er ” ( an t agen 2 0 1 2 -0 2 -2 0 och än d r ad 2 0 1 4 -0 3 -3 1 ) .
I ci r k u l är f r ån SKL ( 1 4 :3 6 ) an ges at t äv en om k om m u n er h ar an t agn a r i k t l i n j er som
u p p f y l l er k r av en i d en n y a l agen b ör d essa an t as i f u l l m äk t i ge i gen .
M i n a f r ågor t i l l Bj ör n Jan sson är :
• Up p f y l l er v år n u v ar an d e ( r ed i ger ad e) st r at egi f r ån 2 0 1 4 d e k r av som st äl l s i
SF2 0 1 4 :8 9 9 ?
• Av ser Bj ör n Jan sson at t b ef i n t l i ga r i k t l i n j er sk al l t i l l f u l l m äk t i ge f ör at t god k än n as
i gen ?

Anna Hrdlicka (M)

Interpellation till Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell
(S)
Vi har i media noterat den oro som finns i räddningstjänstorganisationen.
Vi ser att deltidskåren känner sig illa behandlade samtidigt som det är en
väldigt central del av vår trygghetsorganisation på landsbygden. Det gör
oss oroliga.
Med anledning av detta undrar vi:
•

Vilka förutsättningar ser du att det finns att återskapa förtroendet
för organisationen och därmed behålla den befintliga personalen?

•

Vilka möjligheter ser du att nyrekrytera personal till deltidskårerna
och vilka insatser krävs för att lyckas med det?

Vänge 2016-12-19

Lars Thomsson (C)

Visby 2016-12-19
Interpellation:
Till:

Strategier och näringslivsklimat
Björn Jansson

Strategier och näringslivsklimat
St ab i l a och f ör u t sägb ar a f ör h ål l an d en b r u k ar v ar a n ågot som gy n n ar n är i n gsl i v et s
f ör u t sät t n i n gar at t u t v eck l as. Det k an gäl l a al l t f r ån sk at t e- och ar b et sl agst i f t n i n g t i l l
m er l ok al a f ör u t sät t n i n gar som p ar k er i n gsst r at egi er och f ör u t sät t n i n gar f ör at t h y r a
m ar k f ör at t sät t a u p p en u t eser v er i n g.
De t v å sen ar e är al l t i d ak t u el l a i Vi sb y . Vi m i n n s 2 0 1 6 år r ör a m ed f ör t i d i gt i n f ör d a
p ar k er i n gsav gi f t er och st än d i ga b r åk om f ör u t sät t n i n gar f ör u t eser v er i n gar . Det f i n n s
en st r at egi f ör ( säson gsan k n u t n a) u t eser v er i n gar och d et f i n n s r egl er och t i d er f ör
p ar k er i n gar .
M en , d å i n get sy st em är p er f ek t p ågår ” u t v eck l i n g” i n om b åd a om r åd en . Ut v eck l i n g
som k om m er at t r esu l t er a i r ap p or t er u n d er v år en / f ör som m ar en . At t r ap p or t er n a
k om m er sen t sk ap ar or o. Vad k om m er at t gäl l a f ör som m ar en 2 0 1 7 ? När k om m er
b esk ed en ? När v ågar n är i n gsi d k ar e i n v est er a i u t r u st n i n g? Kl ar ar m an at t f å
u t r u st n i n gen l ev er er ad i t i d om b esk ed et d r öj er ? Vad gäl l er i p ar k er i n gsf r ågan ?
För at t gj u t a ol j a p å v ågor n a och f ör at t k u n n a ar b et a st r u k t u r er at och i d i al og m ed
b oen d e och n är i n gsl i v ; För ef al l er d et i n t e k l ok t at t r ed an n u b est äm m a si g f ör at t
2 0 1 7 b l i r et t år som INT E i n n eb är h ast i ga b esl u t , or d er och k on t r aor d er ? Et t år d å v i
t i d i gt v et v ad som gäl l er ?

M i n a f r ågor t i l l Bj ör n Jan sson är :
• När k om m er en n y or d n i n g f ör u t eser v er i n gar at t p r esen t er as?
• När k om m er d en n y a p ar k er i n gsst r at egi n at t p r esen t er as?
• Kan d u t än k a d i g at t m ed v er k a t i l l b ät t r e f ör u t sät t n i n gar f ör n är i n gsl i v et gen om at t
l åt a 2 0 1 6 år s r egl er gäl l a äv en 2 0 1 7 ?

