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Fyllnadsval till regionfullmäktige
Innehåll
•

Ny ersättare i regionfullmäktige efter Sven Bosarfve (M)
M
Patrik Thored, Endreväg 3, 621 43 Visby

Anr

1/2

2018 -07- 1 O
Länsstyrelsen
GOTLANDS LÄN

REGION GOTLAND

PROTOKOLL
2018-07-09

Dnr: 201-2484-18
Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
9 juli 2018 till och med den 14 oktober 2018.
Kommun: Gotland
Parti: Moderaterna
Ny ledamot: Patrik Thored
Ny ersättare: Bo Ekelund
Avgången ledamot: Sven Bosarfve
Vid beslutet bortsågs från följande ej valbara kandidater:
Ann-Christin Sederholm
De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.
Visby
Ledamot
Rolf Öström
Stefan Wramner
Patrik Thored *
Anna Hrdlicka
Inger Harlevi
Robin Storm

Ersättare
l. Per-Änders Croon
2. Roger Wärn
3. Lärs-Erik Benneck
4. Jacqueline Wintland Ekbrant
5. Peter Wigren
6. Stefan Wäss
7. Bo Ekelund *

Norra
Ledamot
Lena Celion
Mats Hedström
Jesper Skalberg Karlsson

Ersättare
l. Per-Änders Croon
2. Roger Wärn
3. Lärs-Erik Benneck
4. Jacqueline Wintland Ekbrant
5. Peter Wigren
6. Stefan Wäss
7. Bo Ekelund *

2/2

Södra
Ledamot

Ersättare

Ingemar Lundqvist
Margareta Persson
Håkan Onsjö
Margareta Benneck

l. Per-Anders Croon
2. Roger Wärn
3. Lärs-Erik Benneck
4. Jacqueline Wintland Ekbrant
5. Peter Wigren
6. Stefan Wäss
7. Bo Ekelund *

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.
Den som vill överklaga detta beslut kan göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen, Visborgsallén 4, 621 85 VISBY inom tio dagar
efter dagen för detta beslut.

omas Persson

Lena Norén
Kopia till
Region Gotland
Patrik Thored
Moderaterna

lo

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-09-24

Handlingar till

Ärende 4

Riktlinjer och föreskrifter för arkiv- och
informationshantering
Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-06-13, § 167
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-05-17
• Riktlinjer och föreskrifter för arkiv- och informationshantering

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-06-13

RS § 167

Riktlinjer och föreskrifter för arkiv- och
informationshantering inom Region Gotland

RS 2018/186
AU § 177

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Riktlinjer och föreskrifter om arkiv- och informationshantering för Region
Gotland fastställs.
• I enlighet med de föreslagna föreskrifterna om arkivvård får arkivmyndigheten i
uppdrag att utarbeta särskilda tillämpningsanvisningar
•

Behovet av att uppdatera arkivreglementet är stort. I detta förslag har riktlinjer och
föreskrifter slagits ihop för att ersätta det tidigare reglementet, vilket tydliggjort
ansvarsfördelning och konkretiserat arkivlagens krav mellan fullmäktige, nämnder
och arkivmyndighet. Dessa föreslagna riktlinjer tydliggör redan befintliga krav.
Arbetet med att utveckla arkiv- och informationshantering i Region Gotland kommer
att underlättas med ett aktuellt och ändamålsenligt regelverk.
Enligt de föreslagna föreskrifterna om arkivvård bör fullmäktige ge arkivmyndigheten i uppdrag att utarbeta särskilda tillämpningsanvisningar.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2018-05-17
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2018/186
17 maj 2018

Marie Flemström

Regionstyrelsen

Riktlinjer och föreskrifter för arkiv- och informationshantering inom
Region Gotland
Förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

•
•

Fastställande av Riktlinjer och föreskrifter om arkiv- och informationshantering
för Region Gotland.
I enligt med de föreslagna föreskrifterna om arkivvård ger fullmäktige
arkivmyndigheten i uppdrag att utarbeta särskilda tillämpningsanvisningar.

Ärendebeskrivning

Region Gotlands nuvarande arkivreglemente är senast reviderat 1992 och behöver
uppdateras. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tillsammans med
Riksarkivet utfärdat nya rekommendationer gällande riktlinjer och föreskrifter för
arkiv i kommuner.
Regionstyrelsen är arkivmyndighet för Region Gotland och regionstyrelseförvaltningen har genom regionarkivet utarbetat förslag till riktlinjer och föreskrifter
om arkiv- och informationshantering. Den föreslagna skriften Riktlinjer och föreskrifter
om arkiv- och informationshantering för Region Gotland ska ersätta tidigare arkivreglemente.
Den kommunala arkivverksamheten bygger på en ansvarsfördelning mellan
regionfullmäktige, arkivmyndigheten och nämnderna utifrån de ramar som finns
angivna i arkivförfattningarna och kommunallagen.
Utvecklingen inom arkiv- och informationshantering i offentlig förvaltning har
förändrats snabbt. Merparten av dagens arkiv hanteras i olika verksamhetssystem. En
av de främsta utmaningarna är att säkerställa ett långsiktigt bevarande av information
oavsett lagringsmedium. Region Gotland behöver ett aktuellt och ändamålsenligt
regelverk som tydliggör ansvarsfördelningen och konkretiserar arkivlagens krav.
Avsikten med de nya riktlinjerna är inte att ställa nya krav på nämnderna och
styrelserna utan att tydliggöra redan befintliga krav.
Föreslagna riktlinjer innehåller bestämmelser om ansvarsfördelning, hantering av
arkiv vid omorganisation och förändrade arbetssätt, gallring av information och
arkivvård generellt. Riktlinjerna kompletteras med föreskrifter om arkivvården, som
fullmäktige enligt arkivlagens § 16 får meddela.
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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 2018/186

Bedömning

Behovet av att uppdatera reglementet är stort. I denna föreslagna skrift har riktlinjer
och föreskrifter slagits ihop för att ersätta det tidigare reglementet, vilket tydliggjort
ansvarsfördelning och konkretiserat arkivlagens krav mellan fullmäktige, nämnder
och arkivmyndighet. Dessa föreslagna riktlinjer tydliggör redan befintliga krav.
Arbetet med att utveckla arkiv- och informationshantering i Region Gotland kommer
att underlättas med ett aktuellt och ändamålsenligt regelverk.
Enligt de föreslagna föreskrifterna om arkivvård bör fullmäktige ge
arkivmyndigheten i uppdrag att utarbeta särskilda tillämpningsanvisningar.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör

Skickas till
Samtliga nämnder
Region Gotlands revisorer
Smittskyddsläkaren
AB GotlandsHem
Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB
Gotlands musikstiftelse
Gotlands Filmfond AB
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Framtagen av regionstyrelseförvaltningen
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Gäller 20xx-20xx
Ärendenr RS 2018/186
Version [1.0]

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

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Riktlinjer och föreskrifter för
arkiv- och informationshantering
inom Region Gotland

Innehåll
1. Tillämpningsområde .................................................................................................3
Kommentar ..................................................................................................................................3
1.1 Arkivmyndighet ....................................................................................................................... 3
Kommentar ..................................................................................................................................4

2. Ansvara och hantera .................................................................................................4
2.1 Definition av begreppet arkiv och arkivbildare ............................................................................ 4
Kommentar ..................................................................................................................................4
2.2 Arkivansvar ............................................................................................................................5
Kommentar ..................................................................................................................................5
2.3 Omorganisation och förändrade arbetssätt ................................................................................ 5
Kommentar ..................................................................................................................................5

3. Arkivvård ..................................................................................................................6
Kommentar ..................................................................................................................................6

4. Föreskrifter om arkivvård .........................................................................................6
4.1 Framställning och bevarande ................................................................................................... 6
Kommentar ..................................................................................................................................6
4.2 Informationsredovisning .......................................................................................................... 7
Kommentar ..................................................................................................................................7
4.3 Dokumenthanteringsplan ......................................................................................................... 7
Kommentar ..................................................................................................................................7
4.4 Arkivbeskrivning...................................................................................................................... 8
Kommentar ..................................................................................................................................8
4.5 Arkivförteckning ...................................................................................................................... 8
Kommentar ..................................................................................................................................8
4.6 Arkivering och rensning ........................................................................................................... 8
Kommentar ..................................................................................................................................8

5. Gallring .....................................................................................................................9

Ärendenr RS 2018/186 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Kommentar ..................................................................................................................................9

2 (9)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Riktlinjer och föreskrifter för
arkiv- och informationshantering
inom Region Gotland

Syftet med dessa riktlinjer och föreskrifter är att fastställa hur arkiv- och informationshanteringen inom Region Gotland ska organiseras och att närmare precisera ansvarsfördelning
mellan regionens arkivmyndighet, nämnder och styrelser samt bolag utöver vad som framgår i de bestämmelser som följer av lag och förordning.
Regionfullmäktige beslutar om riktlinjer för hantering av arkiv och föreskrifter om arkivvård. Föreskrifterna har samlats under avsnitt 4.

1. Tillämpningsområde
Utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) gäller inom Region Gotland följande riktlinjer och föreskrifter för
arkivvården.
Riktlinjerna reglerar även den hantering av nämndernas och styrelsernas allmänna handlingar och arkiv som inte faller under begreppet arkivvård. Riktlinjerna och föreskrifterna är
beslutade med stöd av 16 § arkivlagen och 3 kap. 9 § kommunallagen (1991:900) och är
teknikneutrala om inget annat anges.
Föreskrifterna och riktlinjerna gäller för regionstyrelsen, regionfullmäktige, regionens
nämnder, regionens revisorer samt för andra kommunala organ med självständig ställning.
De ska även tillämpas av regionens aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och
stiftelser och tas in i ägardirektiv eller motsvarande. Dessutom omfattas föreskrifterna och
riktlinjerna även av sådana enskilda organ hos vilka allmänna handlingar förvaras med stöd
av lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring.
Kommentar

Ärendenr RS 2018/186 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

I arkivlagstiftningen avgränsas ansvar för arkiven till myndigheter. Region Gotlands nämnder och styrelser
utgör regionens myndigheter. I enlighet med offentlighets- och sekretesslagen (OSL 2009:400) jämställs styrelser i kommunala företag, till vilka räknas aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser, med myndigheter. Men endast i sammanhanget att de under särskilda förutsättningar hanterar allmänna handlingar (OSL, kap 2, § 3, 1-2-stycket). Kort beskrivet gäller detta när kommunen anses utöva
ett rättsligt bestämmande inflytande, när det offentliga ägandet eller inflytandet är större än det privata.
Vad begreppet arkivvård innebär framgår av arkivlagen, 4-6 §§. Här understryks det att varje myndighet
ansvarar för sitt arkiv och att de redan vid registrering och framställning av handlingar ska ta hänsyn till
frågor om tillgänglighet och beständighet. Vidare ingår bland annat i arkivvården att organisera arkivet för
att underlätta rätten att ta del av allmänna handlingar, upprätta en arkivbeskrivning och en systematisk
arkivförteckning, skydda arkivet och verkställa beslutad gallring.
1.1 Arkivmyndighet

Regionstyrelsen är arkivmyndighet för Region Gotland. För verkställande av arkivmyndighetens uppdrag finns ett regionarkiv.
Arkivmyndigheten ska
•

utöva tillsyn över myndigheternas arkivvård enligt lag,
3 (9)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

•
•

Riktlinjer och föreskrifter för
arkiv- och informationshantering
inom Region Gotland

förvara och vårda arkiv som den har övertagit till följd av lag eller efter överenskommelse,
lämna rekommendationer kring metoder, materiel och skydd rörande arkivvården.

Arkivmyndigheten ska utöver lagreglerade uppgifter även
• allmänt följa utvecklingen inom arkiv- och informationshantering,
• ge råd kring hantering av arkiv till regionens förvaltningar och företag,
• fatta beslut om hos vilken myndighet en upptagning för automatiserad behandling, som
är tillgänglig för flera myndigheter, ska bilda arkiv,
• i mån av resurser ta emot och förvara enskilda arkiv under förutsättning att ett övertagande inte sker i strid med lagstiftningen.

Kommentar

Arkivlagen reglerar att det i varje kommun ska finnas en arkivmyndighet med uppgift att utöva tillsyn
över arkivvården och i förekommande fall och under förutsättning att fullmäktige inte beslutar annat,
överta arkiv från nämnder eller styrelser som helt upphör med sina verksamheter. Utöver lagreglerade uppgifter tillkommer ett antal uppgifter som uppträder i samband med hantering av arkiv. I dessa riktlinjer
tydliggörs ansvaret även för dessa och att det är arkivmyndighetens uppgifter.

2. Ansvara och hantera
2.1 Definition av begreppet arkiv och arkivbildare

Ett arkiv bildas enligt arkivlagen av de allmänna handlingarna från myndigheternas verksamheter och sådana handlingar som avses i 2 kap. 9 § tryckfrihetsförordningen (1949:105)
och som myndigheten beslutar ska tas om hand för arkivering. Upptagning som är tillgänglig för flera nämnder bildar arkiv endast hos en nämnd, i första hand den nämnd som svarar för huvuddelen av upptagningen.
Arkiven är en del av vårt nationella kulturarv.
Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser
•
Ärendenr RS 2018/186 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

•
•

rätten att ta del av allmänna handlingar,
behovet av information för rättskipningen och förvaltningen,
forskningens behov.

Arkivbildare är den myndighet, företag eller organisation genom vars verksamhet ett arkiv
uppstår. Arkivbildningen ska alltid brytas när en verksamhet byter juridisk form, det vill
säga går från myndighet till bolag eller vice versa.
Kommentar

Gemensamt för alla arkivhandlingar som omfattas av dessa riktlinjer och föreskrifter är att de är allmänna
handlingar. Handlingarna har antingen upprättats hos eller inkommit till myndigheten. Rätten till insyn
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Riktlinjer och föreskrifter för
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enligt bestämmelserna om handlingsoffentlighet kan inte tillgodoses utan en god offentlighetsstruktur och välordnade arkiv. Arkiven ska organiseras så att rätten att ta del av allmänna handlingar underlättas. Genom detta kan myndighetens behov av egen återsökning av information också kvalitetssäkras.
Föreskrivna bestämmelser om arkiv är teknikneutrala och det innebär att oavsett hur allmänna handlingar tekniskt sett hanteras (papper, digital upptagning eller på annat sätt) så gäller ovanstående definition. Närmare rekommendationer kring beständiga metoder ges av regionens arkivmyndighet.
Arkivlagen reglerar frågan om upptagningar som är tillgängliga hos flera myndigheter. Arkivmyndigheten
beslutar i förekommande fall var en gemensam upptagning ska bilda arkiv.
2.2 Arkivansvar

Varje nämnd och styrelse ansvarar för vården av sitt arkiv. Varje nämnd och styrelse ansvarar också för att främja arkivens tillgänglighet och dess användning i kulturell verksamhet
och forskning. Nämnden och styrelsen ska säkerställa en ändamålsenlig ansvarsfördelning
när det gäller informationshantering. I detta ingår att besluta om fastställande av en arkivorganisation genom att utse en eller flera arkivansvariga.
Kommentar

Enligt arkivlagen har varje myndighet fullt ansvar för arkiven som bildas i dess förvaltning och inom dess
olika verksamheter. Ansvaret omfattar dels förvaltningens eget behov av information, men ska även tillgodose den lagstadgade rätten att ta del av allmänna handlingar liksom behovet av information för rättskipning och forskning. Hur organisationen kring själva hanteringen av arkiv inom respektive förvaltning ska
se ut får myndigheterna själva besluta om. Det är viktigt att ansvaret för organiseringen av arkivhanteringen är dokumenterad och att särskilda funktioner finns utsedda som arkivansvariga. Ansvar förutsätter
befogenheter vilket gör att arkivansvaret bör delegeras till chefsnivå.
Arkivansvarig har ett övergripande ansvar för arkivvården, känner till gällande lagstiftning inom arkivområdet och övervakar att verksamheten följer den. Ansvaret omfattar också bland annat att arkivfrågor beaktas vid budgetarbete, planeringsarbete och organisationsförändringar liksom i samband med upphandling,
uppgradering och avveckling av IT-system. Uppgift om vilka som är arkivansvariga och för vilket ansvarsområde ska meddelas arkivmyndigheten.
2.3 Omorganisation och förändrade arbetssätt

