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Utdelning av Region Gotlands kulturpris 2017
Kultur- och fritidsnämnden 2017-12-13, § 54
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Ärende 28
Avsägelser

i)

Jacob Dygeus (M) avsägelse från uppdragen som ersättare i regionfullmäktige och regionstyrelsen.
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Medborgarförslag; nyinkomna efter att kallelsen trycktes.

____________________________________________________________________________

•

Dag Hoffmans medborgarförslag om offentlig toalett i Burgsviks samhälle.
(inkom 2017-11-08) RS 2017/1014
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden

•

Dennis Anderssons medborgarförslag om gång- och cykelbana med belysning
mellan Slite och Lärbro (inkom 2017-11-10) RS 2017/1016
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden

•

Patrik Hjerts medborgarförslag om ny bussträckning av linje 11, för ökad
tillgänglighet till kollektivtrafik i Rone, Burs och del av Eke socken.
(inkom 2017-11-13) RS 2017/1022
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden
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Interpellationssvar
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Kultur- och fritidsnämndens ordförande Filip Reinhags (S) svar på Eva
Nypelius (C) interpellation om beläggningen – bokningar och evenemang –
i Arenahallen. RS 2017/870. Bordlagd från föregående sammanträde

•

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Filip Reinhags (S) svar på Anna
Hrdlickas (M) interpellation om evenemang i Arenahallen. RS 2017/881
Bordlagd från föregående sammanträde

•

Regionstyrelsens ordförande Meit Fohlins (S) svar på Hannes Müllers (-)
interpellation om politisk förföljelse av anställda inom Region Gotland.
RS 2017/984

•

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Filip Reinhags (S) svar på Anna
Anderssons (C) interpellation om bokbussens skolbibliotek. RS 2017/876
Bordlagd från föregående sammanträde

•

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Filip Reinhags (S) svar på
Hannes Müllers (-) interpellation om ordningen på fritidsgårdarna.

RS 2017/879. Bordlagd från föregående sammanträde
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Ärende 40
Socialförvaltningen 2017-10-10. Ej verkställda beslut 2 kvartalet 2017

ORDFÖRANDEN

Kultur- och fritidsnämnden 2017-11-13
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-10-24

Protokoll

KFN § 54
KFN AU § 45

Kulturpris 2017
KFN 2017/370





KFF Val av kulturpristagare 2017, 2017-10-06
KFF Kulturpristagare från 1962 och framåt
KFF Nominerade till Region Gotlands kulturpris

Kultur- och fritidsnämndens beslut


Region Gotlands kultur- och fritidsnämnd har beslutat tilldela Karin Holmberg
2017 års kulturpris.
Motivering:
”Skådespelaren och teaterregissören Karin "Kickan" Holmberg får priset för
sitt mångåriga och engagerade arbete på och för teaterscenen. Efter att under
många år ha gestaltat en mängd karaktärsroller i Shakespeares menageri har
Kickan under senare år som regissör på ett kreativt sätt genom framförallt
Unga Roma visat hur både 1500-talet och samtida händelser kan dramatiseras
för att möta dagens barn och unga. Och här har hon inte ryggat för att ta i
ämnen som främlingskap, övergrepp, makt, ensamhet och, inte minst,
hurusom man bossar en bitch!”

Paragrafen förklaras omedelbart justerad
Region Gotland har sedan 1962 årligen utdelat ett kulturpris för bestående
kulturgärning åt person, personer eller förening.
Kulturpristagare utses av kultur- och fritidsnämnden i Region Gotland på förslag av
enskilda eller organisationer och priset delas ut i samband med regionfullmäktiges
sammanträde. Kulturpriset består av en prissumma om 25 000 kr samt ett diplom.

Förvaltningen har genom annonsering i lokal media och på regionens webb och
efter spridning i lokala nätverk utlyst 2017 års kulturpris.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2017-11-13
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-10-24

Protokoll

Förvaltningen har detta åt tagit emot 38 nomineringar. Dessa har presenterats för den
av nämnden särskilt utsedda kulturpriskommittén. Kulturpriskommitténs förslag
presenteras på nämndsammanträdet.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att Region Gotlands kulturpris 2017 tilldelas Karin
Holmberg, i enlighet med kulturpriskommitténs förslag.
Arbetsutskottet har, i likhet med förvaltningen, föreslagit att nämnden utser 2017 års
mottagare av Region Gotlands kulturpris.
Föredragande i ärendet: Avdelningschef kultur och ungdom Björn Ahlsén.