Anna Hrdlicka (M)

Interpellationssvar
2017-02-27

Interpellation om Byggbonus för 2016
Lars Thomsson (C) har i en interpellation ställt frågor om den statliga byggbonus som
regeringen infört.
Mina svar:
1. Vilket är ditt ansvar för att regionen har missat att ansöka om byggbonus 2016?
Hanteringen i regionen av statsbidrag ser ut så att regionstyrelseförvaltningen hanterar
de generella statsbidragen. Det innebär att man bevakar och följer utvecklingen, tar
fram uppgifter om storlek och använder dem som underlag för planering av resurser på
total nivå.
Ansvaret att bevaka och följa utvecklingen av riktade statsbidrag ligger på berörd
nämnd. Nämnden beslutar om man ska söka riktade bidrag om det krävs och ansvarar
för uppföljning och återrapportering.
All information om statsbidrag, både generella och riktade finns på SKL:s hemsida.
2. Hur är ditt möjligt att detta har skett, var har det brustit?
Regeringen presenterade regelverket gällande byggbonus under våren 2016. Följande
kriterier behöver en kommun uppfylla för att få ta del av statsbidraget:
Att kommunen under en tolvmånadersperiod har gett startbesked som möjliggör
byggande av minst en bostad.
Att det i kommunen finns minst en nyanländ invandrare folkbokförd som fått
uppehållstillstånd under en tolvmånadersperiod.
Att kommunen under innevarande eller föregående mandatperiod har antagit
riktlinjer för bostadsförsörjningen enligt lagen (2000:1383) om kommunernas
bostadsförsörjningsansvar.
Att kommunen under innevarande eller föregående mandatperiod har antagit en ny
översiktsplan eller gjort en översyn av planens aktualitet enligt 3 kap. plan- och
bygglagen (2010:900).
Region Gotland uppfyller samtliga dessa kriterier.
Statsbidraget till kommunerna är utformat så att kommuner har rätt att söka stöd för varje
bostad som omfattas av ett startbesked från byggnadsnämnden under en
tolvmånadersperiod (1 augusti – 31 juli).

Varken byggnadsnämnden/samhällsbyggnadsförvaltningen som hanterar
bygglov/startbesked eller regionstyrelsen/ledningskontoret har haft rutiner på plats inför
införandet av de nya reglerna. Det har funnits oklarheter i hur ansvaret skulle fördelas och
ärendet har därför ramlat mellan stolarna.
3. Vilka nya rutiner kommer att införas så att detta inte upprepas?
Sista ansökningsdag för kommande omgång är 1 oktober 2017 och inför detta tillfälle
har regionstyrelseförvaltningen kallat samhällsbyggnadsförvaltningen till ett gemensamt
möte i slutet av augusti för avstämning och gemensam beredning av frågan samt
upprättande av ansökan.

Björn Jansson
Regionstyrelsens ordförande

Visby 2016-12-19
Interpellation: Stadsodlingsstrategin och dess genomförande Till: Tekniska nämndens ordförande,
Tommy Gardell
Stadsodlingsstrategin och dess genomförande Enkel fråga till Tommy Gardell om
stadsodlingstrategin.
Under 2016 har en stadsodlingsstrategi antagits. Den går i korthet ut på att alla koloniföreningar skall
ha samma villkor och likalydande avtal. En stor fråga har också varit tillgängligheten då alla
föreningar är inhängande med gunnebostängsel och tre rader taggtråd.
Det jag nu frågar mig är om det hela är klart och färdigt att implementeras den 1 januari? Hur har det
gått med avtalsskrivandet? Är det klart och färdigt att köra enligt de nya reglerna från den 1 januari
2017? Vid en snabb översyn av strategin så kan man läsa att den gäller för alla koloniföreningar
som ligger på allmän platsmark eller parkmark. Inget sägs om de som ligger utom plan - vilket ett par
av föreningarna gör. Gäller strategin inte dessa föreningar?
Därför undrar jag:
• Hur går det med stadsodlingsstrategin? • Kommer alla föreningar att ha samma villkor? • Kommer
alla föreningar att ha samma kontraktslängd? • Kommer alla föreningar att ligga på samma typ av
mark, planmässigt? • Vad kommer i så fall planändringen att kosta - vem betalar? • När beräknas
denna förändring gå i mål?