Ärendenr RS 2018/186 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

När en nämnd eller styrelse förändrar organisation, förvaltning eller arbetssätt och förändringen väsentligt påverkar förutsättningarna för arkivvården, ska nämnden eller styrelsen i
god tid samråda med arkivmyndigheten.
Kommentar

Genom arkivförordningen framgår det att myndigheten ska samråda med arkivmyndigheten i frågor rörande organisationsförändringar som väsentligt påverkar arkivbildningen. Vidare gäller enligt arkivförordningen att myndigheten bör samråda i sammanhang som innebär förändrade arbetssätt. Arkivförordningens bestämmelser har i dessa riktlinjer och föreskrifter skärpts till att nämnden eller styrelsen ska samråda
med arkivmyndigheten vid alla typer av förändringar som väsentligt kommer att påverka arkivbildningen,
till exempel byte av verksamhetssystem eller förslag till gallring av allmänna handlingar.
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3. Arkivvård
Vad arkivvård innebär framgår av 4-6 §§ arkivlagen. Varje nämnd och styrelse ska tillämpa
beständiga metoder och materiel för bevarande av arkiv enligt gängse standarder för en
ändamålsenlig arkivvård.
Arkiven ska beskrivas och förtecknas och i övrigt vara organiserade för att underlätta utlämnande av allmänna handlingar. Hur arkiven organiseras och vilka rutiner som gäller för
arkivvården ska redovisas i en arkivbeskrivning och i en dokumenthanteringsplan.
Arkiven ska skyddas från obehörig åtkomst, fysiska skador och stöld. Arkivhandlingarna
ska vidare skyddas från förstörelse, manipulation eller annan påverkan som försvårar eller
omöjliggör åtkomst.
Arkiven ska avgränsas och beslutad gallring ska verkställas.
Föreskrifter om arkivvården fastställs i enlighet med arkivlagen av regionfullmäktige. Arkivmyndigheten lämnar rekommendationer kring metoder, materiel och skydd rörande arkivvården.
Kommentar

Fullmäktiges föreskrifter om arkivvård framgår av avsnitt 4.

4. Föreskrifter om arkivvård
4.1 Framställning och bevarande

Beständiga metoder och materiel för framställning och bevarande av arkiv ska tillämpas
med hänsyn till att informationen ska kunna läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas
under hela bevarandetiden. Vid behov ska det vara möjligt att överföra informationen till
annan databärare.
Arkiven ska skyddas från obehörig åtkomst, fysiska skador och stöld. Arkivhandlingarna
ska vidare skyddas från förstörelse, manipulation eller annan påverkan som försvårar eller
omöjliggör åtkomst. Arkiven ska avgränsas och beslutad gallring ska verkställas.

Ärendenr RS 2018/186 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Arkivmyndigheten lämnar rekommendationer kring metoder, materiel och skydd rörande
arkivvården. Riksarkivets föreskrifter bör tillämpas när det gäller tekniska krav för arkivlokaler, framställning och lagring av arkiv (papper, skrivmateriel, förvaringsmedel, skrivare
etc.), analoga ljud- och bildupptagningar samt elektroniskt lagrade handlingar.
Kommentar

Regionfullmäktige anger ramarna för arkivvården inom Region Gotland. Arkivmyndigheten ges uppgiften
att lämna rekommendationer om arkivvård i särskilda tillämpningsanvisningar. Nämnder och styrelser
bestämmer över hur de väljer att organisera arkivvården. De måste säkerställa att de metoder, materiel
m.m. som de väljer att använda är beständiga för bevarande av arkiv enligt gängse standarder för en ändamålsenlig arkivvård. Med detta avses tillförlitliga och godkända metoder och materiel. Till exempel bör
Riksarkivets föreskrifter om arkivvård följas.
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4.2 Informationsredovisning

Varje nämnd och styrelse ska upprätta en informationsredovisning som gör det möjligt att
förstå samband mellan verksamhet och handlingar, överblicka handlingsbeståndet, eftersöka information samt hantera och förvalta handlingar.
Informationsredovisningen ska minst bestå av
• en dokumenthanteringsplan,
• en arkivbeskrivning (och beskrivning av allmänna handlingar),
• en arkivförteckning
Hos nämnder och styrelser som har övergått till verksamhetsbaserad informationsredovisning ska den också innehålla
• en klassificeringsstruktur med processbeskrivningar.
Kommentar

Begreppet informationsredovisning används för att förtydliga sambanden mellan de olika delarna i nämndernas och styrelsernas informationsflöde. Det är också en påminnelse om att lagstiftningen kring arkivhantering är teknikneutral och således omfattar såväl analog som elektroniskt lagrad information. En strategisk hantering av nämndernas och styrelsernas arkivvård och informationsredovisning ökar såväl kvalitet
som effektivitet.
Enligt 6 § arkivlagen ska varje myndighet upprätta en arkivbeskrivning, enligt 4 kap. 2 § offentlighetsoch sekretesslagen ska en beskrivning av allmänna handlingar finnas. Nämnder och styrelser rekommenderas att samordna dessa beskrivningar i ett gemensamt dokument.
Det finns inget centralt beslut inom Region Gotland att övergå till verksamhetsbaserad informationsredovisning. För statliga myndigheter är det sedan 2013 tvingande, medan kommuner och landsting har möjlighet
att besluta tidpunkten själv. En verksamhetsbaserad informationsredovisning utgår från verksamhetsprocesser och inte från organisation. Det senare har hittills varit det vanliga, men är på sikt inte hållbart då
organisationen tenderar att förändras ofta till skillnad från verksamhetsprocesserna. Arkivmyndigheten
lämnar råd och rekommendationer kring hur redovisningen bör utformas.
4.3 Dokumenthanteringsplan

Ärendenr RS 2018/186 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Varje nämnd och styrelse ska upprätta en dokumenthanteringsplan för den egna verksamheten. Planen styr hanteringen av allmänna handlingar och är ett redskap för att skapa enhetliga rutiner med hanteringsanvisningar för alla dokument. I planen intas information om
beslutad gallring. Planen uppdateras fortlöpande.
Kommentar

En effektiv styrning av informationsflödet förutsätter en aktuell dokumenthanteringsplan. Enhetliga rutiner
skapar förutsättning för nämnder och styrelser att uppfylla det krav som arkiv- och offentlighetslagstiftningen ställer på ordning och sökbarhet till myndigheternas allmänna handlingar.
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4.4 Arkivbeskrivning

Nämnder och styrelser ska upprätta en arkivbeskrivning (6 § arkivlagen) och en beskrivning
av allmänna handlingar (4 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen). Lämpligen redovisas
dessa i ett gemensamt dokument, vilket uppdateras fortlöpande.
Kommentar

Tillsammans ska arkivbeskrivningen och beskrivningen av allmänna handlingar bland annat ge information om vilka slags handlingar som kan finnas i nämndens eller styrelsens arkiv, hur arkivet är organiserat
och hur nämndens eller styrelsens organisation och verksamhet ser ut.

4.5 Arkivförteckning

Nämndens eller styrelsens arkiv ska redovisas i en systematisk arkivförteckning. I arkivförteckningen redovisas samtliga handlingar som ska bevaras, vilken tid de omfattar och var
de förvaras. Arkivförteckningen kan med fördel utgå från en verksamhetsbaserad informationsredovisning.
Kommentar

Arkivansvarig ansvarar för att det finns en systematisk arkivförteckning. Arkivförteckningen ska vara
utformad så att den kan användas som sökmedel och kontroll av nämndens eller styrelsens arkiv. Innan en
arkivförteckning kan upprättas måste samtliga arkivhandlingar inventeras (fysiska såväl som digitala).
Detta behövs för att få en bild av arkivets omfattning och innehåll och är särskilt viktigt om arkivet är
oordnat och förvaras i flera olika lokaler. Med utgångspunkt från inventeringen kan materialet ordnas och
avgränsas för att sedan få sin slutliga logiska struktur och fysiska ordning.
Inom den offentliga sektorn har det så kallade allmänna arkivschemat använts sedan 1900-talets början.
Arkivschemat är en standardiserad mall som strukturerar arkivet i ett antal fasta huvudavdelningar, till
exempel protokoll, diarier, räkenskaper. I dagens arkivbildning har det blivit allt svårare att inordna informationen enligt detta arkivschema. Den nya redovisningsmodellen kallas verksamhetsbaserad (eller processorienterad) och utgår från en klassificeringsstruktur istället för allmänna arkivschemat. Inför övergång
till verksamhetsbaserad informationsredovisning kan samråd med fördel ske med arkivmyndigheten.
En arkivförteckning uppdateras fortlöpande.

Ärendenr RS 2018/186 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

4.6 Arkivering och rensning

När ett ärende hos en nämnd eller styrelse har slutbehandlats ska de allmänna handlingarna
i ärendet arkiveras. Allmänna handlingar som inte har tillhör ett ärende arkiveras så snart de
har justerats av nämnden eller styrelsen, eller på annat sätt har färdigställts. När det gäller
diarier, journaler, register och förteckningar som förs fortlöpande anses varje införd anteckning arkiverad i och med att den har gjorts.
I samband med arkiveringen avgörs vilka handlingar som ska tas omhand för arkivering.
Handlingar som inte är allmänna och som inte ska arkiveras rensas ut.
Kommentar

Rensning innebär att man tar bort handlingar som inte ska arkiveras, till exempel arbetsdokument som
endast är av tillfällig betydelse och som inte behövs för förståelsen av ärendet. Rensning avser endast handlingar som inte är allmänna och är därför ingen gallringsåtgärd.

8 (9)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Riktlinjer och föreskrifter för
arkiv- och informationshantering
inom Region Gotland

5. Gallring
Med gallring menas att förstöra allmänna handlingar. Genom att förstöra innehållet helt eller delvis begränsas allmänhetens tillgång till allmänna handlingar. Det är därför mycket
viktigt att gallring sker varsamt.
Utöver att förstöra en allmän handling innebär överföring av uppgifter mellan databärare
gallring om överföringen medför
•
•
•
•

informationsförlust,
förlust av möjliga informationssammanställningar,
förlust av väsentliga sökmöjligheter,
förlust av möjligheter att fastställa informationens autenticitet.

Inskränkning av möjligheten att framställa möjliga handlingar ska också betraktas som gallring.
Varje nämnd och styrelse fattar beslut om gallring. Inför varje gallringsbeslut ska nämnden
eller styrelsen i god tid samråda med arkivmyndigheten. Regionstyrelsen har möjlighet att
fatta beslut om gallring som gäller fler än en nämnd eller styrelse.
Kommentar

Genom att förstöra information, gallra, begränsas tillgången till allmänna handlingar. Det är därför viktigt
att gallringen sker varsamt och att den enskildas rättssäkerhet och forskningens behov särskilt beaktas.
Lagstiftningens utgångspunkt är att allmänna handlingar ska bevaras, vilket innebär att gallring är ett
undantag. För gallring krävs särskilda beslut i samråd med arkivmyndigheten. Informationsförluster försvårar regionens möjligheter att verifiera beslut och kan till exempel innebära osäkerhet kring den enskildes
rättssäkerhet och på vilka grunder regionens nämnder och styrelser har fattat beslut. Styrande när det gäller
frågan om information ska bevaras eller gallras är innehållet i handlingarna och dess betydelse för att tillgodose de lagstadgade ändamålen med att bevara allmänna handlingar. Det är inte mängden information eller
kostnaderna som avgör beslut om att gallra allmänna handlingar.

Ärendenr RS 2018/186 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Förutom den grundläggande betydelsen att förstöra innehållet i en allmän handling, räknas det även som
gallring om en överföring av uppgifter till annan databärare medför begränsningar i åtkomst av information.
Att göra avställningar ur verksamhetssystem kan innebära begränsningar i sökbarhet och möjligheter att
göra informationssammanställningar. Med avställning ur verksamhetssystem menas att delar av informationsinnehållet tas ur befintligt system för att lagras på annat ställe.
Skanning av pappershandlingar i syfte att skapa elektroniska kopior och därefter förstöra originalhandlingarna, innebär med denna definition gallring och för sådana åtgärder krävs gallringsbeslut. I riktlinjerna
anges att nämnden eller styrelsen inför gallringsbeslut ska samråda med arkivmyndigheten. I praktiken innebär det ett remissförfarande till regionarkivet.
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-09-24

Handlingar till

Ärende 5

Förlängning av regionalt serviceprogram
till och med 2020
Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-08-30, § 201
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-06-27
• Förslag Regionalt serviceprogram 2014-2020

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-08-30

RS § 201

Uppdrag respektive erbjudande att förlänga
regionala serviceprogram till och med 2020

RS 2016/862
AU § 217

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•
•

Programperioden för Regionalt serviceprogram Gotlands län 2014-2018 förlängs
till år 2020.
Programmet uppdateras i kapitel 8, insatser och prioriteringar, i enlighet med
regionstyrelseförvaltningens förslag till ny skrivning.

Regeringen erbjöd 2016-12-14 Region Gotland att förlänga genomförandet av
regionala serviceprogram till och med 2020. Som skäl angavs att man ville samordna
tidsperioden för de regionala serviceprogrammen med landsbygdsprogrammet som
löper 2014-2020.
Tillväxtverkets senaste rapport ”Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service
2018” visar att tillgången till kommersiell service på Gotland är hög i jämförelse med
andra län. Serviceprogrammets målsättning, att 100 % av befolkningen har mindre än
tjugo minuter till närmsta serviceställe, är uppfylld.
Merparten av de pengar som finns för att stödja kommersiell service kommer från
landsbygdsprogrammet. Regionstyrelseförvaltningen bedömer med anledning av
detta att det är positivt att koordinera de båda programmens tidsperioder till 20142020.
Måluppfyllelsen i Regionalt serviceprogram 2014-2018 har under perioden varit hög
med en begränsad minskning av utbudet av serviceställen på Gotland.
Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att programmet kan förlängas till 2020
utan att det kommer att få negativa konsekvenser för tillgängligheten till kommersiell
service på Gotland. Vidare att texten i kapitel 8 ”insatser och prioriteringar”
förtydligas så att finansiellt stöd endast kan utgå till serviceställen som är ensamma på
orten.

forts

23 (60)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-08-30

RS § 201 forts
RS 2016/862
Ärendets behandling under mötet

Stefan Persson, utvecklingsdirektör, regionstyrelseförvaltningen, närvarar vid ärendet
behandling.
Eva Nypelius (C) yrkar på redaktionell ändring genom att avståndsangivelsen ändras
till 10 kilometer (i stället för 12) i avsnitt 8 Insatser och prioriteringar, fjärde stycket
första strecksatsen. Anledning är att förordningen i de nationella riktlinjerna har
ändrats till 10 kilometer.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Eva Nypelius
yrkande och finner att det bifalls. Ändringen införs i det färdiga förslaget till regionfullmäktiges sammanträde.
Beslutsunderlag

Näringsdepartementet 2016-12-14
Regionstyrelseförvaltningen 2018-06-27
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2016/862
27 juni 2018

Peter Bloom

Regionstyrelsen

Uppdrag respektive erbjudande att förlänga regionala
serviceprogram till och med 2020
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Programperioden för Regionalt serviceprogram Gotlands län 2014-2018
förlängs till år 2020.