Expedieras:
Regionstyrelseförvaltningen/ Regionfullmäktige för utdelning av pris
Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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egion Gotland""
Reception Visborg
Region Gotland

2017 -Jf- , 3

Visborgsallén 19
621 81 Visby

Avsägelse av förtroendeuppdrag.

Jag avsäger mig härmed med omedelbar verkan samtliga politiskt tillsatta förtroendeuppdrag för
Moderaterna inom Region Gotland.

Visby 2017-11-13
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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.
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Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

•-

v

Uk

("! C'*.t^t^ - O\_,^\ O--/ (( f (hf:\t'\('-\ iA\ g. ff
[\5-v4-r-e c CA. C,
I
I
'
S'"V/v^
IA,^ «. ( ( '-/\
-SI
i
f
e
ex.
U
U.<\ s- i^ro „
I
1

Y

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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i l

Förslagsställare m. m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokford på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning
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Namnförtydligande
Adress

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

Ny bussträckning av linje 1 1 , som ger tre socknar
och ca 1000 personer ökad tillgänglighet till kollektiv
trafik i Rone, Burs och del av Eke socken.
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.

Inom ramen för att kunna verka och bo på
landsbygden så är kollektivtrafiken en vital del. Med
enkla medel kan linje 11 ges en ny sträckning som
kontrollmätt i tid handlar endast om 6 min och 30
sek, men som ger ca 1000 personer avsevärt
förbättrad busstillgänglighet i kilometer och tid.
OBS! Se vidare information och karta i bifogat.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare ni.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning

2017-11-07
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Namnförtvdligande

Patrik Hiert
Rone-Ålarvevägen 8
623 47 Hemse
patrik.hjertl 7@gmail.com

J

Postadress

E-postadress
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Med borga rförslag ny sträckning för Gotlandsbuss linje 11
Bakgrund
Rone, Burs och Eke socken har inga allmänna färdmedel, som buss inom socknen. Till
närmaste busshållplats, Hemse Busstation är det som längst ca l mil för Rone' boende.
För en socken som vill utvecklas och förbättra möjlighet för boende att kunna verka och
bo och för gästande att öka tillgängligheten, så är allmän busskommunikation av vikt och
värde. Med enkla medel går det att dra om linje Gotlandsbuss linje 11 sträckning och på
så sätt öka möjlighet för sockenbor & gäster att få bättre kommunikationsmöjligheter.
Undersökning i Rone socken
Boende i Rone socken har via digital enkät svarat på frågan om ny bussträckning.
Undersökningen genomförd 30/10 tom 3/11 2017.
Av antal möjliga svar (epost) så svarade 50%. Varav svaren fördelade sig:
•
•
•

JA till förslaget svarade 94%
NJA till förslaget svarade 3%
NEJ till förslaget svarade 3%

Beskrivning av ny busslinjesträckning Visby - Hemse- Burgsvik
Bussen från Visby tar av riksväg 145 vid andra avfarten mot Burs.
Bussen tar sedan av där vägen delas till Burs respektive Rone, vid Flors.
Bussen kör sedan riktning mot Rone kyrka. (Hållplats)
Bussen fortsätter sedan på Ronevägen till Hemse Busstation.
^Motsvarande åker linje 11 Burgsvik-Hemse-Visby åt andra hållet, som ovan beskrivet.

Konsekvenser
Linjesträckningen i skillnad mellan nuvarande och förslaget är ca 7km, vilket klockat
motsvarar 6 min och 30 sek i tid.
Tjängdarve hållplats, som ligger vid ca 4st hushåll, utgår i linje 11. Gång och
cykelavstånd blir i så fall för dessa personer ca 2 km till hållplats Norsbro.
Hemse Norra utgår vid linje 11. Gång och cykelavstånd till Hemse Busstation från Hemse
Norra hållplats är för dessa personer ca 600 meter. Att jämföras med de 5 respektive 10
km som lejonparten av hushåll i Rone och Eke socken har till Hemse Busstation, eller
ca. 5km, som Burs sockenbor f n har till Stånga Busshållplats.