Anna Hrdlicka (M

Mitt svar
Arbetet med att upprätta nya avtal, som följer den antagna stadsodlingsstrategin, med
koloniföreningar på regionens mark pågår. Av de gamla avtalen var det tre avtal gentemot
koloniföreningar som slutade gälla i och med årsskiftet. Fyra enskilda avtal slutade också gälla på
koloniområdet Remonthagen där regionen hittills haft enskilda avtal med kolonilottsinnehavare.
Avtalet med föreningen Visby Norra koloniträdgårdsförening gäller ännu och slutar gälla 14 mars
i år.
Inför årsskiftet undertecknade två föreningar de nya avtalen. Den tredje föreningen, samt den
nybildade föreningen vid Remonthagens koloniområde, hann inte med att ta fram stadgar, hålla
årsmöte o.dyl. innan årsskiftet så för dessa upprättades ett tillfälligt nyttjanderättsavtal för vardera
förening. Dessa föreningar ska därmed ha undertecknat det nya avtalet senast 14 mars.
För Remonthagens koloniförening skrivs ett tillägg till huvudavtalet som reglerar övergången från
enskilda avtal till ett avtal mellan regionen och föreningen. Vi har genomfört ett par möten med
föreningens styrelse och är överens om hur detta tillägg ska se ut.
Då de nya avtalen är undertecknade kommer föreningarna att i mycket högre utsträckning än
tidigare att ha samma villkor. Det som skiljer sig åt är de grundförutsättningar i och med vilken
typ av mark områdena ligger på. På de områden där det finns detaljplaner är dessa överordnade

stadsodlingsstrategin och det finns inga planer på att ändra någon detaljplan. I och med den
problematik som finns med att en förening ligger på allmän platsmark föreslog förvaltningen
först ett ettårigt avtal med denna förening. I dialog med TN beslutades dock att utöka
avtalslängden till två år. Övriga föreningar kommer att ha 5-åriga avtal.
Arbetet med att i dialog med föreningarna göra områdena mer tillgängliga kommer att fortsätta
och verkställas successivt under de närmaste åren.
Angående avgränsningen i strategin gjordes denna formulering för att förtydliga att strategin inte
omfattar stadsodling på fastighetsmark. Det är dock korrekt att områden utanför detaljplanelagd
mark inte inbegrips i den formulering som nu är. Strategin kommer därför att tas upp i TN igen
för ett beslut om att korrigera denna formulering. I dagsläget finns det ett koloniområde på mark
som inte är detaljplanelagt.
Vill också förtydliga att det inte är alla områden som har eller har haft inhägnad av
gunnebostängsel och taggtråd. Två föreningar hade taggråd vilken nu är nedmonterad.
Gunnebostängsel i olika höjd finns runt fyra av områdena och ett område har ingen inhägnad alls.

Visby 2017-02-27

Tommy Gardell
Tekniska Nämndens ordförande

Interpellationssvar
2017-02-27

Interpellation om Markexploatering
Anna Hrdlicka (M) har i en interpellation ställt frågor kring den nya lag om kommunala
markanvisningar som infördes 1 januari 2015.
Mina svar:
1. Uppfyller vår nuvarande (redigerade) strategi från 2014 de krav som ställs i

SFS2014:889?

Nuvarande riktlinjer innehåller regler kring exploateringsavtal och markanvisning, men
den nya lagstiftningen innebär att även kommuner som har adekvat regelverk behöver
ta nytt beslut i behörig instans. Regionstyrelseförvaltningen arbetar sedan en tid
tillsammans med berörda förvaltningar med att ta fram reviderade ”Riktlinjer för
markexploatering och försäljning av mark och fastigheter”. I arbetet har det
identifierats ett antal områden där revidering och ändring är lämplig och föreslås. Det
handlar bland annat förslag till förändrad modell för säkerhet vid exploatering,
förändrade regler för friköp av tomträtt, samt prissättning och värdering. Riktlinjerna
beräknas kunna vara klara för behandling av regionstyrelse och fullmäktige under
senare delen av våren 2017.
2. Avser Björn Jansson att befintliga riktlinjer skall till fullmäktige för att

godkännas igen?

Nuvarande ” Riktlinjer för markexploatering och försäljning av mark och fastigheter”
är under revidering. Ett förslag kommer att föreläggas regionstyrelsen för godkännande
under våren 2017 för beslut i regionfullmäktige.