•

Programmet uppdateras i kapitel 8, insatser och prioriteringar, i enlighet med
förslag till ny skrivning.

Sammanfattning

Regeringen erbjöd 2016-12-14 Region Gotland att förlänga genomförandet av
regionala serviceprogram till och med 2020. Som skäl angavs att man ville samordna
tidsperioden för de regionala serviceprogrammen med landsbygdsprogrammet som
löper 2014-2020.
Tillväxtverkets senaste rapport ”Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service
2018” visar att tillgången till kommersiell på Gotland är hög i jämförelse med andra
län. Serviceprogrammets målsättning, att 100 % av befolkningen har mindre än tjugo
minuter till närmsta serviceställe, är uppfylld.
Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att programmet kan förlängas till 2020
utan att det kommer att få negativa konsekvenser för tillgängligheten till kommersiell
service på Gotland. Vidare att texten i kapitel 8 ”insatser och prioriteringar”
förtydligas så att finansiellt stöd endast kan utgå till serviceställen som är ensamma på
orten.
Ärendebeskrivning

Regeringen har i regeringsbeslut ”N2013/2300/RT” daterat 2013-05-02 erbjudit
Region Gotland att utarbeta ett regionalt serviceprogram för perioden 2014-2018.
Regionstyrelsen antog, 2014-02-12 & 75, Regionalt serviceprogram Gotlands län
2014-2018.
Regeringen erbjöd 2016-12-14 Region Gotland att förlänga genomförandet av
regionala serviceprogram till och med 2020. Som skäl angavs att man ville samordna
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tidsperioden för de regionala serviceprogrammen med landsbygdsprogrammet som
löper 2014-2020.
Målsättningen för Regionalt serviceprogram 2014-2018 är att:
•

100 % av den gotländska befolkningen har mindre än tjugo minuter till
närmsta serviceställe.

•

Andelen individer som har mellan 10-20 minuter till närmsta serviceställe
inte ökar under perioden.

Tillväxtverkets senaste rapport ”Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service
2018” visar att tillgången till kommersiell på Gotland är hög i jämförelse med andra
län. Serviceprogrammets målsättning, att 100 % av befolkningen har mindre än tjugo
minuter till närmsta serviceställe, är uppfylld. Avseende målsättningen, att andelen
individer som har mellan10-20 minuter inte ökar, ser bilden tudelad ut. Antalet
individer i denna kategori har minskat med 181 avseende dagligvaror men ökat med
348 avseende tankställen.
Gotland
Dagligvaror

0 - < 10 minuter
2014
2017
54 831
95,9 % 55 798 96,3 %

10 - < 20 minuter
2014
2017
2 328
4,1 % 2 147
3,7 %

Tankställe

53 466

3 693

93,5 %

53 904

93,0 %

6,5 %

4 041

7,0 %

De små förändringarna i tillgängligheten under perioden kan till viss del att hänföras
till befolkningsförflyttningar. Den enda förändringen i utbudet av serviceställen är att
tankstället i Garda försvunnit. Övrigt utbud av serviceställen som påverkar
tillgängligheten har inte förändrats under perioden.
Förtydligande i programmet
Region Gotland och Länsstyrelsen i Gotlands län har under perioden haft en dialog
om tolkningen av prioriteringarna i serviceprogrammet. För att förtydliga att
finansiellt stöd endast kan utgå till serviceställen som är ensamma på orten föreslås
att nedanstående text i kapitel 8 ”insatser och prioriteringar” förtydligas.
Nuvarande skrivning
Under programperioden kommer i första hand följande serviceställe/insatser
prioriteras vid bedömning av bidrag till kommersiell service.
- Serviceställe där avståndet till närmaste serviceställe överstiger 12 kilometer
- Serviceställe med låg lönsamhet och liten förmåga till självfinansiering av
åtgärder.
- Insatser för minskad energiåtgång i verksamheten.
Förslag till ny skrivning
Under programperioden kommer följande serviceställe/insatser prioriteras vid
bedömning av bidrag till kommersiell service.
- Serviceställe där avståndet till närmaste serviceställe överstiger 12 kilometer
och har låg lönsamhet samt liten förmåga till självfinansiering av åtgärder.
- För dessa prioriteras i fösta hand insatser för minskad energiåtgång i
verksamheten.
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Bedömning

Merparten av de pengar som finns för att stödja kommersiell service kommer från
landsbygdsprogrammet. Regionstyrelseförvaltningen bedömer med anledning av
detta att det är positivt att koordinera de båda programmens tidsperioder till 20142020.
Måluppfyllelsen i Regionalt serviceprogram 2014-2018 har under perioden varit hög
med en begränsad minskning av utbudet av serviceställen på Gotland.
Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att programmet kan förlängas till 2020
utan att det kommer att få negativa konsekvenser för tillgängligheten till kommersiell
service på Gotland. Vidare att texten i kapitel 8 ”insatser och prioriteringar”
förtydligas så att finansiellt stöd endast kan utgå till serviceställen som är ensamma på
orten.

Beslutsunderlag

Regeringsbeslut 2016-12-14, N2016/07807/HL. Uppdrag respektive erbjudande att
förläng regionala serviceprogram till och med 2020.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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1 Inledning

Regeringen har i regeringsbeslut N2013/2300/RT daterat 2013-05-02 uppdragit åt Region
Gotland att utarbeta ett regionalt serviceprogram för perioden 2014-2018. Enligt beslutet skall
programmet utarbetas i enlighet med Tillväxtverkets riktlinjer för framtagande och
genomförande och med tillvaratagande av erfarenheter och kunskap från tidigare
programperiod 2009-2013. Programmet skall bygga på en analys av behovet i länet och
utformas för att i möjligaste mån samverka med övriga program för regional tillväxt. Det
regionala serviceprogrammet skall lämnas till Näringsdepartementet senast den 14 mars 2014
och börja gälla från och med 1 april 2014.
Enligt Tillväxtverkets riktlinjer skall identifiering och planering av programmets konkreta
insatser göras en gång per år för det närmaste kommande året.

2 Bakgrund

Serviceprogrammet har till syfte att styra insatser för att stärka dagligvarubutiker och
drivmedelsstationer med strategisk betydelse för varu- och drivmedelsförsörjningen i
Gotlands län. Programmet skall vara ett styrande dokument i syfte att samla resurser och
insatser för att uppnå gemensamma mål för god servicetillgänglighet i länet, samt styra
användandet av stödet till kommersiell service 1.
I tidigare regionalt serviceprogram 2009-2013 var den övergripande målsättningen att
nuvarande tillgänglighet till kommersiell service inte försämras under programperioden. Som
specifikt mål angavs att 100 % av invånarna på Gotland skall ha mindre än 20 minuters restid
till närmsta kommersiella serviceanläggning.
I Tillväxtanalys delrapport ”Utvärdering av regionala serviceprogram 2009-2013” avseende
utvecklingen på Gotland fram till år 2012 konstateras. ”Sammantaget har både
tillgängligheten till dagligvaror och drivmedel förbättrats något under programperioden.
Tillgängligheten ligger inom ramen för programmets mål att 100 procent av invånarna på
Gotland ska ha mindre än 20 minuters restid till den närmaste kommersiella
serviceanläggningen”.
Erfarenheten från programperioden pekar på att befintliga serviceanläggningar på den
gotländska landsbygden kan drivas på marknadsmässiga villkor. Inte minst visar de
nyetableringar, av både dagligvarubutik och tankstationer, som skett under perioden detta. Det
är framförallt två faktorer som är viktiga för att det enskilda servicestället skall nå framgång.
Den första är att kunderna i närområdet väljer att använda befintliga serviceanläggningar. Den
andra att turisttillströmningen till Gotland fortsätter eftersom denna genererar en
tillkommande omsättning för alla serviceanläggningar på ön.
Marknadens aktörer har under programperioden efterfrågat stöd från det offentliga vid
nyetableringar av serviceställe. I dessa fall har Region Gotland, i enlighet med förordningen
om stöd till kommersiell service (SFS 2000:284) och med stöd av regionalt serviceprogram,
ekonomiskt bidragit till de nyetableringar som skett. Marknadens aktörer har inte efterfrågat
stöd avseende lönsamhetshöjande insatser vilket stödjer antagandet att befintliga
serviceanläggningar kan drivas på marknadsmässiga villkor.

1

SFS ( 2000:284 ) om stöd till kommersiell service, med senare ändringar

3

3 Avgränsning

Den geografiska avgränsningen av programmet är Gotlands län med undantag för Visby
tätort. Avseende serviceslag har programmet avgränsats till att omfatta dagligvaror och
drivmedel samt service som kan stärka dessa. Exempel på sådan service är apoteksvaror, post,
systembolagsvaror, grundläggande betaltjänster. Programmet omfattar endast utbudet av
kommersiell service, enskilda individers tillgång till kommersiell service behandlas inte i
programmet.

4 Kopplingar till andra program

Det regionala utvecklingsprogrammet (Vision 2025) utgör grunden för alla övriga program på
Gotland även det regionala serviceprogrammet. Finansiering av insatser i det regionala
serviceprogrammet 2014-2020 hanteras gemensamt genom det näringslivspolitiska
programmet, landsbygdsprogrammet och kommande Leader - CLLD program.

5 Partnerskap

Det regionala serviceprogrammet 2014-2020 fastställs av regionstyrelsen i Region Gotland,
därmed säkerställs Region Gotlands deltagande och engagemang i programarbetet.
Programmet presenteras för det regionala partnerskapet som innehåller representanter för de
offentliga/privata/ideella sektorerna, för information om deltagande organisationer se bilaga 1.
Region Gotland kommer årligen av avrapportera utfallet av programarbetet till partnerskapet.
Eftersom planering av programmets konkreta insatser görs en gång per år för det närmaste
kommande året, ges partnerskapet möjlighet att påverka innehållet i kommande års
handlingsplaner.
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6 Tillgänglighet till kommersiell service på Gotland

Tillväxtanalys har i delrapporten ”Utvärdering av regionala serviceprogram 2009-2013”
jämfört utvecklingen av tillgängligheten till kommersiell service i Sverige mellan 2007 och
2012. Tillgängligheten mäts som den tid det tar att med fordon ta sig till närmaste
serviceställe. Enligt statistiken har tillgängligheten på Gotland förbättrats under denna period.
Antalet individer i gruppen som har mellan 5-10 minuter till närmsta serviceställe har minskat
med 78 stycken och uppgår till 12 257. Antalet individer i gruppen som har mellan 10-20
minuter till närmsta serviceställe har minskat med 163 stycken och uppgår till 1 922. Eftersom
utbudet av kommersiell service förändrats marginellt under perioden bedöms förändringarna
bero på den omflyttning som skett på den gotländska landsbygden.
Tillgänglighet till dagligvarubutiker/tankstationer år 2007 och 2012 per län. Antal personer.
Befolkning*
Län

5 - < 10 minuter

10 - < 20 minuter

20 - <30 minuter

2007

2012

Förändr.

2007

2012

Föränd.

2007

2 082 328

51 586

58 596

7 010

7 912

10 628

2 716

2012

Förändr.

Uppsala

337 668

34 728

37 234

2 506

5 376

6 564

1 188

104

94

-10

Södermanland

272 511

32 508

30 660

-1 848

6 605

5 745

-860

8

11

3

Östergötland

430 228

36 178

37 052

874

Jönköping

337 160

32 456

34 131

1 675

8 094

9 102

1 008

137

142

5

5 729

7 024

1 295

17

21

Kronoberg

184 654

22 937

23 384

4

447

3 298

3 936

638

Kalmar

232 883

23 014

23 501

487

3 660

5 370

1 710

2

3

Gotland

57 308

12 335

Blekinge

152 396

13 143

12 257

-78

2 085

1 922

-163

0

11 578

-1 565

685

845

160

1 252 122

0

49 194

53 684

4 490

483

684

201

0

301 675

23 835

23 414

-421

1 634

2 018

384

0

1 569 428

123 000

124 928

1 928

13 030

15 298

2 268

70

60

-10

Värmland

272 697

30 626

30 141

-485

6 888

10 068

3 180

60

47

-13

Örebro

281 466

22 916

25 177

2 261

4 488

4 976

488

28

94

66

Västmanland

254 235

20 312

20 746

434

3 401

3 202

-199

10

4

-6

Dalarna

276 565

28 780

27 897

-883

5 671

6 177

506

318

244

-74

Gävleborg

276 105

24 294

24 546

252

6 093

6 774

681

202

202

0

Västernorrland

241 966

23 450

23 751

301

8 271

9 689

1 418

271

315

44

Jämtland

126 090

15 963

15 254

-709

6 892

7 619

727

951

1 016

65

Västerbotten

259 555

25 415

26 207

792

13 928

13 630

-298

1 675

1 604

-71

Stockholm

Skåne
Halland
Västra Götaland

Norrbotten
Riket

2011

0

0

248 210

18 663

19 232

569

10 013

11 840

1 827

1 907

2 353

446

9 447 250

665 333

683 370

18 037

124 236

143 111

18 875

5 760

6 210

450

* Exklusive skärgårdsbefolkning.
Källa: Delfi Marknadspartner, Tillväxanalys bearbetning

Om ovanstående siffror för Gotland omräknas till procent har 75,3% av befolkningen mindre
än 5 minuter till närmsta serviceställe, 21,4% mellan 5-10 minuter och 3,3% av befolkningen
mellan 10-20 minuter till närmsta serviceställe. Vid antagande att man kan färdas i en
hastighet av 70 km/tim innebär det att 75,3% av befolkningen har mindre än 6 kilometer till
närmaste serviceställe, 21,4% mellan 6-12 kilometer och 3,3% mellan 12-24 kilometer till
närmaste serviceställe.
Befolkning
Län
2011
Gotland
57 308

5

1

< 5 minuter
antal
%
43 129
75,3%

5 - < 10 minuter
antal
%
12 257
21,4%

10 - < 20 minuter
antal
%
1 922
3,3%

Gotland är speciellt i jämförelse med många andra län i Sverige eftersom ett stort antal turister
besöker länet varje år. På framförallt sommarmånaderna har ön många besökande, under 2013
var antalet besökande cirka 700,000 2 personer vilket motsvarar cirka 12 gånger den bofasta
befolkningen på 57,241 3 invånare. Tillströmningen av turister är viktig eftersom den
genererar en tillkommande omsättning för alla serviceställen på ön. Likaså är utbudet av
kommersiell service viktigt för att kunna attrahera besökare till den gotländska landsbygden.
Serviceställens lokalisering på den gotländska landsbygden är i stort sett densamma avseende
dagligvaror och tankstationer. Flertalet tankstationer på landsbygden är lokaliserade vid en
befintlig dagligvarubutik. Den geografiska spridningen av serviceställe framgår av bilaga 2-3.
Vid utgången av 2013 fanns dagligvarubutiker på sexton orter runt om på den gotländska
landsbygden. I fyra orter fanns mer än en butik medan i övriga tolv endast en butik. I de större
tätorterna Hemse, Slite, Klintehamn och Roma, där det finns mer än en dagligvarubutik och
ett större kundunderlag i närområdet, förväntas ingen försämring av tillgängligheten ske under
programperioden. I övriga tolv orter, där det endast finns en butik, finns en risk för att någon
butik försvinner och att tillgängligheten i området därmed försämras.
Vid utgången av 2013 fanns tankställen på femton orter runt om på den gotländska
landbygden. I tre orter fanns mer än ett tankställe medan i övriga tolv endast ett tankställe. I
de större tätorterna Hemse, Slite, och Roma, där det finns mer än ett tankställe och ett större
kundunderlag i närområdet, förväntas ingen försämring av tillgängligheten ske under
programperioden. I övriga tolv orter, där det endast finns ett tankställe, finns en risk för att
något tankställe försvinner och att tillgängligheten i området därmed försämras.
Sammantaget bedöms att nuvarande tillgänglighet till både dagligvarubutiker och
tankstationer är god. Gotland är ett av sex län i Sverige där ingen individ har mer än 20
minuter till närmsta serviceställe. Marknadens aktörer har inte efterfrågat stöd avseende
lönsamhetshöjande insatser under föregående programperiod vilket indikerar att det finns
förutsättningar för att nuvarande tillgänglighet kan bestå på marknadsmässiga villkor. En
förutsättning för detta är att kunderna i närområdet fortsätter att använda befintliga
serviceställen och att antalet turister till Gotland inte drastiskt minskar.
Som nämnts ovan bedöms tillgängligheten till kommersiell service under programperioden
kunnas upprätthållas på marknadsmässiga villkor. Det finns dock en risk att tillgängligheten
försämras om något serviceställe på en ort där det endast finns ett serviceställe försvinner. Om
detta inträffar under perioden kan det finnas behov av offentligt insatser för att upprätthålla
befintlig tillgänglighet.