Fördelar med ny bussträckninq
• Det påverkar, de facto, tre socknars boende och gäster, Rone, Eke och Burs
• Det påverkar därmed på ett positivt sätt ca. 1000 personer bofasta.
• Bofasta och gäster i Rone och del av Eke' socken får betydligt i kilometer närmare
till Hållplatsen, Rone kyrka. Burs sockenbor får även de i kilometer räknat
närmare till busshållplats.
• Med kollektiv trafik upplevs en socken som mer lämplig och attraktiv både att bo
och att verka i.
• En landsbygdsutveckling skapas med modesta medel och insatser.

Fotnot. Det finns ytterligare alternativ möjligheter till förbättrad bussträckning. Se Alt. B,
som tar av riksv. 145 vid första avfart mot Burs, i bifogad karta.

Karta, vägkarta, satellitbilder och gatubilder | hitta.se
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INTERPELLATIONSSVAR
2017-11-20

Interpellation om beläggningen – bokningar och evenemang – i arenahallen
Eva Nypelius (C) har i en interpellation, ”beläggning i arenhallen”, ställt fyra frågor till mig.
Dessa besvaras i kursiv stil nedan.

•

På vilka sätt har KFN jobbat med bokningar och att locka andra evenemang till arenan?
Svar: Genom att via Inspiration Gotland, - GCB, Idrottens ö, markandsföra Gotland som plats för
evenemang. Även det s.k representationsstödet som utgår till föreningar marknadsförs arenan då de åker
till fastlandet. Det ingår i kriteriet för stödet. KFF har haft visningar med större eventbolag för att visa
på möjligheterna med arenan.
Skolan har haft evenemang bl.a gymnasiemässan, Länskulturen har deltagit på olika sätt i event och har
en del tankar om hur den kan nyttjas. Det är långa ledtider på event/arrangemang.

•

Hur stor del av tiden i hallen är bokad för idrotten?
Svar: ICA Maxi Arena har öppettider på vardagar 8-23, lördagar 8-19:30 och söndagar 8-21.
Primärt efterfrågas tider mellan 16-22 på vardagar med undantag för fredagen. Lördag och söndag spelas
nästan varje helg elitmatch vilket för ICA Maxi Arena också innefattar golvläggning och andra
förberedelser. Under 2017 har det mellan januari och oktober således funnits 4278,5 bokningsbara
timmar. Av dessa har idrotten bokat 1393,5 timmar. Men det innefattar även bokningskategorierna
golvläggning som omfattar 154 timmar. Räknas dessa bort så har det mellan januari och oktober
genomförts 1239,5 timmar idrottsträning eller matchspel.

•

Hur stor del av tiden i hallen är bokad för andra typer av evenemang?
Svar: Andra evenemang som omfattar 14 stycken mellan januari och oktober har bokat 148,5 timmar.

•

Hur sker samverkan med Inspiration Gotlands evenemangslots?

Svar: Genom möten och deltagande i Idrottens ö.