Björn Jansson
Regionstyrelsens ordförande

Interpellationssvar
2017-02-27

TBC och hepatit B
Interpellationssvar.
Ledamoten Eva Pettersson (SD) har i en interpellation ställt en fråga till mig angående
åtgärder för att förebygga och förhindra smittspridning, i synnerhet tuberkulos (TBC) och
hepatit B.
Frågan löd ”Vilka åtgärder har vidtagits och vilka åtgärder kommer att vidtagas för att
förebygga och förhindra smittspridning på Gotland.”
Mitt svar:
För att kunna bedöma allvarlighetsgraden i olika hotbilder gällande smittsamma sjukdomar
krävs god kunskap inom smittskyddsområdet. För att mitt svar ska kännas relevant tar jag
därför också med en kort bakgrundsbeskrivning gällande hotbilder för TBC och hepatit B
som bygger på smittskyddsläkarens bedömning.
Tuberkulos är en behandlingsbar infektion som kan drabba alla kroppens organ men
förekommer oftast i lungorna. Endast aktiv tuberkulosinfektion i lungorna hos vuxna
smittar. Smittsam lungtuberkulos utgör cirka 20 procent av all aktiv tuberkulos. Det tar
oftast månader innan infektionen blir smittsam. Risken att insjukna i tuberkulos är störst de
första 2 åren efter smittillfället. Majoriteten smittade (cirka 90 procent) utvecklar aldrig
sjukdom trots en kvarstående latent infektion.
Jämfört med många andra infektionssjukdomar är smittsamheten vid tuberkulos låg och
det finns en kvarstående överdriven rädsla för sjukdomen. Nära kontakt inomhus under
lång tid krävs oftast för att man ska bli smittad. Risken för smitta föreligger företrädesvis
inom familjen men enstaka personer kan vara höggradigt smittsamma. Det krävs grovt
räknat 50 smittade för att ytterligare ett fall av smittsam tuberkulos ska uppstå. Den
fortlöpande övervakningen av tuberkulos i Sverige visar inga tecken på spridning i det
svenska samhället. Förutsättningarna för en omfattande inhemsk epidemi saknas.

Strategierna för att minska spridning av tuberkulos vilar på tre grundpelare:
1. Tidig upptäckt
Den allra viktigaste åtgärden för att begränsa smitta är att sjukvården tidigt upptäcker fall
av tuberkulos innan smitta hunnit utvecklas. Det är också viktigt att det finns en kunskap i
högriskgrupperna om vad tuberkulos är.
2. Smittspårning kring varje fall av smittsam tuberkulos
3. Behandling av och information om latent infektion
Vid hälsoundersökning identifieras latent infektion hos personer som kommer från ett land
med hög förekomst av tuberkulos. Det är viktigt att dessa personer informeras om vad
tuberkulos är och att söka läkare om långdragen hosta. Det finns även möjlighet att
behandla tuberkulos förebyggande med läkemedel.

Alla asylsökande som kommer till Gotland erbjuds en hälsoundersökning i enlighet med
Socialstyrelsens riktlinjer. Ett av hälsoundersökningens syften är att upptäcka smittsamma
sjukdomar som tuberkulos och hepatit B med flera.
Barn upp till 17 år får också vaccinationer motsvarande det svenska
vaccinationsprogrammet. Vaccinationerna ges dels för att skydda de asylsökande barnen
mot smittsamma sjukdomar, dels för att minska risken för att sådana sjukdomar sprids i
samhället.
Som hittills kommer hälsoundersökning och barnvaccinationer att erbjudas till
asylsökande och kvotflyktingar som kommer till Gotland framgent.
Gotland tog emot många asylsökande kring årsskiftet 2015-16. Nästan alla blev föremål för
hälsoundersökning. Bland dessa ca 900 undersökta fanns ingen med aktiv/smittsam
tuberkulos.
Man fann några få med kronisk hepatit B. Dessa får fortsatt läkarkontakt och partners
erbjuds kostnadsfri vaccination mot hepatit B. Totalt anmäldes 20 patienter under 2016 att
vara smittad med hepatit B. En var en svensk som smittats utomlands och som hade akut
hepatit B. De övriga var kroniska bärare som smittats utomlands och som har låg
smittsamhet. De är sannolikt smittade som nyfödda från sin mor i samband med
födseln. Det finns en låggradig risk att föra smittan vidare vid sexuell kontakt.
Risken för att bli smittad av hepatit B och TBC i Sverige är således relativt lågt
vilket beror på den välutbyggda sjukvården med tillhörande smittskydd vi har i vårt
land.