2
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Passagerarstatistik från Destination Gotland och Swedavia
Gotland i siffror 2013

6

7 Mål för perioden 2014-2020

Målsättning för perioden 2014-2020 är att,
- 100 % av den gotländska befolkningen har mindre än tjugo minuter till närmsta
serviceställe.
- andelen individer som har mellan 10-20 minuter till närmsta serviceställe inte ökar
under perioden.

8 Insatser och prioriteringar

Om inga förändringar i utbudet av dagligvarubutiker och tankstationer sker under
programperioden kommer programmets målsättning att uppnås. Beslut om eventuella
förändringar i utbudet av dagligvarubutiker och tankstationer tas av enskilda näringsidkare
varför eventuella insatser under programperioden måste initieras av dessa. Ett minskat utbud
av serviceställen kan minska tillgängligheten i negativ riktning, därför är insatser som
motverkar att serviceställen läggs ned prioriterade under programperioden.
Enligt Tillväxtverkets riktlinjer skall identifiering och planering av programmets konkreta
insatser göras en gång per år för det närmaste kommande året. För att öka kunskapen om hur
enskilda näringsidkare, som bedriver dagligvaruhandel på den gotländska landsbygden, ser på
framtiden kommer varje näringsidkare besökas/intervjuas under 2014. Undersökningens
resultat kommer att skall ligga till grund för kommande års handlingsplaner.
Under programperioden kommer i första hand följande serviceställe/insatser prioriteras vid
bedömning av bidrag till kommersiell service.
- Serviceställe där avståndet till närmaste serviceställe överstiger 10 kilometer och har
låg lönsamhet samt liten förmåga till självfinansiering av åtgärder.
- För dessa prioriteras i första hand insatser för minskad energiåtgång i verksamheten.
Det finns i dagsläget kompetens och kapacitet i det företagsfrämjande systemet för att hantera
initiativ och insatser som efterfrågas av enskilda näringsidkare.

9 Hållbar utveckling

Programmet har avgränsats till att gälla insatser för enskilda näringsidkare, enskilda
individers tillgång till kommersiell service omfattas inte av programmet. Eftersom insatser
inte riktas till enskilda individer kommer tillgängligheten till kommersiell service, mätt som
avstånd till närmaste serviceställe, vara likvärdigt för alla individer i samhället. För att bidra
till minskad påverkan på miljön kommer insatser som minskar energiåtgången hos de enskilda
serviceställen prioriteras i programmet.

10 Uppföljning/utvärdering

Region Gotland ansvarar för uppföljning och utvärdering av programmet. För att utvärdera
och mäta programmets måluppfyllelse används Tillväxtanalys mätning av tillgängligheten till
kommersiell service i Sverige. Uppföljning av insatser riktade till enskilda serviceställen görs
utifrån en bedömning av det enskilda serviceställets förmåga att överleva på sikt.
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Bilaga 1

Medlemmar i Regionala partnerskapet
Almi Företagspartner
Arbetsförmedlingen
Fiskeriservice Gotland ek förening
Företagarna
Gotlands bildningsförbund
Gotlands Idrottsförbund
Gotlands näringslivs- etablerings AB (GNEAB)
Gotländska utvecklingsbolag i samverkan ek förening (GUBIS)
LO
LRF
Länsbygderådet
Länsstyrelsen
Naturskyddsföreningen Gotland
Region Gotland
Röda korset
Skogsstyrelsen
Tillväxt Gotland
Ung Företagsamhet
Uppsala Universitet Campus Gotland
Östsvenska Handelskammaren
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Utbud av dagligvaror 2013

Bilaga 2

Röd = flera serviceställe med dagligvaror

Fårö

Blå = ett serviceställe med dagligvaror

Fårösund

Lärbro

Stenkyrka

Slite

Fole
Visby

Roma

Katthammarsvik

Klintehamn

Ljugarn
Stånga
När
Hemse

Havdhem

Burgsvik

9

Ronehamn

50 km

Utbud av drivmedel 2013

Bilaga 3

Röd = flera serviceställe med drivmedel

Fårö

Blå = ett serviceställe med drivmedel

Fårösund

Lärbro

Stenkyrka

Slite

Fole
Visby

Roma

Katthammarsvik

Klintehamn

Ljugarn
Garda
Stånga
När
Hemse

Burgsvik

10

50 km

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-09-24

Handlingar till

Ärende 6

Samordning av bostadsförsörjning –
förslag till organisation samt ansvar
Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-06-13, § 169
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-05-24

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-06-13

RS § 169

Samordning bostadsförsörjning, förslag till
organisation samt ansvar

RS 2018/183
AU § 179

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•
•
•
•
•

Socialnämnden får i uppdrag att samordna bostadsförsörjningen avseende de
boendekategorier som regionen är skyldig att tillhandahålla bostäder för.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att tillsätta en representant
i befintlig förtursgrupp bostadsförsörjning.
Tekniska nämnden får i uppdrag att tillsätta en representant i befintlig förtursgrupp bostadsförsörjning.
Tekniska nämnden får i uppdrag att tillsätta en bostadsansvarig resurs.
Socialnämnden får i uppdrag att upprätta en bostadsportal på Region Gotlands
hemsida.

Region Gotland har ett ansvar att planera bostadsförsörjningen på så sätt att detta
skapar förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. Inom Region
Gotland hanteras bostadsförsörjningsfrågor av olika förvaltningar beroende på vilken
samhällsgrupp och bostadsform det handlar om. Det kan t ex röra sig om bostäder
för äldre, bostäder med särskild service, bostäder för personer med beroendeproblematik, bostäder för ungdomar med behov av stöd i olika former samt bostäder
för nyanlända.
Det efterfrågas en samordning kring bostadsfrågorna för att effektivisera och
förtydliga ansvaret för hanteringen av de bostäder som ska tillhandahållas av
regionen och det är angeläget att dessa frågor hanteras i nära samarbete med
regionens helägda bostadsbolag AB Gotlandshem.
Regionstyrelseförvaltningen gav under våren 2017 en extern konsult i uppdrag att
genomlysa frågan med målet att etablera en långsiktig struktur för samverkan mellan
de funktioner som idag hanterar bostadsfrågor inom Region Gotland samt för ett
främjande av integrationen mellan olika samhällsgrupper. Denna rapport har varit en
viktig utgångspunkt när regionstyrelseförvaltningen har tittat vidare på frågan. Även
tidigare beslut i regionstyrelsen kring bostadsfrågor samt intervjuer, möten och
samråd med berörda förvaltningar har utgjort underlag till förslaget.
forts

9 (44)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-06-13

RS § 169 forts
RS 2018/183
Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att ovan beskrivna organisationsutformning kommer att medföra en tydlighet i ansvaret för bostadsförsörjningen.
Detta i sin tur kommer att bidra till en effektivare process där såväl personalresurser
som bostadsresurser nyttjas på bästa sätt. En snabbare handläggning av de bostadsansökningar som inkommer uppnås då arbetsgruppen har representanter från
samtliga berörda förvaltningar.
Riktlinjer för förtursförmedling kommer att redovisas i särskilt ärende under hösten
2018.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2018-05-24
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2018/183
24 maj 2018

Anna Adler

Regionstyrelsen

Samordning bostadsförsörjning, förslag till organisation samt
ansvar
Förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

•
•
•
•
•

Socialnämnden får i uppdrag att samordna bostadsförsörjningen avseende de
boendekategorier som regionen är skyldig att tillhandahålla bostäder för.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att tillsätta en
representant i befintlig förtursgrupp bostadsförsörjning.
Tekniska nämnden får i uppdrag att tillsätta en representant i befintlig
förtursgrupp bostadsförsörjning.
Tekniska nämnden får i uppdrag att tillsätta en bostadsansvarig resurs.
Socialnämnden får i uppdrag att upprätta en bostadsportal på Region Gotlands
hemsida.

Sammanfattning

Region Gotland har ett ansvar att planera bostadsförsörjningen på så sätt att detta
skapar förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. Inom Region
Gotland hanteras bostadsförsörjningsfrågor av olika förvaltningar beroende på vilken
samhällsgrupp och bostadsform det handlar om. Det kan t ex röra sig om bostäder
för äldre, bostäder med särskild service, bostäder för personer med
beroendeproblematik, bostäder för ungdomar med behov av stöd i olika former samt
bostäder för nyanlända.
Det efterfrågas en samordning kring bostadsfrågorna för att effektivisera och
förtydliga ansvaret för hanteringen av de bostäder som ska tillhandahållas av
regionen och det är angeläget att dessa frågor hanteras i nära samarbete med
regionens helägda bostadsbolag AB Gotlandshem.
Regionstyrelseförvaltningen gav under våren 2017 en extern konsult i uppdrag att
genomlysa frågan med målet att etablera en långsiktig struktur för samverkan mellan
de funktioner som idag hanterar bostadsfrågor inom Region Gotland samt för ett
främjande av integrationen mellan olika samhällsgrupper. Denna rapport har varit en
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viktig utgångspunkt när regionstyrelseförvaltningen har tittat vidare på frågan. Även
tidigare beslut i regionstyrelsen kring bostadsfrågor samt intervjuer, möten och
samråd med berörda förvaltningar har utgjort underlag till förslaget.

Ärendebeskrivning

Det finns ett stort behov av att samordna och säkerställa en gemensam process för
bostadsförsörjningen inom regionen och i samarbete med AB Gotlandshem. Denna
samordning av processerna är av yttersta vikt för att skapa goda förutsättningar för
integrering i samhället av samhällsgrupper som kan ha svårt att på egen hand hitta en
bostad, inte minst då de nyanlända, och därigenom uppnå ett långsiktigt hållbart
samhälle. Där vilja och intresse finns ska även externa aktörer beredas möjlighet att
på ett tydligt och enkelt sätt kunna bidra till bostadsförsörjningen. Processen är tänkt
att vara gemensam för de bostadstyper där regionen har ett krav att tillhandahålla
bostäder. Det kan även finnas förtursgrupper som ej är lagstadgade, men ändå finns i
AB Gotlandshems ägardirektiv och dessa grupper ska också omfattas av den
gemensamma hanteringen.
Regionen har även en integrationsstrategi att förhålla sig till där det, när det gäller
boendefrågan, bland annat fastslås att regionen ska
-

Möjliggöra ett långsiktigt mottagande samt uppfylla lagstiftning kring
mottagande av nyanlända och ensamkommande barn

-

Skapa bostadsområden med blandade bostadsformer och trygga miljöer för
att främja möten mellan människor och motverka segregation

-

Skapa långsiktiga bostadslösningar i olika storlekar till rimliga priser för
personer som bor på eller vill flytta till Gotland

Socialförvaltningen föreslås få en samordningsfunktion avseende arbetet med att
tillhandahålla bostäder i form av sociala kontrakt, medicinska förturer samt bostäder
för nyanlända. Det finns idag en förtursgrupp med representanter från
socialförvaltningen, hälso- och sjukvårdsförvaltningen och AB Gotlandshem med en
regelbunden mötesstruktur. Denna grupp kompletteras med en representant från
teknikförvaltningen respektive en representant från utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen för att säkerställa att behoven avseende bostäder för
nyanlända tillgodoses inom ramen för det övriga arbetet med bostadsförsörjning.
Parallellt med effektiviseringen av bostadsförsörjningsarbetet pågår ett arbete med att
se över rutinerna för medicinska och sociala förturer. Det handlar om att skapa en
tydlighet i hur man som privatperson gör för att ansöka om förtur enligt vissa
kriterier, vart man kan vända sig om man har frågor, eventuella blanketter osv.
Denna information ska finnas lättillgänglig på Region Gotlands hemsida.
Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att Region Gotland inte bör räkna
med ett minskat tryck på sociala bostäder inom regionen. Mot den bakgrunden
föreslås att teknikförvaltningen tillsätter en resurs med ansvar för de bostadskontrakt,
såväl i eget bestånd som hos externa hyresvärdar, som Region Gotland har och
framgent kommer att ha. Denna resurs får det huvudsakliga ansvaret för ett aktivt
arbete med att hitta nya boendelösningar, både inom Region Gotlands eget
fastighetsbestånd och på den privata bostadsmarknaden. Arbetet för denna resurs tar
avstamp i antalet anvisningar av nyanlända, där huvudsakligt fokus ska ligga, och
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samordnas med övriga förvaltningar inom förtursgruppen. Inom ramen för
uppdraget ingår även att i en löpande förvaltning hantera de bostäder som regionen
äger och hyr ut.
För att underlätta för de privata hyresvärdar som vill vara med och bidra till
bostadsförsörjningen inom regionen upprättas på regionens hemsida en
bostadsportal. Portalen är tänkt att fungera som ett nät där privatpersoner, privata
fastighetsägare m fl har möjlighet att lägga in en beskrivning av det boende som kan
erbjudas, hyrestid, hyresnivå och övriga kostnader. Detta kommer ge regionen
möjlighet att på ett samlat sätt få tips på boenden av olika slag, allt från
studentbostäder till trygghetsboenden. Portalen kommer att bygga på frivilligt
deltagande och de bostäder som förmedlas här ska avse tillsvidareuthyrning och ej
semester- eller säsongsboende. Ansvaret för en sådan portal bör ligga på
socialförvaltningen då förvaltningen redan idag har en funktion på regionens hemsida
där man söker bostäder.
Förmedling av studentbostäder kommer att hanteras oförändrat via Rindi och
tillfälliga boenden för sjukvårdsanställda hanteras i befintlig separat databas samt av
hälso- och sjukvårdsförvaltningen då det i många fall handlar om korttidskontrakt.

Illustration över tänkt organisation

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att ovan beskrivna
organisationsutformning kommer att medföra en tydlighet i ansvaret för
bostadsförsörjningen. Detta i sin tur kommer att bidra till en effektivare process där
såväl personalresurser som bostadsresurser nyttjas på bästa sätt. En snabbare
handläggning av de bostadsansökningar som inkommer uppnås då arbetsgruppen har
representanter från samtliga berörda förvaltningar.
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-09-24

Handlingar till

Ärende 7

Strategi för ett långsiktigt hållbart
serviceutbud på Gotland
Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-08-30, § 197
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-08-03
• Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-08-30

RS § 197

Strategi för serviceutbud

RS 2012/439
AU § 213

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•
•
•

Förslaget till strategi för ”Ett långsiktigt hållbart serviceutbud 2019-2030” antas.
Regionstyrelsen får i uppdrag att vara sammanhållande nämnd för strategins
genomförande.
Regionstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett förslag till ett koncept för
servicepunkter.

Regionstyrelsens beslut
•

Regiondirektören får, under förutsättning av beslut i regionfullmäktige, i uppdrag
att återkomma med en beskrivning av genomförandeplanen för strategin på
regionstyrelsen i oktober.