Filip Reinhag
kultur- och fritidsnämndens ordförande

INTERPELLATIONSSVAR
2017-11-20

Interpellation om evenemang i arenahallen
Anna Hrdlicka (M) har i en interpellation till mig ställt en fråga om evenemang i arenahallen,
vilken besvaras nedan. .
- Är det nu en bra tid att lägga ut denna uppgift på extern utförare?
SVAR: Nej, just nu är det inte en bra tid att lägga ut denna uppgift på extern utförare. Men
eventuellt under nästa år.
ICA Maxi Arena är en fantastisk arena. Byggd för att stärka idrotten på Gotland. Och det har
den gjort. Den har beläggning i princip varje dag, året runt av våra många lag på såväl elitnivå
som ungdomsnivå. Ica Maxi Arena nyttjas primärt mellan 16-22 vilket är förväntat och samma
mönster som på andra anläggningar.
Bakgrunden till att ICA Maxi Arena byggdes är väl känt. Det behövdes fler hallar i Visby och
våra tre elitlag som bl.a. nyttjar arenan, Visby Ladies, Visby IBK och Endre IF, hade under en
lång period spelat i sina serier på dispens då den tidigare hallen inte uppfyllde uppsatta
kriterier. Lagen hotades av nedflyttning.
I de analyser som föregick byggandet och optimering av driftskostnaderna framgår att för att
arenan realistiskt ska kunna användas till andra arrangemang än idrottsarrangemang krävs
investeringar på c:a 2,5 miljoner kronor samt en driftskonsekvens för försäljning av arenan.
Bedömning som gjordes i samverkan med näringslivet, verksamma inom branschen är att en
trolig intäkt för arenan då skulle vara 595 000:- per år. Av detta utgör 445 000:- per år de
antagna intäkterna från träning och seriespel för öns lag. Alltså en ökad intäkt på 150 000:- per
år. Någon ny analys av intäktsarbete har inte gjorts sedan dess. I siffrorna januari t.o.m okt
2017 har Ica Maxi Arena huserat 14 mässor/möten för sammantaget 105 000:-. De totala
intäkterna för arenan under samma tidsperiod är 587 110:-. De intäkter som prognostiserades
var 445 000:-. Arenan går med andra ord betydligt bättre än enligt den information som
fullmäktige fattade beslut på.
ICA Maxi är sponsorer av arenan. De ekonomiska medlen förs direkt till våra elitlag för
marknadsföring av Gotland och ICA Maxi Arena genom ett representationsstöd. Klubbarna
ska marknadsföra Gotland som idrotts-ö och plats när de befinner sig på fastlandet för
seriespel. Det är en del i marknadsföringen av arenan.
När Region Gotland nu omorganiserar Inspiration Gotland och lyfter in det i
förvaltningsstrukturen ser jag det som naturligt att börja arbetet där och hitta en bättre
struktur för att sälja arenan. ICA Maxi Arena är en del av den infrastruktur som möjliggör
event och arrangemang och ska nyttjas så mycket som det går. Att sälja in den ser jag som ett
naturligt uppdrag i den kommande organisationen. Skulle det i den processen visa sig omöjligt
att inrätta arbetsuppgifterna där är jag då beredd att prova andra lösningar. Under
förutsättning att intäkterna överskrider utgifterna.

Filip Reinhag
kultur- och fritidsnämndens ordförande

INTERPELLATIONSSVAR
2017-11-20

Interpellation om politisk förföljelse av Region Gotlands anställda
Ledamoten Hannes Müller (-) har ställt frågor till mig om politisk förföljelse av Region
Gotlands anställda.
Mitt svar:
Det är hälso- och sjukvårdsnämnden som svarar för ärendet om avsked och med den
information jag har saknar jag anledning att ifrågasätta nämndens åtgärder. Det är givetvis en
grannlaga uppgift att balansera personalens krav på en trygg anställning mot allmänhetens
befogade förväntningar på att uppgifter som omfattas av sekretess inte läcks.
Åsiktsfrihet gäller i Sverige, även för anställda i Region Gotland. Om någon däremot agerar på
ett sådant sätt att förtroendet för den aktuella verksamheten kan skadas, kan det vara fråga om
en otillåten bisyssla eller jäv i ett ärende. Det måste i så fall kunna hanteras av chefer. Däremot
bör givetvis rent skitsnack avvisas bestämt.
Själva ärendet:
Region Gotland har till Arbetsdomstolen överklagat målet avseende avskedande på grund av
sekretessbrott. Gotlands tingsrätt gav Region Gotland rätt att skilja medarbetaren från sin
anställning. Däremot ansågs agerandet, att bryta mot sekretessreglerna på det sätt som skett,
inte vara så grovt att det motiverade avskedande, utan endast uppsägning på grund av
personliga skäl.
Region Gotland delar inte tingsrättens uppfattning, därför har domen överklagats. Patienter
ska känna sig trygga med att få den behandling man som patient sökt upp sjukvården för att
få, att integriteten respekteras till fullo, att inga uppgifter om patienten lämnas ut utan
patientens vetskap och absolut inte uppgifter som dessutom allvarligt kan skada patienten.
Patientsekretessen är inte en allmän rekommendation utan en av grundprinciperna i
professionen. Det är en viktig principfråga för Region Gotland att få fastställt att ett sådant
agerande är allvarligt och oförenligt med en anställning som legitimerad yrkesutövare inom
den allmänna hälso- och sjukvården.

Meit Fohlin
regionstyrelsens ordförande

INTERPELLATIONSSVAR
2017-11-20

Interpellation om bokbussens skolbibliotek
Ledamoten Anna Andersson (C) har i en interpellation till mig ställt tre frågor om bokbussen vilka
besvaras nedan.