I sammanhanget kan man också nämna att antalet svenskar som reser utomlands årligen är
betydligt större än antalet asylsökande i Sverige. Att svenskar får med sig
antibiotikaresistenta bakterier efter en Thailand- eller Indienresa är mycket vanligt.
Patienter som bär på dessa bakterier behöver inte vara sjuka men riskerar vid sjukdom att
få dålig effekt av behandling med många viktiga antibiotika. Detta är en betydligt större
utmaning för svensk sjukvård än den eventuellt ökade smittorisken för hepatit B och TBC
till följd av invandring.
Visby 2017-02-27

Stefaan De Maecker (MP)
Ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Interpellationssvar
2017-02-27

Interpellation om Markanvisning och ekonomi
Anna Hrdlicka (M) har i en interpellation ställt ett antal frågor kring markanvisning av mark
för bostäder.
Mina svar på frågor från Anna Hrdlicka (M):
1. Bör vi tänka om när det gäller utformningen av markanvisning beträffande våra

försäkringar om att det vi anvisar till också blir byggt.

Regionstyrelseförvaltningen har tillsammans med teknikförvaltningen infört en modell
när det gäller att säkerställa att exploatörer som får mark anvisad, också genomför det
som utlovats under förhandling eller tävling. Det nya förfarandet består av att
exploatören upprättar en Genomförandeplan som undertecknas av exploatören och
ingår i det underlag som regionstyrelsen/fullmäktige beslutar om.
Sedan tidigare tillämpas även ett system där exploatören i köpekontraktet inte ges
tillträde till fastigheten innan bygglov har sökts/meddelats. Detta ger en trygghet i att
det byggprojekt som ska genomföras också är i enlighet med vad som beviljas i
samband med markanvisningstillfället.
I tillägg till detta kan nämnas att förvaltningen i arbetet med nya riktlinjer tittar på en
modell som innebär att regionen ges rätt till återköp av fastighet som inte bebyggs
inom överenskommen tid.
2. Bör vi undersöka hur de som söker anvisning av kommunal mark avser att

finansiera sitt byggande för att säkerställa att byggandet kommer igång inom
tänkt tidsram.

En markanvisningstävling är redan i nuläget en relativt komplicerad process. Att införa
regler kring att deltagare i markanvisningstävling ska redovisa hur denne avser att
finansiera sitt projekt kan vara ett alternativ. Men för att detta ska bli styrande i
tävlingen bör då någon form av kontroll och utvärdering ske, och i slutänden en
bedömning huruvida den presenterade finansieringen ska godkännas eller ej. Om det
handlar om att regionen ska göra bedömning av exploatörens kreditvärdighet kan det
bli en komplex utredning och diskussion med exploatör och finansiär.
Man ska också vara medveten om att i en markanvisningstävling handlar det om att
exploatören ges en option på att under en tid (vanligen 2 år) utveckla sitt projekt för att
kunna genomföra detsamma. Inom denna tidsram ingår även ofta att exploatören
säkrar finansiering och genomförande i andra delar.

Med detta som grund bedöms här att den nuvarande ordningen med
genomförandeplan, byggnadsskyldighet inom två år samt tillträde som villkoras av
bygglov – ger tillräcklig trygghet för regionen.

3. Bör vi inte vara strikta med att det verkligen blir till exempel hotell, när
detaljplanen säger hotell?
Om en exploatör har vunnit en tävling med ett förslag som ligger i linje med detaljplanens
intentioner, är det viktigt att det inte lättvindligt ges möjlighet att frångå tävlingsvillkoren i
efterhand. Detta är viktigt inte minst ur ett konkurrensperspektiv och av respekt gentemot
andra tävlande som inte tilldelats mark i tävlingen. I sådana sammanhang bör behörig
politisk församling vara mycket restriktiv med att ge möjlighet att frångå detaljplanens
intentioner.