Förslaget till strategi var uppe för beslut på regionstyrelsens sammanträde den 29 maj
2018. Regionstyrelsen beslutade då att återremittera ärendet för ytterligare beredning.
Som vägledning för detta redogjorde partierna i regionstyrelsen för sina respektive
synpunkter. Regionstyrelseförvaltningen har beaktat och berett ärendet vidare
baserad på detta samt synpunkter från forskare inom området kommunstrategiska
studier.
I övrigt kvarstår förslag till beslut (med ändring i tidpunkt för återrapport till
regionstyrelsen angående genomförandeplan från tidigare september till oktober),
ärendebeskrivning och bedömning från föregående tjänsteskrivelse.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det behövs en strategi att förhålla sig till när
det gäller Region Gotlands platsbundna service. I takt med samhällets förändring så
håller den redan nu på att förändras, och orsaken till detta går inte att isolera till
enbart demografi, ekonomi eller nya förutsättningar för och krav på verksamheterna.
Det är snarare alltihop samtidigt. Det är därför viktigt att ha en utvecklad metod för
att i denna förändring både kunna landsbygdssäkra och samordna de beslut som
Region Gotland fattar i olika nämnder.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer vidare att det är högst önskvärt att Region
Gotlands platsbundna service bidrar till en ökad lokal attraktionskraft, genom att
servicepunkter inrättas. Med Region Gotlands målsättningar i såväl den regionala
utvecklingsstrategin – idag Vision Gotland 2025 – som styrkorten så krävs åtgärder
av detta slag för att stärka attraktionskraft, såväl lokalt som regionalt.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-08-30

RS § 197 forts
RS 2012/439

Arbetsutskottet begärde ytterligare kompletteringar av strategin och överlämnade
därför ärendet utan eget yttrande till regionstyrelsen. Reviderat underlag bifogas
kallelse till regionstyrelsens sammanträde
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Stefan Persson, utvecklingsdirektör, regionstyrelseförvaltningen.
Ordföranden yrkar:
1. På sidan 9 första stycket ändras till ...handlar därför om omfördelning i samhället,
tillväxt osv.
2. På sidan 11 sista stycket sätts punkt efter ”i fokus.” Sedan ”För att värdera och
jämföra utnyttjas de kostnadsjämförelser med jämförbara kommuner/regioner
som tas fram av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Arbetet med
Jämförelser från SKL och andra metoder för benchmarking behöver utvecklas
för ökat lärande, effektivisering och utvecklad kvalitet.” I detta instämmer Eva
Nypelius (C).
Eva Nypelius (C) yrkar:
1. På sidan 5 under avsnitt 1.4 Mål ska skrivas ”Delmål:” i stället för ”Detta mål kan
brytas ned i två delmål:”
2. Byt ut ordet landsting mot region på förekommande ställen.
3. På sidan 22 sista stycket tas ordet kanske bort.
4. Förtydligande om RUS kontra RUP.
Anna Hrdlicka (M) yrkar att meningen på sidan 11 under avsnitt 3.1 andra stycket
förkortas eller att den långa meningen skrivs om.
Brittis Benzler (V) yrkar:
1. 1.Första meningen på sidan nio (fortsättning från sidan 8) med början på ordet
”bibehållen” kommer att lyda ...bibehållen kvalitet handlar därför om
omfördelning i samhället, tillväxt och effektivisering på olika sätt.”
2. Sidan 9 under avsnitt 2.3.2 Ö-lägets förutsättning och krav, ändras sista meningen
till ”Men ö-läget påverkar även andra områden som till exempel behovet av en
bred kultur och fritidsverksamhet på Gotland.”
3. Sidan 11, sista stycket sätts det punkt efter ”i fokus”. Sedan byts texten till: ”För
att värdera och jämföra utnyttjas de kostnadsjämförelser med jämförbara
kommuner/regioner som tas fram av Sveriges kommuner och landsting (SKL).
Arbetet med Jämförelser från SKL och andra metoder för benchmarking
behöver utvecklas för ökat lärande, effektivisering och utvecklad kvalitet.”
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-08-30

RS § 197 forts
RS 2012/439

4. Sidan 14, under avsnitt 4 Serviceområden, första styckets sista mening ändras till
”De mindre tätorterna är viktiga som service och mötesplatser.”
Ordföranden ställer proposition på eget förslag om ändringar i texten till Strategi för
serviceutbud och finner att det bifalls.
Ordföranden ställer proposition på Eva Nypelius fyra yrkanden och finner att de
bifalls.
Ordföranden ställer proposition på Anna Hrdlickas yrkande och finner att det bifalls
på så sätt att meningen skrivs om för ökad läsbarhet.
Ordföranden ställer proposition på Brittis Benzlers fyra yrkanden och finner att de
bifalls.
Ordföranden förslår att de ovan föreslagna och bifallna förändringarna förs in i
reviderat förslag till Strategin för ökat serviceutbud. Denna presenteras i färdigt
förslag till fullmäktige. Ordföranden finner att detta bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2018-04-23
Regionstyrelseförvaltningen 2018-08-03
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2012/439
3 augusti 2018

Stefan Persson

Regionstyrelsen

Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•
•
•

Förslaget till strategi för ”Ett långsiktigt hållbart serviceutbud 2019-2030” antas.
Regionstyrelsen får i uppdrag att vara sammanhållande nämnd för strategins
genomförande.
Regionstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett förslag till ett koncept för
servicepunkter.

Förslag till regionstyrelsen

•

Regiondirektören får, under förutsättning av beslut i regionfullmäktige, i uppdrag
att återkomma med en beskrivning av genomförandeplanen för strategin på
regionstyrelsen i oktober.

Sammanfattning

Förslaget till strategi var uppe för beslut på regionstyrelsens sammanträde den 29 maj
2018. Regionstyrelsen beslutade då att återremittera ärendet för ytterligare beredning.
Som vägledning för detta redogjorde partierna i regionstyrelsen för sina respektive
synpunkter. Regionstyrelseförvaltningen har beaktat och berett ärendet vidare
baserad på detta samt synpunkter från forskare inom området kommunstrategiska
studier.
I övrigt kvarstår förslag till beslut (med ändring i tidpunkt för återrapport till
regionstyrelsen angående genomförandeplan från tidigare september till oktober),
ärendebeskrivning och bedömning från föregående tjänsteskrivelse.
Bedömning

Se regionstyrelseförvaltningens tidigare tjänsteskrivelse 2018-04-23 (i kallelse till
regionstyrelsens sammanträde 2018-05-29).
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1. Inledning
1.1 Avgränsning och koppling till andra strategier, planer och program

De övergripande målen och de strategiska vägvalen för Gotlands utveckling som samhälle
och region hanteras i den regionala utvecklingsstrategin (RUS). Strategin är det instrument
för utvecklingen av hela det gotländska samhället som Region Gotland förfogar över som
regionalt utvecklingsansvarig aktör i Gotlands län. Under den regionala utvecklingsstrategin
sorterar sedan ett flertal olika strategier, planer och program, som var för sig hanterar utmaningar och fördjupar insatser inom olika sektorer. Gemensamt för dessa är att de alla ska
bidra till de övergripande målen som fastställs i den regionala utvecklingsstrategin, och ta
vägledning från de där formulerade strategiska vägvalen (se figur 1.1 nedan). Vision Gotland 2025 är den gällande regionala utvecklingsstrategin för Gotlands län idag, även om den
har den tidigare benämningen ”regionalt utvecklingsprogram”. Den antogs 2008 och arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi har påbörjats.

Ärendenr RS 2012/439 Datum 2018-09-24

Denna strategi – Ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland 2019-2030 - är avgränsad
till den platsbundna service som Region Gotland som organisation – i detta fall som både
kommun och region – tillhandahåller för både boende och besökare. De serviceslag som
ingår är hälso- och sjukvård, omsorg, kultur i form av bibliotek, fritid i form av badhus och
ishall samt skola. Dessa har också tidigare kartlagts och analyserats inom ramen för tidigare
material kopplat till detta ärende, det vill säga Sweco´s kartläggning av ”Serviceutbudet på
Gotland” och Region Gotlands ”Remissunderlag inför strategi för ett långsiktig hållbart
serviceutbudet på Gotland”.

Figur 1.1. Sammanhangsbild över strategier, planer och program. SUS = Serviceutbudsstrategi, TFP =
Trafikförsörjningsprogram, ÖP = Översiktsplan och BFP = Bostadsförsörjningsplan.
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1.2 Bakgrund

Flera studier och utredningar har uppmärksammat den demografiska utvecklingens betydelse för kommuners och regioners förmåga att fullfölja sina välfärdsuppdrag. Långtidsutredningens delrapport Demografins regionala utmaningar (SOU 2015:101), den parlamentariska utredningen Stärkt kapacitet i kommunerna för att möta samhällsutvecklingen (Dir.
2017:13), samt ett antal rapporter och forskningspublikationer har alla uppmärksammat betydelsen av en ojämn befolkningsutveckling. Mönstret med en växande befolkning och allt
större barn- och ungdomskullar i storstadsregionerna, samt ett vikande befolkningsunderlag och en allt större andel äldre på landsbygden lyfts i många sammanhang fram som
en prövning för den svenska kommunsektorn (Syssner 2018).
Långvarig befolkningsminskning har lyfts fram som en särskild utmaning för den kommunala nivån. Skatteunderlaget minskar, elevkullarna blir allt mindre, den demografiska försörjningskvoten ökar, tillgången till kompetens minskar på samma gång som behoven inom
äldreomsorgen ökar. Tidigare intervjustudier visar att de beslutsfattare som har att hantera
ett vikande befolkningsunderlag – i hela eller delar av sin kommun – uppfattar detta som
besvärligt. Få kommuner tycks formulera en samlad politik som syftar till att möta de utmaningar som en negativ befolkningstillväxt medför. De flesta kommuner som krymper tycks
sakna explicita strategier för hur man anpassar kommunens organisation och verksamhet
till ett vikande befolkningsunderlag. Detta trots att mer än 40 procent av de svenska kommunerna har haft ett vikande befolkningsunderlag sedan 1970-tales mitt. Detta kan kontrasteras mot att många kommuner i Sverige utvecklat strategier för tillväxt (Syssner 2018).
Även om Region Gotland delar de demografiska och ekonomiska utmaningarna med övriga kommuner och regioner i Sverige som den offentliga servicen står inför, så ser Region
Gotlands förutsättningar för att hantera dessa utmaningar dock något annorlunda ut i jämförelse med andra kommuner och regioner.
Befolkningen som helhet har varit förhållandevis konstant på Gotland under de senaste 30
åren, med en begynnande positiv befolkningsutveckling framför allt de senaste åren. Samtidigt har Visby med omnejd ökat sitt befolkningsunderlag under samma tidsperiod. Det betyder att befolkningsunderlaget har minskat på andra delar av ön (se tabell 1.2 nedan). Gotland är därmed en av flera tillväxtkommuner i Sverige, där befolkningsunderlaget utanför
centralorten eller de större tätorterna har minskat (Syssner 2018).
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Område

1985

2017

1985 – 2017

1985 – 2017 %

Visby Norra

12 965

17 247

4 282

33

Visby Södra

12 362

14 284

1 922

16

Slite

5 455

4 978

-477

-9

Fårösund

4 105

3 355

-750

-18

Roma

7 314

6 820

-494

-7

Klintehamn

4 185

3 988

-197

-5

Sudret

9 757

7 869

-1 888

-19

Sum m a

56 143

58 541

2 398

4

Tabell 1.2. Befolkningsutveckling 1985 – 2017 – Region Gotlands planeringsområden.
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Gotland är också en utpräglad landsbygdsregion med en förhållandevis stor jordbrukssektor. Huvuddelen av befolkningen bor på landsbygden utanför den primära centralorten
Visby, och den offentliga och kommersiella servicen på landsbygden är också väl utbyggd.
Gotland har på så vis en mer levande landsbygd än många andra kommuner och regioner.
Gotland har också av tradition – redan innan skiftesreformerna – en spridd bebyggelse på
landsbygden, något som också ur ett transport- och serviceperspektiv skapar särskilda förutsättningar och utmaningar. En levande landsbygd är idag något alltmer unikt som Region
Gotland har som ambition att bidra till att slå vakt om genom en god service, då den har en
stor betydelse för attraktionskraften för såväl boende och besökare. Detta behöver dock
utvecklas i samklang med samhällets utveckling, och inte ställas däremot.
Det mest utmärkande, och ur ett nationellt perspektiv mest avvikande, är att Gotland är en
ö utan fast landförbindelse, och med ett betydande avstånd till resten av Sverige. Det betyder att Region Gotland inte har några geografiskt angränsande kommuner eller regioner
med vilka en nära samverkan kan ske, i alla fall inte på samma integrerade sätt som hos
andra kommuner och regioner. Det är ur ett transport- och serviceperspektiv en särskilt
stor utmaning.
1.3 Syfte

Strategin syftar till att fastställa en strategisk inriktning för hur Region Gotlands servicestruktur ska utvecklas geografiskt. Den ska därmed utgöra en grund för Region Gotlands
beredning och beslut rörande serviceverksamheternas anpassning och utveckling, på ett
långsiktigt hållbart och koordinerat vis för att hantera rådande och förväntade ekonomiska
utmaningar och förändrade demografi.
1.4 Mål

Målet är att säkerställa att Region Gotlands service utvecklas så att den bidrar till en långsiktigt hållbar regional utveckling, där hela Gotland ska vara attraktivt för boende, besökare
och näringsliv. Detta ska ske genom en anpassning till rådande och förväntade förutsättningar och resurser, för att kunna leverera en kostnadseffektiv välfärd och rättssäker service
med hög tillgänglighet, valfrihet och god kvalitet.
Strategins delmål är:
• Region Gotlands service ska landsbygdssäkras för att säkerställa att hela Gotland
ska vara attraktivt för boende, besökare och näringsliv. Detta genom att ett golv för
servicen definieras och fastställs i geografisk inrättade serviceområden.
• Region Gotlands service ska bidra till en ökad attraktionskraft genom att den service som finns närmast invånarna utvecklas och stärks genom inrättande av servicepunkter.
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1.5 Upplägg och metod