Bokbussens skolbesök

Under hösten har det kommit till skolors kännedom att mellanstadieelever på landsbygden inte
fått gå ut och låna böcker via bokbussen, utan att enbart elever upp till årskurs 3 fått möjlighet att
göra detta.
Jag anser detta beslut mycket märkligt. Det rimmar dåligt med all forskning som visar på vikten
av att barn och unga blir läsare.
Med anledning av ovanstående undrar jag:
Fråga: Hur har man tänkt när man beslutat att inte låta mellanstadieelever få låna böcker
via bokbussen?
SVAR: Det har sedan första kvartalet 2016 pågått diskussioner mellan UAF och KFF gällande
biblioteksorganisationen där bokbussen utgör en del och som också nyttjas av ett flertal skolor.
Detta i syfte att på bästa sätt utveckla båda biblioteksformerna. Tidigare har skolan betalat en
årlig schablon för bokbussen. En av förändringarna som infördes var en ändrad interndebitering
där schablonersättningen avskaffades för att istället ersättas med ett timpris.
Utifrån timpriset gör varje skola sedan beställning till bokbussen för hur många timmars bokbuss
man har behov av och önskar. Utifrån denna görs sedan en fastställd rutt. Det visade sig att för få
timmar var beställda i förhållande till behovet och under vårterminen 2017 förbrukades 70% av
budgeten. Det resulterade i att under hösten fanns mindre utrymme för bokbussen att serva
skolorna. I dialog mellan förvaltningarna bestämdes då att för hinna komma ut till skolorna under
hösten var stopptiden tvungen att halveras. Den prioritering som då gjordes var att prioritera de
yngre barnen.
Fråga: Vad har hänt i frågan sedan media uppmärksammat detta?
SVAR: Turlistan för vt-18 planeras och beslutas i oktober/november 2017 och för nästa år finns
tillräckligt många timmar beställda för att alla elever ska ha möjlighet att låna böcker på
bokbussen.
Fråga: På vilket sätt samverkar förvaltningarna i förvaltningsövergripande frågor?
SVAR: Det beror till stor del på frågans art och komplexitet. Ett generellt svar är svårt att ge.
Men det finns en god samverkan mellan nämnderna och mellan förvaltningarna då det finns ett
flertal områden som är överskridande. Bland annat skapande skola, ungdomsgårdarna, bibliotek
och läsfrämjande verksamhet. I ärendet kring bokbussen skedde en samverkan mellan ansvariga
personer inom respektive förvaltning. En av dessa avslutade sin anställning under
implementeringen av den nya processen för interndebitering varför själva tillämpningen
säkerligen påverkades till det negativa.
Filip Reinhag
kultur- och fritidsnämndens ordförande

INTERPELLATIONSSVAR
2017-11-20

Interpellation om ordningen på fritidsgårdarna
Ledamoten Hannes Müller (-) har i en interpellation om ordningen på fritidsgårdarna ställt två
frågor till mig vilka besvaras nedan.
Av vilken anledning har ungdomsgårdspersonalens chef med vad personal påstår gett
förbud för personalen att "prata med utomstående" om tråkiga händelser på
fritidsgårdarna?
Svar: Ungdomsgårdarna ska vara en trygg plats. En plats där öns ungdomar kan mötas och
umgås utan krav och där kompetenta vuxna finns för samtal, vägledning och aktivitet. Ibland
sker dock tråkiga händelser även inom ramen för ungdomsgårdsverksamheten. Därför finns
tydliga riktlinjer för hur händelser ska hanteras genom eventuella samtal till vårdnadshavare,
socialtjänst, polis och andra instanser.
Att allmänheten skulle ha tillgång till vad som skett eller vilka kontakter som tagits i det
enskilda fallet vore enligt mitt sätt att se det en klar integritetskränkning för den enskilda och
det skulle vidare inverka harmfullt på verksamheten och ungdomars önskan att besöka våra
ungdomsgårdar.
Av vilken anledning har övre åldersgräns slopats eller blivit töjbar på
ungdomsgårdarna medan undre åldersgräns bibehållits?
Svar: Åldersgränser är alltid svåra. Kultur och fritidsnämnden har dock satt upp följande på
våra ungdomsgårdar. Ålder 13-19 är den huvudregel som finns för ungdomsgårdarna. De två
där avvikande åldersgränser finns är Fårösund där dels fastighetens lokalisering, innehåll och
närheten till folkhögskolan ger delvis andra förutsättningar. På Fenix ungkulturhus är
åldersgränsen 16-25 då verksamhetens inriktning skiljer sig delvis från övriga ungdomsgårdar.
Men utgångspunkten är att ungdomsgårdarna ska vara en trygg plats dit ungdomar själva vill
söka sig. Umgängeskretsar innehåller inte sällan personer av varierande ålder och vår personal
behöver i de fall någon som är för ung eller för gammal göra bedömningen om personen ändå
bör släppas in. Risken blir annars att ungdomsgårdarna uppfattas som exkluderande och i allt
lägre utsträckning blir den mötesplats och trygga punkt som region Gotland önskar erbjuda
öns unga och unga vuxna.
Det är dock värt att notera att den vanligaste ålderskategorin på öns ungdomsgårdar är 13-16
år. Det är i sällan förekommande undantagsfall som ungdomsgårdarnas personal behöver göra
bedömningen om avvikelse från fastställda åldersgränser skall göras.