Björn Jansson (S)
Regionstyrelsens ordförande

Interpellation till Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S)
Vi har i media noterat den oro som finns i räddningstjänstorganisationen. Vi ser att
deltidskåren känner sig illa behandlade samtidigt som det är en väldigt central del av vår
trygghetsorganisation på landsbygden. Det gör oss oroliga.
Med anledning av detta undrar vi:
• Vilka förutsättningar ser du att det finns att återskapa förtroendet för organisationen och
därmed behålla den befintliga personalen?
• Vilka möjligheter ser du att nyrekrytera personal till deltidskårerna och vilka insatser krävs
för att lyckas med det?
Vänge 2016-12-19
Lars Thomsson (C)
Mitt svar:
Fråga 1. Vilka förutsättningar ser du att det finns att återskapa förtroendet för
organisationen och därmed behålla den befintliga personalen.
Efter många år med beredskapsbrister i RIB organisationen så har tillsynsmyndigheten gett
skarp kritik till Region Gotland, och ställt krav på att skapa en organisation som motsvarar
verkligheten. Under många år så har mellan 30-40 % av de RIB anställda inte lyckats med att
upprätthålla de krav som dom har ingått avtal om med Region Gotland. Förutom att man
inte har kunnat klara av sina åtagande så har man dessutom i många fall dolt det för
arbetsgivaren. Detta har rapporterats i både del- och årsrapporter under olika politiska
majoriteter.
I och med detta så begärde Samhällsbyggnadsförvaltningen/räddningstjänsten att få träffa
tekniska nämnden under våren 2016 för att visa på de brister som eskalerar inom RIB
organisationen. Utfallet av detta blev att samhällsbyggnadsdirektören fick i uppdrag att
genomföra en utredning för att skapa en ny och modernare organisation än den befintliga
som med några justeringar är från tidigt 70 tal. Utredningsorganisationen bildades med tre
grupper, en arbetsgrupp från organisationen med deltagare från både yrkeskåren, RIB
organisation och från sakkunnig brandingenjör. Till detta så fanns en styrgrupp bestående av
samhällsbyggnadsdirektör, beredskapschef och räddningschef. Styrgruppen rapporterade
under hela arbetet till en politisk referensgrupp bestående av politiker från tekniska
nämnden och miljö och hälsoskyddsnämnden. I detta arbete valde deltagarna från RIB
organisationen att inte anta det uppdrag arbetsgruppen fått från tekniska nämnden, utan
man obstruerade under hela arbetet med att vi inte skulle genomföra uppdraget utan
behålla nuvarande organisation och göra förändringar i arbetet med rekrytering och
utbildning. För detta ville man ha tre år på sig för att bemanna 70-talsorganisationen som

inte fungerat de senaste 15 åren, trots att tillsynsmyndigheten vill ha en förändring i det
handlingsprogram som fullmäktige skulle ha fattat beslut om i december 2016 som nu är
flyttad för beslut till den 27/2 2017.
Förtroendet för organisationen ute i samhället uppfattas enligt tekniska nämnden som
fortsatt bra hos medborgarna i stort. Förtroendet mellan yrkeskåren och RIB organisationen
har alltid varit kärvt, man har jobbat upp förtroendet flera gånger men ramlar snabbt tillbaka
i ett kärvt klimat när det kommer besparingskrav eller förslag om organisatoriska
förändringar som drabbar organisationen, oavsett var förslagen på förändringar läggs.
Räddningstjänsten har vid många tillfällen varit föremål för nedskärningar och
organisationsutredningar, dessa har lett till det kärva klimatet. I de förslag som lagts tidigare
och det förslag som nu beslutats i tekniska nämnde så har det alltid varit riskbilden på
Gotland som legat till grund för de arbeten som har presenterats.
I det beslut som nu fattats så görs det en markant skillnad i ledningsorganisationen, där
Gotland har delats in i tre distrikt, samt att det tillförs en tjänst som yttre befäl. Det yttre
befälet roll i vardagen är bland annat att finnas till hands för de RIB stationer som finns i det
distrikt som man kommer att ha ansvar för. Varje distrikt tilldelas ett yttre befäl som
kommer att jobba med utvecklingen för det distrikt man har ansvar för. Det yttre befälet
innebär att det är fyra personer som delar på tjänsten där alltid en person är i tjänst. Det
innebär ett närmare stöd och en tätare kontakt mellan yrkeskår och respektive RIB-station
dygnet runt och att det finns avsatt arbetstid för gemensam utveckling av organisationen.
Inom varje distrikt kommer det också att bli mer samarbete mellan stationerna vad det
gäller övning, utbildning och man kommer även att åka mer tillsammans på larmen. Tanken
med den förändringen är att det skall bli ett närmare samarbete i distriktet och med
yrkeskåren i staden. Under första året kommer mycket fokus att läggas på ledarskapet och
förståelse för de olika roller som finns i organisationen och vilket uppdrag organisationen har
i sina olika delar.
Fråga 2: Vilka möjligheter ser du att nyrekrytera personal till deltidskårerna och vilka
insatser krävs för att lyckas med det.
Svensk räddningstjänst står inför stora utmaningar för att få personalförsörjning i framtiden.
Upp till 80% av Sveriges kommuner har problem med att bemanna sina RIB stationer så
också Gotland. Omloppet av RIB personal har också förändrats kraftigt i landet, från att man
varit med i organisationen i stort sett hela sin yrkesverksamma tid så ligger omloppstiden för
RIB personal i många fall på mellan 3-5 år i dagsläget. Till det så är det stora
pensionsavgångar inom yrkeskårerna i landet, samtidigt som staten (MSB) har minskat
utbildningsplatserna både för tvåårsutbildningen SMO och 6 veckors RIB utbildningen
räddningsinsats. MSB har också halverat det bidrag som kommunerna tidigare fått för att
utbilda RIB personal.
Samtidigt som vår lokala RIB personal vill utlokalisera utbildningen från Visby till de olika RIB
stationerna så går MSB åt andra hållet och vill Regionalisera utbildningen till 13-15 platser i