Strategin inleds med ett kapitel om ”Utmaningar för ett långsiktigt hållbart serviceutbud”.
Där beskrivs de utmaningar som finns avseende den service som Region Gotland tillhandahåller som kommun och region, såväl de generella som de mer specifika för Gotland.
Därefter följer ett kapitel om ”Gemensamma utgångspunkter”, som fastställer en kravspecifikation för ett långsiktigt hållbart serviceutbud med beaktande av de tidigare redovisade
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utmaningarna, samt ambitionen att bidra till att hela Gotland ska vara attraktivt för boende,
besök och verksamhet.
Kapitlet ”Serviceområden” fastställer sedan olika områden med minikrav på service i ett
antal olika nivåer, i syfte att både utveckla och landsbygdssäkra Region Gotlands platsbundna serviceverksamheter.
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Kapitlet ”Genomförande av strategin” redogör avslutningsvis för överväganden avseende
servicen i relation till ekonomi, kvalitet och tillgänglighet i tid samt de verktyg som står till
buds för att hantera den utvecklingsprocess som krävs för att strategins mål skall kunna
uppfyllas.
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2 Utmaningar för ett långsiktigt hållbart serviceutbud
I samband med FN-mötet i Rio de Janeiro 1992 utvecklades begreppet ”hållbar utveckling”
till att omfatta tre dimensioner - ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling. Att
uppfylla en dimension betraktas inte som hållbar utveckling, utan den bygger på att de tre
dimensionerna ömsesidigt stöder varandra. Vid FN:s toppmöte i New York i september
2015 antogs, som en vidareutveckling av ovanstående, Agenda 2030 som ny utvecklingsagenda med 17 globala mål för hållbar utveckling.
De globala målen har bäring på Region Gotlands regionala utvecklingsansvar. I denna roll
har Region Gotland uppdraget att utarbeta en regional utvecklingsstrategi för länet samt att
leda, samordna och följa upp arbetet med att genomföra denna. Hållbar utveckling och de
globala målen enligt Agenda 2030 regionaliseras genom att de dockar i de utmaningar som
Region Gotland som regionalt utvecklingsansvarig aktör har att hantera.
Region Gotland har som kommun och region också en skyldighet att förhålla sig till den
regionala utvecklingsstrategin tillsammans med lagar, förordningar och regelverk som reglerar den verksamhet som bedrivs. Men Region Gotland har också som organisation en egen
ambition för sin verksamhet som framför allt kommer till uttryck i det av regionfullmäktige
antagna styrkortet. Det är det övergripande styrdokumentet för organisationens verksamhet, och i detta tas stor hänsyn till dessa tre dimensioner, och målsättningar anges även för
vad som ska uppnås. Styrkortet definierar på så vis hur organisationen i sig ska bidra till en
hållbar utveckling, såväl lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.
2.1 Demografisk förändring och försörjningskvot
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Gotland står också inför en markant förändrad demografi, något som också är en av anledningarna till den ekonomiska utmaningen. Enligt den befolkningsprognos från Statistiska
centralbyrån som finns att tillgå, kommer Gotlands befolkning att få en stor ökning av andelen äldre, med en tyngdpunkt på kvinnor i högre åldrar, samt en befolkningsstruktur som
geografiskt skiljer sig åt. Andelen äldre blir jämförelsevis större på landsbygden än i Visby
med omnejd. Där kommer antalet ungdomar att öka, och därmed behovet av förskolor och
skolor. Servicen är till för invånarna på Gotland med tillägg för öns många besökare, så en
förändrad demografi kräver också en anpassning av servicen. Utöver behovet av att anpassa servicen utifrån de demografiska förändringarna visar prognosen på en demografisk
situation där andelen yrkesverksamma av befolkningen förväntas minska, det vill säga det
säga att allt färre ska försörja allt fler. Med andra ord förutspås betydligt fler att lämna arbetsmarknaden än som träder in på den.
Den statistiska beräkningen avseende detta kallas för den demografiska försörjningskvoten.
Den beräknas som summan av antal personer 0-19 år och antal personer 65 år och äldre
dividerat med antal personer 20-64 år och därefter multiplicerat med 100. Idag har Sverige
en nivå på försörjningskvoten på drygt 73, vilket innebär att på 100 personer i de mest förvärvsaktiva åldrarna 20-64 år finns det 73 personer som är yngre eller äldre. Ju högre tal
detta mått visar (kvot) desto tyngre är försörjningsbördan för de som befinner sig i åldersgruppen 20-64 år. Denna nivå antas öka i Sverige till en nivå på 92 personer per 100 i yrkesaktiv ålder 2060.
Gotland har redan idag en jämförelsevis hög försörjningskvot på 82, och förväntas dessutom bli den region i Sverige som har den högsta andelen äldre befolkning 2025, medan an-
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delen unga i stort är konstanta. Det bidrar till en ännu större ekonomisk utmaning för Region Gotland än för övriga kommuner och regioner. Som en konsekvens av detta blir ambitionen att öka andelen gotlänningar i arbetsför ålder i den regionala utvecklingen alltmer väsentlig.
2.2 Ekologisk hållbarhet

Klimatförändringarna är en global riskfaktor som kräver åtgärder. Ifråga om samhällets serviceutbud så krävs därför ett stort fokus på minskad klimatpåverkan när det gäller insatser
och prioriteringar. Transporter av varor och människor står för en allt större del av koldioxidutsläppen och trots stora tekniska förbättringar av fordonen minskar inte de totala utsläppen. För att minska dessa är det behövligt att både minska transportbehovet och att
göra transporterna mer energieffektiva. I ljuset av detta är också digitalisering av tjänster
som minskar behovet av persontransporter särskilt intressant.
2.2.1 Persontransporter och pendling

Gotlänningarnas boende, med en spridd bebyggelse på landsbygden och en låg tätortsgrad,
något som ur ett transport- och serviceperspektiv skapar särskilda förutsättningar och utmaningar. För många gotlänningar, såväl barn och yrkesverksamma, är dagliga persontransporter på vardagar med fordon en nödvändighet för att ta sig till skola och arbete. Fordonstransporter till Region Gotlands service är således i många fall oundvikliga, men det
går ändå att minska miljöbelastningen. Detta kan ske genom att öka andelen kollektivtrafikresor samt öka användningen av mer miljövänliga drivmedel. Det kan också ske genom att
hålla nere de totala transportbehoven genom att samordna persontransporter till serviceärenden med arbetspendling. Det kan ske genom att serviceverksamheten är lokaliserad
längs naturliga pendlingsflöden eller på platser där skola och arbetsställen finns i större omfattning.
2.3 Ekonomisk hållbarhet

Begreppet ekonomisk hållbarhet kan användas på olika nivåer och i olika sammanhang.
Det kan dels relatera till den samhällsekonomiska utvecklingen och den ekonomiska tillväxten i stort, dels till Region Gotlands hushållning av sina egna resurser. Dessa hänger dock
ihop genom att Region Gotlands breda och omfattande verksamhet har en stor betydelse
för den samhällsekonomiska utvecklingen på Gotland. Genom det regionala utvecklingsansvaret har Region Gotland också ett ansvar för att leda det regionala tillväxtarbetet på Gotland.
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Prioriteringarna mellan de olika verksamheterna har också en betydelse för den ekonomiska
tillväxten, det vill säga att om Region Gotland väljer att prioritera ”fel” investeringar och
verksamheter ur ett ekonomiskt tillväxtperspektiv, så blir alternativkostnaden en lägre ekonomisk tillväxt och sämre skattekraft. Region Gotlands skatteuttag, som idag ligger över genomsnittet för Sveriges kommuner, påverkar också den disponibla inkomsten och därmed
också efterfrågans struktur i den ekonomiska utvecklingen.
2.3.1 Ökade kostnader för välfärden

När det gäller den service som Region Gotland tillhandahåller som en del i välfärdsproduktionen, både som kommun och region, står den inför stora ekonomiska utmaningar
nationellt sett. Kostnaden för välfärdsproduktionen bedöms komma att öka markant under
de kommande åren. Den demografiska utvecklingen medför att behovet av serviceverksamhet tilltar mer än vad som beräknas kunna finansieras genom ökad sysselsättning och
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därmed ökade skatteintäkter. Förutsättningen för kommuner och regioner att bedriva verksamhet framledes med bibehållen kvalitet handlar därför om omfördelning i samhället, tillväxt och effektivisering på olika sätt. Arbetet med att utveckla och förändra verksamheten
måste enligt Sveriges kommuner och landsting i större utsträckning inriktas på effektivisering med hjälp av digitalisering och nya arbetssätt.
Den service som Region Gotland tillhandahåller är också redan idag väsentligt dyrare än
jämförbara kommuner och regioner när det gäller utbildning, samt vissa delar av hälso- och
sjukvården. Flera av Region Gotlands serviceverksamheter har relativt sett många utbudspunkter jämfört med jämförbara kommuner och regioner. Till stor del har det historiska
orsaker i kombination med ett medvetet val att upprätt hålla en god tillgänglighet i tid, även
den ofta generösare än hos jämförbara kommuner och region. Detta bidrar dock till ett
högre kostnadsläge.
2.3.2 Ö-lägets förutsättningar och krav

Det faktum att Gotland är en ö innebär också att möjligheterna till samarbeten med andra
kommuner och regioner inte är lika goda som i landet i övrigt. En tydlig konsekvens av
detta är att Region Gotland på egen hand måste bedriva verksamhet med ett större och
bredare utbud än vad en annan kommun eller en annan region skulle göra. Detta medför
även en högre kostnadsnivå i verksamheter som viss sjukvård och utbildning på gymnasienivå, vilket är något som Region Gotland inte kan påverka utan har att förhålla sig till. Men
ö-läget påverkar även andra områden, exempelvis behovet av en bred kultur- och fritidsverksamhet på Gotland.
2.4 Social hållbarhet

Begreppet social hållbarhet har, precis som samhället, förändrats över tid och hänger ihop
med rådande värderingar, uppfattningar och normer. Den sociala hållbarheten handlar i
detta fall om att bidra till ett samhälle där alla invånare har rätt till en likvärdig service. Ett
demokratiskt samhälle bygger på social hållbarhet. Region Gotland har ett stort ansvar, genom det offentliga åtagandet, att bidra till att invånarnas grundläggande behov och att de
mänskliga rättigheterna säkerställs. Vidare ska Region Gotland stödja arbetet med att inkludera alla människor. För att göra social hållbarhet tillämplig ur ett serviceperspektiv behöver Region Gotland fortlöpande definiera vilka behov och förutsättningar som finns och
hur det påverkar förutsättningar och krav, vilka behöver anpassas och utformas utifrån de
grupper som har störst behov.
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Trots välutvecklade välfärdssystem ökar skillnaderna i hälsa på Gotland liksom i riket. Generellt skiljer det fem år i medellivslängd mellan grupper med högst och lägst utbildning.
En av de mest betydelsefulla faktorerna för ett få en god och jämlik hälsa är därför att ge
barn och unga en bra start i livet. Alla barn har rätt till en likvärdig utbildning. Den behöver
säkerställas oavsett var man bor på Gotland, och oavsett sociala och ekonomiska hemförhållanden, ska utbildningen ha en hög kvalitet.
Antalet äldre invånare över 80 år kommer att öka, och särskilt kvinnor i högre ålder. En allt
högre andel av de äldre förväntas också att finnas på landsbygden, medan andelen unga i
Visby förväntas öka. Faktorer som påverkar förutsättningar för ett hälsosamt åldrande är
bland annat trygghet, social service och tillgänglighet till exempelvis allmänna kommunikationer. Många äldre kommer också att ha behov av servicetjänster, vilket i sin tur också
skapar arbetstillfällen.
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Serviceutbudet är också en del i Gotlands förmåga att hantera kriser i form av allvarliga och
extraordinära händelser och civilt försvar. Utvecklingen av servicebudet behöver därför
även ske med beaktande av kris- och katastrofplaneringen. Det är också viktigt ha med ett
sårbarhets- och redundansaspekter när satsningar görs på exempelvis ökad digitalisering.
2.4.1 Kvalitet och kompetensförsörjning

Ärendenr RS 2012/439 Datum 2018-09-24

Inom flera serviceverksamheter finns idag utbudspunkter där befolkningsunderlaget är litet,
och därtill även minskande. Frånsett att dessa inte är kostnadseffektiva är det också svårt
att upprätthålla verksamhetens kvalitet. De små enheterna är sårbara och personalens ömsesidiga lärande och stöd är svårare att få till och upprätthålla. Dessutom har det visat sig
vara konsekvent svårt att kompetensförsörja och rekrytera behörig personal till Gotland i
allmänhet, och till de små enheterna på landsbygden i synnerhet. Detta riskerar att försämra
den levererade kvaliteten i serviceverksamheten. I flera fall har möjligheten till valfrihet lett
till att invånarna väljer en annan utbudspunkt än just de små enheterna, även om de ligger
närmast det egna boendet. Den upplevda kvaliteten och arbetsställets placering i förhållande till boendet har stor betydelse för dessa val.
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3 Gemensamma utgångspunkter
I uppdraget att tillhandahålla den service som är obligatorisk i rollen som kommun och region, eller som ett uttryck för en politisk ambition, måste Region Gotland förhålla sig till de
utmaningar som beskrivs i föregående kapitel. Region Gotlands serviceverksamhet måste
därför utvecklas så att den anpassas utifrån detta. Denna förändringsprocess måste dock
ske utifrån gemensamma utgångspunkter, det vill säga utifrån en gemensam bild av de förutsättningar som råder och vad som ska åstadkommas. Annars finns det en risk för suboptimering och uteblivna effektivitets- och samordningsvinster. Förhastade beslut i ekonomiskt trängda lägen kan till exempel leda till beslut om vissa besparingar, som på längre sikt
inte gynnar utvecklingen av en långsiktigt hållbar struktur för Region Gotlands service.
Men en långsiktig strategi och god framförhållning ökar möjligheterna att hantera förändringsprocessen med god planering. Strategin behöver också harmoniera med och beakta
den hållbara regionala utveckling som den ska bidra till.
3.1 Kostnadseffektivitet och kvalitet i servicen

De förväntade ekonomiska utmaningarna ställer alltså ökade krav på att servicen är kostnadseffektiv. En av förutsättningarna för att serviceverksamheterna ska kunna bedrivas
med kvalitet och effektivitet i fokus är att det finns ett tillräckligt befolkningsunderlag. När
det gäller befolkningsunderlaget är det också nödvändigt att förhålla sig till att Gotland har
en stor andel besökare, både i form av turister och delårsboende, som också har rätt att ta
del av Region Gotlands service.
En kostnadseffektiv serviceverksamhet motiveras även av att det inte kan anses rimligt, ur
ett demokrati- och rättviseperspektiv, att invånarna på Gotland ska behöva betala markant
mer för en viss verksamhet än invånare i andra kommuner och regioner med likande förutsättningar. Däremot kan såväl ö-läget som den spridda bebyggelsestrukturen på Gotland
föranleda ett något högre kostnadsläge. Dessutom finns det också en alternativkostnad för
den serviceverksamhet som idag bedrivs. Det vill säga en högre kostnad har en undanträngningseffekt på annan verksamhet eller en möjlig skattesänkning, även om det de ekonomiska utmaningarna talar emot det senare.
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En tillräckligt stor efterfrågan och en viss volym i varje serviceverksamhet är också viktigt
för att kunna säkra en god kvalitet, och för att vara attraktiv som arbetsgivare. När det gäller kvalitet har Region Gotland generellt sett en tydlig målbild om god kvalitet i sin verksamhet, vilket därmed också gäller som utgångspunkt för denna strategi. En god kvalitet i
den offentliga servicen är också nödvändig för en stark regional attraktionskraft. Men frågan om kvalitet är också en demokrati- och rättighetsfråga, det vill säga att invånarna ska
har rätt till samma kvalitet oavsett var på Gotland de bor, likväl som gotlänningar ska ha
rätt till samma kvalitet som i resten av landet.
En gemensam utgångspunkt behöver därför vara att en verksamhet ska ha ett tillräckligt
befolkningsunderlag för att kunna bedriva en ändamålsenlig verksamhet med kvalitet och
effektivitet i fokus. För att värdera och jämföra utnyttjas de kostnadsjämförelser med jämförbara kommuner och regioner som tas fram av Sveriges kommuner och landsting. Arbetet med jämförelser från Sveriges kommuner och landsting och andra metoder för benchmarking behöver utvecklas för ökat lärande, effektivisering och utvecklad kvalitet.
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3.2 Ett sammanhållet och inkluderande Gotland

Strategin har i uppdrag att särskilt beakta de geografiskt perifera områdena Fårö, Storsudret 1 och Östergarnslandet 2. Samma krav på ekonomisk effektivitet kan därför inte ställas på
de serviceverksamheter som bedrivs på de utbudspunkter som har till uppgift att serva
dessa områden. Priset för ett sammanhållet och inkluderande Gotland är att serviceverksamheter som bedrivs inom dessa områden också får lov att kosta mer än inom övriga områden. Inte desto mindre finns det gränser för hur små verksamheter som kan tillåtas, men
då inte av ekonomiska skäl. Service måste kunna levereras med erforderlig kvalitet, så att de
som nyttjar servicen i dessa områden också garanteras en likvärdig kvalitet som i övrigt och
i enlighet med fastställda målsättningar. Det är en demokratifråga. Särskilt viktigt är den när
det gäller den utbildningsverksamhet som skolan svarar för. Ingen elev ska behöva få sämre
förutsättningar i livet till följd av en bristfällig kvalitet i utbildningen. Kan inte kvaliteten garanteras till följd av verksamhetens litenhet, så är längre transporttid istället ändå att föredra.
Även södra Gotland behöver särskilt beaktas med anledning av det relativt stora avståndet i
tid till Visby, Gotlands funktionella centralort, som geografiskt ligger på norra delen av ön.
Södra Gotland är också den del av Gotland som enligt befolkningsprognosen har en negativ befolkningsutveckling, vilket även föranleder att särskild hänsyn tas.
En gemensam utgångspunkt behöver därför vara att servicens geografiska struktur ska bidra till att hela Gotland ska vara attraktivt för boende, besök och verksamhet. Den ska vara
landsbygdssäkrad, och därmed säkerställa ett sammanhållet och inkluderande Gotland. Servicen är en del av ett system där ingen geografisk del får lämnas utan service inom skälig
tillgänglighet i tid.
3.3 Ökad samordning och utveckling av servicepunkter

Region Gotland är en organisation, och ska fungera som en sammanhållen sådan, även om
organisationen bedriver många olika slags verksamheter. En gemensam utgångspunkt ska
därför vara att Region Gotland, i möjligaste mån, samordnar de serviceverksamheter som
bedrivs på en och samma plats, för att eftersträva både verksamhetsmässiga effektiviseringar och utnyttja möjligheter till synergier där så är möjligt.
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Ett konkret sätt att åstadkomma detta är att utveckla ett koncept med så kallade servicepunkter på landsbygden, som samlar ett flertal verksamheter i Region Gotlands regi under
ett och samma tak. I ett koncept med servicepunkter behöver dock också utveckling av
metoder för att tillhanda service vara en integrerad del, i syfte att förstärka servicen på
landsbygden nära invånarna och minska transportbehovet. Digitalisering av tjänster är ur
detta perspektiv särskilt intressant.
En servicepunkt skulle till exempel kunna bestå följande verksamheter:
• Bibliotek – Biblioteken fungerar redan idag som en samlingsplats på de orter de
finns, och de har en god geografisk spridning över Gotland. Kunskapsförmedling
och demokratisk samhällsutveckling är också en del av bibliotekens uppdrag. Folkbiblioteken har också ett uppdrag i relation till kunskap om hur informationsteknik
kan användas för kunskapsinhämtning.