Filip Reinhag
kultur- och fritidsnämndens ordförande
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Marianne Haglund

Socialnämnden

Ej verkställda beslut 2:a kvartalet 2017
Förslag till beslut

•

Socialnämnden överlämnar rapporten om beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen
och 9 § LSS som inte verkställts (gynnande ej verkställda beslut) den 30 juni 2017
till regionfullmäktige och regionens revisorer.

Bakgrund

Socialnämnden har enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen (SoL), 28 f § lagen om stöd
och service till vissa funktionsnedsatta (LSS) och 9 kap 10 § kommunallagen (KL)
skyldighet att till IVO (Inspektionen för vård och omsorg), regionens revisorer samt
regionfullmäktige rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre
månader från beslutsdatum. Skyldigheten omfattar även att rapportera in avbrott i
verkställigheten om beslutet inte verkställs på nytt inom tre månader från dagen för
avbrottet.
Som en yttersta konsekvens kan IVO hos förvaltningsrätten ansöka om att särskild
avgift döms ut om beslutet ej verkställts inom skälig tid. (16 kap 6 c § SoL och 28 c §
LSS).
Rapporteringen till IVO ska göras på individnivå och ska ske en gång per kvartal.
Rapporter har lämnats från omsorgen om funktionsnedsatta samt individ- och
familjeomsorgen (IFO). Se tabeller på nästa sida.
Socialförvaltningen har rapporterat åtta beslut som inte har verkställts inom tre
månader på grund av resursbrist. I åtta fall har besluten inte kunnat verkställas på
grund av resursbrist. Det har inte funnits ledig plats i något LSS-boende att flytta till.
I ett fall har brukaren fått ett erbjudande om boende, men har tackat nej.
Inom individ- och familjeomsorgen har två beslut rapporterats. I det ena fallet har
beslutet inte verkställts eftersom familjen vill ha en viss kontaktfamilj. På grund av
sjukdom kan den tilltänkta kontaktfamiljen inte ta uppdraget just nu. Familjen väntar
hellre än att få en annan kontaktfamilj. I det andra fallet hade familjen inte hunnit
tackat ja eller nej till erbjuden kontaktfamilj vid rapporteringstillfället.
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OMSORG OM FUNKTIONSNEDSATTA – LSS
Insats/bistånd

Bostad med
särskild service
SUMMA

Månader sedan beslutsdatum
3-5

6-8

4

3

9-11

12-14
1

1
5

Orsak

Resursbrist
Fått erbjudande, men har tackat nej

3

1

9 beslut

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG – SoL
Insats/bistånd

Månader sedan beslutsdatum
3-5

Kontaktfamilj

SUMMA

6-8

9-11

12-14

1

1

Orsak

Vill ha en viss familj som inte kan ta
uppdraget just nu på grund av
sjukdom. Väntar hellre än att få en
annan familj
1

Fått erbjudande, men inte hunnit tacka
ja eller nej vid rapporteringstillfället

1

2 beslut

Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör

Expedieras
Regions revisorer
Regionfullmäktige
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