Sverige, och Gotland är inte ett förslag på ort för den nya utbildningen. Förslaget i stort är att
man utan introduktionsutbildning går direkt in på skola i två veckor, därefter kommer man
hem till Yrkeskår i en vecka för lokal utbildning, för att sedan avsluta med tre veckor på
skola.
Detta förslag som verkar bli beslut kan verkligen förstöra för fortsatt rekrytering av RIB
personal på Gotland. Region Gotland har i sitt remiss svar utryckt stor oro för det nya
utbildningssystemet för Gotlands förutsättningar för att kunna personalförsörja RIB
organisationen om man inte kan var utbildningsort.
Dagens system med RIB personal är inte hållbart för framtiden, det visar alla undersökningar
som har gjort i landet. Rikskonferenser har genomförts där i stort alla kommuner och
förbund har deltagit, resultatet av dessa konferenser har lyfts upp till departement och MSB,
just nu utan reslutat. Svaret från departementsnivå har varit att man inte kan/vill särskilja
RIB personal från andra yrkesgrupper i Sverige. Vi kan också se samma tendenser för
försvarsmakten vad det gäller bemanning av Sveriges nya försvar.
Vi måste tänka nytt och ta vårt ansvar för bemanning av RIB personal i hela Region Gotland.
Det är inte enbart SBF och räddningstjänstens ansvar att se till att vi kan bemanna utifrån
den plan som är beslutad av Regionfullmäktige. Region Gotland har i all tid förlitat sig på att
det privata näringslivet skall förse regionen med räddningstjänstpersonal i beredskap,
medans Regionens chefer på olika nivåer säger nej till sin personal när de vill bli RIB
personal.
Här behövs ett nytänk, Region Gotland bör i alla anställningar som sker på landsbygden
pröva om den som skall bli anställd i Region Gotland också kan vara en del av den gotländska
räddningstjänsten, man bör också undersöka hur många av de redan anställda som är
intresserade av kunna ha beredskap under sin normala arbetstid.
Visby 2017-02-17

Tommy Gardell
Tekniska Nämndens ordförande

RIB = Räddningspersonal i beredskap
MSB = Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
SMO = Skydd mot olyckor

Interpellationssvar
2017-02-27

Strategier och näringslivsklimat
Anna Hrdlicka (M) har i en interpellation ställt följande frågor till mig:
-

När kommer en ny ordning för uteserveringar att presenteras?

-

När kommer den nya parkeringsstrategin att presenteras?

-

Kan du tänka dig att medverka till bättre förutsättningar för näringslivet genom att
låta 2016 års regler gälla även 2017.

Mitt svar:
Arbetet med regler för uteserveringar och parkeringsstrategin pågår och kommer att bli
föremål för politisk behandling efter sommaren 2017. Inför sommaren 2017 finns inga
beslut om några förändringar.

Björn Jansson
Regionstyrelsens ordförande

Protokollsutdrag

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2017-02-08

SON § 16

Individrapportering av ej verkställda beslut 2016

SON 2016/90

Socialnämndens beslut

• Socialnämnden överlämnar rapporten om beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen
och 9 § LSS som rapporterats in till IVO som inte verkställda (gynnande ej
verkställda beslut) den 31 december 2016 till regionfullmäktige och regionens
revisorer.