1
2

Med Storsudret avses följande socknar: Fide, Öja, Vamlingbo, Hamra och Sundre.
Med Östergarnslandet avses följande socknar: Östergarn, Gammelgarn, Ardre, Kräklingbo och Anga.
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Digital servicestation – En ny servicemetod med möjlighet till att utföra digitala
tjänster med ett visst handledarstöd. Genom den omfattande utvecklingen av nya
digitala tjänster, inom till exempel samhällsbyggnadsområdet, skapas förutsättningar
för en ökad flexibilitet och minskade krav på platsbundenhet. Ett exempel på en utvecklad tjänst skulle kunna vara digitala möten med handläggare.
Trygghetspunkt – Hälso- och sjukvården har redan idag ett utveckla koncept avseende trygghetspunkter, kopplade till vårdcentralerna, för enklare åtgärder. De
finns idag i Fårösund, Roma, Katthammarsvik (Östergarnslandet) och Burgsvik
(Storsudret).
Turistinformation – Information till besökare är i mångt och mycket en samhällsinformation som i många andra kommuner är samordnade med biblioteken. En digital turistinformation på flera språk skulle tillsammans med en manuell service
kunna förstärka och förbättra den information som erbjuds besökare.
Annan medborgarservice?

Ärendenr RS 2012/439 Datum 2018-09-24

En servicepunkt skulle också med fördel kunna innefatta vissa typer av kommersiell service, som dock inte sker i Region Gotlands regi. En utvecklad samverkan med idéburen
sektor kan också vara en möjlighet. Biblioteken kan med fördel utgöra en grund för ett utvecklingsarbete med att inrätta servicepunkter. De är också en förhållandevis billig serviceverksamhet.
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4 Serviceområden
Strategin frångår kategoriseringen av serviceorter som finns i Vision Gotland 2025 och
fastställer istället serviceområden. Anledningen till detta är att det ger bättre förutsättningar
för att kunna landsbygdssäkra servicen. Serviceområdena täcker in hela Gotland, såväl
Visby och tätorter som landsbygd, och tillgängligheten i tid skall vara skälig inom dessa,
oaktat var man bor. Mindre tätorter är viktiga som serviceorter och mötesplatser på landsbygden.
Strategin kategoriserar fyra olika nivåer på serviceområden, till vilka olika serviceverksamheter geografiskt kopplas. I de flesta fall finns också en ort inom dessa, vilken är den mest
naturliga utbudspunkten. Men orten behöver inte vara utbudspunkten, då det kan finnas till
exempel historiska skäl som gör att servicen redan är lokaliserad på annan plats inom serviceområdet och kanske så ska vara även framledes.
Strategin fastställer vilken typ av service som ska finnas tillgänglig för serviceområdena. Beroende på befolkningsunderlag och efterfrågan så finns det olika behov av volymen på servicen, vilket innebär att det för ett serviceområde kan finnas behov av flera utbudspunkter
och leverantörer inom en given serviceverksamhet. Detta har också en påverkan på serviceverksamhetens dimensionering.
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Beskrivningen av serviceområden börjar med den service som ligger närmast befolkningen
– med åtta serviceområden – till den service som tillhandahålls på en utbudspunkt för hela
Gotland.
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4.1 Serviceområden – Närservice

Den service som ska vara allra närmast invånarna samlas i det som benämns som Närservice. Utgångspunkten för dessa serviceområden är de större orterna med mer än 750 invånare.
Två perifera områdena får dock en förhållandevis dålig täckning, och det är Storsudret och
Östergarnslandet. Fårö däremot klarar sig däremot förhållandevis bra genom sin närhet till
Fårösund. För att ta särskild hänsyn till dessa två områden kategoriseras också dessa som
Närservice. Det är eftersträvansvärt att de så långt som möjligt har en service i likhet med
övriga, även om de inte har ett lika stort upptagningsunderlag sett till befolkning. Genom
detta så kan även de mest perifera delarna av Gotland landsbygdssäkras.
Serviceverksamhet

Närservice

Förskola
Skola F-6
Bibliotek
Äldreboende
Trygghetspunkt

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Servicepunkter

Ja, se kapitel 3.3 Ökad samordning och
utveckling av servicepunkter.
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Tabell 4.1. Serviceområden Närservice.
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4.2 Serviceområden – Fyra väderstreck

Nästa servicenivå utgår till viss del ifrån den traditionella indelningen i tredingar, vilket är
en indelning som ännu idag verkar finns kvar i gotlänningarnas referensramar avseende
Gotlands geografi, det vill säga uppfattningen om man bor på norra, mellersta eller södra
Gotland. Indelningen i Nordertredingen (även kallad Nordret), Medeltredingen och Sudertredingen (även kallad Sudret) anpassas dock så att Gotland delas in i fyra väderstreck.
Det görs framför allt genom att mellersta Gotland delas i två delar, en västlig och en östlig.
Den västliga är det klart minsta området, men motiveras av att över hälften av befolkningen bor i detta område.
Serviceverksamhet

Fyra väderstreck

Högstadium
Ungdomsgård

Ja
Ja
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Tabell 4.2: Serviceområden Fyra väderstreck.
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4.3 Serviceområden – Norra, Södra och Visby

Den tredje servicenivån delar Gotland i tre serviceområden, Norra, Södra och Visby. Viktigt att notera är dock att Gotland är en avlång region, där den funktionella centralorten
ändå ligger på norra Gotland rent geografiskt. Det gör i praktiken Hemse till den näst mest
kritiska serviceorten på Gotland.
Serviceverksamhet

Norra, Södra och Visby

Vårdcentral
Ishall
Badhus

Ja
Ja
Ja

Ärendenr RS 2012/439 Datum 2018-09-24

Tabell 4.3. Serviceområden Norra, Södra och Visby.
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4.4 Serviceområde – Hela Gotland

Den fjärde och sista servicenivån avser hela Gotland. Visby, som den funktionella serviceorten för hela Gotland, har redan idag akutsjukhus/lasarett och gymnasium som servar hela
Gotland.
Serviceverksamhet

Hela Gotland

Akutsjukhus/lasarett
Gymnasium

Ja
Ja

Ärendenr RS 2012/439 Datum 2018-09-24

Tabell 4.4. Serviceområde Hela Gotland.
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5 Strategins genomförande
Nämnderna ansvarar för att använda strategin som en planeringsförutsättning, genom att
förhålla sig till dess geografiska struktur vid beslut som rör serviceverksamheternas lokalisering och utveckling. Nämndernas budgetramar i ordinarie budgetbeslut i regionfullmäktige sätter ekonomiska prioriteringar, vilka också kan påverka behovet av förändring och
utveckling av serviceverksamheten. Regionstyrelsen har ansvar för att hålla samman genomförandet.
Strategin ska följas upp varje mandatperiod, och denna uppföljning ska också rapporteras
till regionfullmäktige. I samband med detta ska det även fattas beslut om en eventuell revidering.
5.1 Optimering av och kravspecifikation av nyckelfaktorer avseende service

För att utveckla och säkerställa ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland behöver tre
nyckelfaktorer avseende servicen optimeras. Det är kostnad, kvalitet och tillgänglighet i tid.
Dessa hänger delvis ihop och behöver därför värderas i relation till varandra.
•

Kostnad – Ekonomin sätter de yttersta ramarna för vad serviceverksamheterna får
lov att kosta. Detta beslutas av regionfullmäktige. De förväntade ekonomiska och
demografiska utmaningarna ställer krav på en ökad kostnadseffektivitet.

•

Kvalitet – Serviceverksamhetens kvalitet, i såväl mätbar som upplevd leverans, är
en viktig faktor för nöjda invånare och lokal och regional attraktionskraft. Att utveckla servicen för att kunna bibehålla en god kvalitet är därför grundläggande. I
flera fall fastställer också staten kvalitetskrav inom välfärden.

•

Tillgänglighet i tid – För att hela Gotland ska kunna vara attraktivt för boende,
besökare och näringsliv behöver det säkerställas att tillgängligheten i tid till servicen
är skälig och åtminstone lika god som i liknande kommuner och region, oberoende
av var på Gotland man befinner sig.
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Mot bakgrund av de ekonomiska utmaningarna finns det serviceverksamheter som kommer att behöva bli kostnadseffektivare. Men det ska ske på ett sätt som ändå säkerställer
och stärker serviceverksamheternas bidrag till en långsiktigt hållbar regional utveckling, där
hela Gotland ska vara attraktivt för boende, besök och verksamhet. Förändringen behöver
därför ske på ett sätt som säkerställer en god kvalitet i serviceverksamheten och en landsbygdssäkrad serviceverksamhet, sett till tillgänglighet i tid.
Serviceverksamheter som har utbudspunkter som inte bedrivs med tillräckligt god kvalitet
riskerar att hamna i en situation där invånaren istället väljer en annan utbudspunkt. Det är
därför viktigt att säkerställa att serviceverksamheternas resurser och struktur möjliggör att
servicen kan levereras med en kvalitet i nivå med efterfrågan och utifrån ett demokratiskt
likabehandlingsperspektiv.
En skälig tillgänglighet i tid till serviceverksamheterna är nödvändig för att säkra förutsättningarna för en levande landsbygd på lång sikt. När det gäller flera verksamheter har dock
Gotland idag en jämförelsevis hög tillgänglighet i tid samt många utbudspunkter jämfört
med andra jämförbara kommuner och regioner, även om det finns stora variationer beroende på var man befinner sig på Gotland. I flera fall bedrivs verksamheterna också till en
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högre kostnad än den av Sveriges kommuner och landsting beräknade referenskostnaden
eller kostnaden hos jämförbara kommuner eller regioner.
Den ekonomiska utmaningen och den demografiska förändringen behöver alltså hanteras
utan att riskera verksamheternas kvalitet. Snarare tvärtom genom att förbättra förutsättningar för en god kvalitet. Det innebär att serviceverksamheter måste utvecklas och förändras för att möta dessa utmaningar. Det kan delvis behöva ske genom strukturella förändringar av verksamheter, där Region Gotlands relativt sett många utbudspunkter inom vissa
serviceverksamheter blir färre, men utan att riskera en skälig tillgänglighet i tid. Men det
finns också andra åtgärder som kan användas för att möta utmaningarna. Det kan handla
om effektivisering genom digitalisering och nya arbetssätt samt en ökad samverkan inom
Region Gotland och med det omgivande samhället. En annan mycket viktig faktor är utvecklingen av kollektivtrafik och skolskjutsverksamhet. Nya och utvecklade rutter och
tjänster kan kompensera ökade geografiska avstånd till servicen, så att tillgängligheten i tid
inte behöver försämras.
5.1.1 Modell för beslutsstöd

Nedanstående figur är en modell som beskriver hur man kan värdera och prioritera de tre
nyckelfaktorerna i relation till varandra i konkreta beslutssituationer. Genom modellen kan
spänningar, intressekonflikter och motsättningar belysas och diskuteras. Likväl som de
möjligheter som verktygen i kapitel 5.2 erbjuder som digitalisering och nya arbetssätt samt
transporter.
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Figur 5.1.1. Modell för beslutsstöd (Syssner 2018).
Situation A är en situation där idén om kostnadseffektivitet och kvalitet står i förgrunden.
Tillgänglighetsvärdet blir då relativt sett mindre viktigt och får stå tillbaka. I praktiken är
detta ofta det som händer när man beslutar att centralisera och slå samman skol- eller omsorgsenheter i kommuner. Här kan dock digitalisering och nya arbetssätt samt transporter
kompensera när det gäller tillgänglighet i tid.
Situation B är en situation då kvalitet och tillgänglighet lyfts fram som allra viktigast. I praktiken har dock alla offentliga organisationer begränsade ekonomiska resurser. Det innebär
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att de som förordar Situation B rimligtvis också måste fatta andra beslut som skapar ekonomiskt utrymme att värna både kvalitet och tillgänglighet i vissa delar av verksamheten.
(Strategin förordar ett par sådana situationer när den föreslår att servicen på Storsudret och
Östergarnslandet får vara högre än vad som är kostnadseffektivt, eftersom tillgänglighetsvärdet är så viktigt.)
Situation C är en situation då kostnad och tillgänglighet ställs i förgrunden. I sådana fall kan
man acceptera en lägre kvalitet, eftersom kravet på tillgänglighet uppfattas som så viktigt. I
praktiken kan detta vara ett svårt alternativ, eftersom det i många avseenden inte är regionorganisationen utan staten som fastställer kvalitetskraven inom välfärden.
5.2 Verktygslåda för utveckling och anpassning av servicen
5.2.1 Strukturell effektivisering

En strukturell effektivisering sker främst genom sammanläggning av verksamheter till mer
ekonomiskt effektiva och kvalitetsfrämjande storlekar. En sådan bedöms i någon mån vara
nödvändig för att klara av och anpassa service utifrån den ekonomiska utmaningen och den
demografiska förändringen. Det behöver också skapas ett ekonomiskt utrymme för verksamhetsutveckling genom investeringar i digitalisering och utveckling av nya arbetssätt, för
att serviceverksamheterna ska kunna möta framtidens behov och krav.
En strukturell förändring ska landsbygdssäkras och ske mot bakgrund av de utmaningar,
gemensamma utgångspunkter, verktyg och de serviceområden som strategi fastställer. Med
hänsyn till de ekonomiska utmaningarna är det särskilt viktigt att en strukturell effektivisering föregås av en ekonomisk konsekvensanalys av effekterna till följd av en förändring. De
negativa effekterna av en strukturell effektivisering på tillgänglighet i tid kan i varierade
mån kompenseras med en utvecklad kollektivtrafik och skolskjutsverksamhet. Den måste
därför även inkludera förändringens påverkan av transportbehoven och kostnaden för att
hantera detta. Likaså måste även en förändrad miljöpåverkan beaktas.
Vid förändring av serviceverksamheternas geografiska struktur ska också följande faktorer
beaktas:
• Den totala transporttiden och/eller antalet transporterade kilometer för invånarna ska
minimeras, det vill säga utgångspunkten är var inom serviceområdet invånarna bor och
inte dess geografiska mittpunkt.
• Samordningen med naturliga pendlingsflöden, så att servicepunkten så långt som möjligt finns lokaliserad längs dessa eller på platser där skola och arbetsställen finns i större
omfattning.
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5.2.2 Digitalisering och nya arbetssätt