Sammanfattning

Socialnämnden har enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen (SoL), 28 f § lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS) och 9 kap 10 § kommunallagen (KL)
skyldighet att till IVO (Inspektionen för vård och omsorg), regionens revisorer samt
regionfullmäktige rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre
månader från beslutsdatum. Skyldigheten omfattar även att rapportera in avbrott i
verkställigheten om beslutet inte verkställs på nytt inom tre månader från dagen för
avbrottet.
Som en yttersta konsekvens kan IVO hos förvaltningsrätten ansöka om att särskild
avgift döms ut om beslutet ej verkställts inom skälig tid. (16 kap 6 c § SoL och 28 c §
LSS).
Socialförvaltningen har rapporterat sammanlagt 13 beslut som inte har verkställts
inom tre månader. I 8 fall har besluten inte kunnat verkställas på grund av
resursbrist, det vill säga det har inte gått att rekrytera ungdomscoach eller
kontaktfamilj eller det har inte funnits något ledigt boende att flytta till. I 4 fall har
brukaren tackat nej till erbjudande om boende. I ett fall har det funnit andra skäl till
att beslutet inte har gått att verkställa
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 24 januari 2017.
Skickas till
Regionens revisorer
RS registrator- Regionfullmäktige

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Socialförvaltningen

SON 2016/90
24 januari 2017

Marianne Haglund

Socialnämnden

Ej verkställda beslut 4:e kvartalet 2016
Förslag till beslut

•

Socialnämnden överlämnar rapporten om beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen
och 9 § LSS som inte verkställts (gynnande ej verkställda beslut) den 31 december
2016 till regionfullmäktige och regionens revisorer.

Bakgrund

Socialnämnden har enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen (SoL), 28 f § lagen om stöd
och service till vissa funktionsnedsatta (LSS) och 9 kap 10 § kommunallagen (KL)
skyldighet att till IVO (Inspektionen för vård och omsorg), regionens revisorer samt
regionfullmäktige rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre
månader från beslutsdatum. Skyldigheten omfattar även att rapportera in avbrott i
verkställigheten om beslutet inte verkställs på nytt inom tre månader från dagen för
avbrottet.
Som en yttersta konsekvens kan IVO hos förvaltningsrätten ansöka om att särskild
avgift döms ut om beslutet ej verkställts inom skälig tid. (16 kap 6 c § SoL och 28 c §
LSS).
Rapporteringen gäller äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt individ- och
familjeomsorg. Rapporteringen till IVO ska göras på individnivå och ska ske en gång
per kvartal.
Rapporter har lämnats från äldreomsorgen, omsorgen om funktionsnedsatta samt
individ- och familjeomsorgen. Se tabeller på nästa sida.
Socialförvaltningen har rapporterat sammanlagt 13 beslut som inte har verkställts
inom tre månader. I 8 fall har besluten inte kunnat verkställas på grund av resursbrist,
det vill säga det har inte gått att rekrytera ungdomscoach eller kontaktfamilj eller det
har inte funnits något ledigt boende att flytta till. I 4 fall har brukaren tackat nej till
erbjudande om boende. I ett fall har det funnit andra skäl till att beslutet inte har gått
att verkställa.
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Region Gotland
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Webbplats www.gotland.se

Socialförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
SON 2016/90

ÄLDREOMSORG
Insats/bistånd

Månader sedan beslutsdatum
3-5

6-8

9-11

Orsak

12-14

Särskilt boende

3

Tackat nej (ett eller två erbjudande)

Särskilt boende

1

Resursbrist

SUMMA

4

4 beslut

OMSORG OM FUNKTIONSNEDSATTA – LSS
Insats/bistånd

Månader sedan beslutsdatum
3-5

6-8

Bostad med
särskild service

5

SUMMA

5

9-11

Orsak

12-14
Resursbrist
1

Tackat nej till erbjudande

1

6 beslut

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG
Insats/bistånd

Månader sedan beslutsdatum
3-5

6-8

Ungdomscoach
Kontaktfamilj

9-11

12-14
1

1

1

Resursbrist
Resursbrist

1

SUMMA

Orsak

1

Annat skäl – tagit tid att hitta lämplig
familj, men kan nu verkställas i början
av februari
1

3 beslut

Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör

Expedieras till:
regions revisorer, regionfullmäktige
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