Digitaliseringen i sig är inget självändamål, utan det är de möjligheter till nya tjänster och
arbetssätt som den medför som är det intressanta. Genom det väl utbyggda bredbandsnätet, som idag täcker hela Gotland, finns de bästa förutsättningarna i landet när det gäller ett
privat och offentligt utnyttjande av digitala tjänster. Arbetet fortskrider också med att ansluta fastigheter som av en eller annan orsak inte anslöts vid den omfattande utbyggnaden
samt att stärka bredbandsnätets redundans och robusthet.
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Digitaliseringen med nya tjänster och arbetssätt möjliggör en effektivisering och en kvalitetshöjning av Region Gotlands service. Historiskt sett har omfattande effektivisering endast skett när ny teknik tagits i anspråk, och vår tids nya teknik är den digitala. Det är därför
viktigt att också investera i verksamhetsutveckling och nya arbetssätt för att uppnå detta.
Sveriges kommuner och landsting understryker att de investeringar som görs framåt i digitalisering inte utgår från oförändrade arbetssätt, för då kommer de framtida driftskostnaderna inte kunna bäras.
5.2.3 Transporter

En strukturell effektivisering, till exempel en sammanföring av verksamheter i servicepunkter, underlättar anknytningen av serviceverksamheterna till kollektivtrafiken. Det är viktigt
eftersom antalet transporter ska minska och serviceverksamheterna ska kunna nås även
utan bil.
Kollektivtrafikutbudet måste anpassas till framtidens behov, en utökning av utbudet är därför nödvändig. I detta sammanhang framstår de olika anspråken från resenärskategorierna
som den största utmaningen. Så har till exempel arbetspendlare, skolelever eller pensionärer
helt olika resebehov som behöver uppfyllas av kollektivtrafiken på bästa möjliga sätt.
Det finns tre utbudsnivåer som ska bli tydligare i framtiden: snabba stomlinjer, kompletteringslinjer (som kan vara helt eller delvis anropsstyrda) och närtrafik (anropsstyrd områdesbaserad trafik). Vidareutvecklingen kommer att ske genom att stärka stomlinjerna, där nyttan av insatserna är högst. Turerna ska avgå på samma klockslag över dagen. Kompletteringslinjerna ska i högre grad ansluta till stomlinjerna, vilket innebär att byten måste underlättas och övergångstider förkortas. Även närtrafiken ska utökas genom att den går oftare
och ger möjligheter till kopplade resor genom bra anslutningar till den linjelagda trafiken.
Samordningen av skolskjutsverksamhet och kollektivtrafik ska fortsätta utvecklas. Beskrivningar av målsättningar och åtgärder för utveckling av kollektivtrafiken fastställs i Region
Gotlands trafikförsörjningsprogram.
5.2.4 Samverkan och servicepunkter
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En ökad samverkan mellan Region Gotlands verksamheter ger möjligheter till synergier
mellan olika verksamhetsslag och samutnyttjande av personal, lokaler och utrustning. Det
kan på så vis bidra till både ökad kvalitet och kostnadseffektivitet. Ett inrättande av servicepunkter i samband med detta är också ett sätt att ytterligare förstärka den nära servicen och
bidra till en ökad attraktionskraft, såväl lokalt som regionalt. Utöver Region Gotlands verksamhet i dessa är det också angeläget att se på förutsättningarna för samverkan med civilsamhället, kommersiella aktörer och i vissa fall även möjligheter till alternativa driftsformer.
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Handlingar till

Ärende 8

Uppdrag om förslag till Arkitekturstrategi
Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-06-13, § 166
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-05-17
• Byggnadsnämnden 2018-02-07, § 11
• Förstudie

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-06-13

RS § 166

Arkitekturstrategi för Region Gotland

RS 2018/201
AU § 176

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Byggnadsnämnden får i uppdrag att upprätta ett förslag till arkitekturstrategi för
Region Gotland.
• Tidplan för framtagande och resurssättning anpassas till stadsarkitektenhetens
övriga åtaganden så att arbetet mot byggnadsnämnd och inom exploateringssamverkan inte påverkas av resursbortfall. Återkoppling bör under framtagande
regelbundet ske till REX (regionstyrelsens arbetsutskott för exploateringsfrågor).
En första återkoppling efter eventuellt beslut i regionfullmäktige bör ske direkt till
närmsta REX för att kommunicera och diskutera preliminär tidplan för framtagandet.
•

Byggnadsnämnden har genomfört en förstudie för att utreda olika tillvägagångssätt
att ta fram en arkitekturstrategi för Gotland. Under förstudiearbetet har det varit
tydligt att två vägval kan göras. Arkitektur och gestaltning kan ses som en fråga
enbart för planering och myndighetsutövning under plan- och bygglagstiftningen,
men kan också utvidgas till att utgöra ett strategiskt förhållningssätt till gestaltning av
byggnader och miljöer som en del i regionens roll som markägare och beställare.
Slutsatsen i förstudien är att en sådan övergripande strategi ger bättre förutsättningar
för en verkningsfull kommunal arkitekturpolitik.
Byggnadsnämnden föreslår att en övergripande arkitekturstrategi tas fram med syfte
att beskriva övergripande mål, inriktning och aktiviteter utifrån ett antal insatsområden. Strategin tas fram i projektform och projektleds av stadsarkitektenheten på
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Regionstyrelseförvaltningen ser positivt på byggnadsnämndens initiativ och anser att
nämndens förslag kan godtas. Förvaltningen föreslår att regionfullmäktige ska ge
byggnadsnämnden i uppdrag att arbeta fram ett förslag till arkitekturstrategi i enlighet
med upprättat förslag. Byggnadsnämnden har för avsikt att finansiera arbetet via
medel ur eget kapital, med maximalt 500 000 kr.
Arbetsutskottet begärde att genomförd förstudie och ett förslag till tidsplan för
arbetet redovisas till regionstyrelsen och överlämnade därför ärendet utan eget
yttrande. Begärt underlag har redovisats regionstyrelsen.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-06-13

RS § 166 forts
RS 2018/201
Ärendets behandling under mötet

Eva Nypelius (C) yrkar att regionstyrelseförvaltningens förslag till hantering av
tidplan och återkoppling fastställs i beslut.
Isabel Enström (MP) instämmer i yrkandet.
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att det vunnit bifall.
Beslutsunderlag

Byggnadsnämnden 2018-02-07, § 11
Regionstyrelseförvaltningen 2018-06-11
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2018/201
17 maj 2018

Anders Lindholm

Regionstyrelsen

Arkitekturstrategi för Region Gotland
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Byggnadsnämnden får i uppdrag att upprätta ett förslag till arkitekturstrategi för
Region Gotland

Sammanfattning

Byggnadsnämnden har genomfört en förstudie för att utreda olika tillvägagångssätt
att ta fram en arkitekturstrategi för Gotland. Under förstudiearbetet har det varit
tydligt att två vägval kan göras. Arkitektur och gestaltning kan ses som en fråga
enbart för planering och myndighetsutövning under plan- och bygglagstiftningen,
men kan också utvidgas till att utgöra ett strategiskt förhållningssätt till gestaltning av
byggnader och miljöer som en del i regionens roll som markägare och beställare.
Slutsatsen i förstudien är att en sådan övergripande strategi ger bättre förutsättningar
för en verkningsfull kommunal arkitekturpolitik.
Byggnadsnämnden föreslår följande inriktning för arbetet:
•

Region Gotland tar fram en övergripande arkitekturstrategi med syfte att
beskriva övergripande mål, inriktning och aktiviteter utifrån ett antal
insatsområden, förslagsvis: Aktiv markpolitik, Regional utveckling, PBL,
Offentligt byggande och Dialog.

•

Strategin tas fram i projektform och projektleds av Stadsarkitektenheten på
Samhällsbyggnadsförvaltningen.

•

Arbetet ska vara brett förankrat och ett viktigt inslag är dialogmöten med
både interna och externa representanter utifrån de föreslagna insatsområdena.
Dialogmötena ska genomföras utifrån två perspektiv: Mål och process.
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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 2018/201

•

Strategin ska förhålla sig till, men inte överlappa eller motsäga andra
strategiskt antagna dokument eller pågående strategiska uppdrag.

•

Arkitekturstrategin ska inte vara geografiskt uppbyggd, som en översiktsplan,
utan ange generella arkitekturpolitiska mål samt aktiviteter och processer
kopplade till insatsområdena.

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen ser positivt på byggnadsnämndens initiativ och anser att
nämndens förslag kan godtas. Förvaltningen föreslår att regionfullmäktige ska ge
byggnadsnämnden i uppdrag att arbeta fram ett förslag till arkitekturstrategi i enlighet
med upprättat förslag. Byggnadsnämnden har för avsikt att finansiera arbetet via
medel ur eget kapital, med maximalt 500 000 kr.
Tidplan för framtagande och resurssättning anpassas till stadsarkitektenhetens övriga
åtaganden så att arbetet mot byggnadsnämnd och inom exploateringssamverkan inte
påverkas av resursbortfall. Återkoppling bör under framtagande regelbundet ske till
REX (Regionstyrelsens arbetsutskott för exploateringsfrågor). En första återkoppling
efter eventuellt beslut i Regionfullmäktige bör ske direkt till närmsta REX för att
kommunicera och diskutera preliminär tidplan för framtagandet.
Beslutsunderlag

Byggnadsnämndens beslut BN§11, 2018-02-07
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Byggnadsnämnden
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Arkitekturstrategi för Region Gotland
Förstudie
2018.01.10

Förstudie Arkitekturstrategi

Inledning
Gotland befinner sig, liksom många andra tillväxtregioner i landet, i ett skede av omfattande
förändring av den bebyggda miljön. Begrepp som hållbar stadsutveckling och gestaltad livsmiljö visar
på behovet av att förstå och förhålla sig till stads- och samhällsbyggandets mjuka kvalitetsaspekter vid
sidan av direkt kvantifierbara och ekonomiska förutsättningar. En hållbart gestaltad bebyggelsemiljö
är också en ur flera aspekter attraktiv miljö, vilket inte är oväsentligt för att i än högre grad förverkliga
visionsmål som kan kopplas till hälsoperspektivet, ökad inflyttning och Gotlands betydelse som
mötes- och besöksplats.
Arkitektur är inte bara byggnader och fasader, utan gestaltning av bebyggelsemiljöer innefattar också
våra gemensamma offentliga rum och platser, dess funktioner och användning. En genomtänkt och
hållbar arkitektur kan tillföra likväl sociala, ekologiska, kulturella och ekonomiska värden som
sinnliga upplevelser.
Byggnadsnämnden gav i februari 2017 uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra en
förstudie för att utreda olika tillvägagångssätt att ta fram en kommunal arkitekturstrategi.
I uppdraget har ingått att utreda vilka olika former av styrdokument som kan vara aktuella, att jämföra
med motsvarande arbeten i andra kommuner och att ange avgränsning och omfattning för en
arkitekturstrategi. Under förstudiearbetet har det varit tydligt att två huvudsakliga vägval kan göras.
Arkitektur och gestaltning kan ses som en fråga enbart för planering och myndighetsutövning under
plan- och bygglagstiftningen, och det är också just inom ramen för översiktsplanering som flera
kommuner arbetar med att ta fram arkitekturprogram. Där kommunen agerar i roller som markägare
och beställare är dock ett strategiskt förhållningssätt till gestaltning av byggnader och miljöer lika
viktiga. Slutsatsen i förstudien är därför att en sådan övergripande strategi ger bättre förutsättningar för
en verkningsfull kommunal arkitekturpolitik.

Definitioner
Arkitektur och arkitektonisk kvalitet
Begreppet arkitektur kan definieras på flera sätt. Det är lätt att avgränsa begreppet till att endast
omfatta utformning av byggnader och då primärt dess fasader men i detta sammanhang bör all
utformning av vår byggda miljö förstås. När vi talar om arkitektur i ett större samhällssammanhang är
utformning av gatumiljöer, offentliga stadsrum, bostadsområden och resecentrum exempel på
arkitektur i begreppets vida mening. Arkitektonisk kvalitet kan definieras som de värden arkitektur kan
tillföra som hållbarhet, användbarhet, trygghet, tillgänglighet, identitet eller sinnlighet. Uppgiften för
en lokal arkitekturpolitik är att ange och beskriva de värden man anser är viktiga för att främja
utvecklingen av vår gemensamma byggda miljö.
Arkitektur- /politik /program / strategi / policy
Begreppet arkitekturpolitik syftar på den samhälleliga ambitionen att styra utformningen av den
byggda miljön i viss riktning. Den svenska plan- och bygglagstiftningen förutsätter underförstått att
kommunens egen arkitekturpolitik definierats, för att exempelvis rätt bedömning av en byggnads
inverkan på stads- eller landskapsbild ska kunna göras. När en kommun anvisar mark utifrån

gestaltningskriterier är detta ett uttryck för arkitekturpolitik. När skolförvaltningen på en kommun
beskriver sina behov för utformningen en ny skolbyggnad kan även dessa ställningstaganden ytterst
relatera till kommunala arkitekturpolitiska mål.
Nu är sällan den kommunala arkitekturpolitiska ambitionen tydlig uttryckt annat än, i bästa fall, i
översiktsplaner och detaljplaner. Om gestaltningsriktlinjer tas fram som ett eget tillägg till
översiktsplanen eller som riktlinjer till en specifik detaljplan eller ett område kan man kalla detta för
arkitekturprogram, gestaltningsprogram eller ibland kvalitetsprogram.
Ett exempel på annan sorts arkitekturpolitiskt dokument är Umeå kommuns ”Funktionsprogram för
förskolan” från 2010 som i detalj omsorgsfullt beskriver hur förskolebyggnader bör utformas för att bli
trygga och välfungerande miljöer för barnen och pedagogerna. Ett sådant program kan precis som
arkitekturprogram i en översiktsplan med fördel vara del av en övergripande arkitekturpolitisk idé eller
vision. Denna behöver i så fall beskrivas i ett politiskt antaget styrdokument. En arkitekturpolicy är ett
övergripande men kortfattat sådant arkitekturpolitiskt styrdokument, medan en arkitekturstrategi är ett
politiskt avsiktsdokument som också djupare kan beskriva aktiviteter och processer för att uppnå de
avsedda målen.
Gestaltning, egenskap och process
Begreppet gestaltning används oftast som en egenskap, exempelvis i påståendet ”huset har en god
gestaltning.” Ordet gestaltning är då synonymt med begreppet utformning. Men ordet gestaltning har
också en vidare innebörd som en beskrivning av själva den process som leder till det färdiga resultatet.
”Gestaltningen av området var en långsiktig process där både boende, exploatörer och arkitekter
deltog i arbetet.” I implementeringen av en kommunal arkitekturpolitik är det avgörande att kunna
kartlägga, utvärdera och utveckla de processer som leder till de avsedda målen. Att ”ta
gestaltningsfrågorna på allvar” handlar då alltså i det arkitekturpolitiska sammanhanget lika mycket
om att förstå och utveckla gestaltningsprocesser och dialogformer som att fokusera på den färdiga
utformningen av ett område eller en byggnad.

Umeå kommuns funktionsprogram för förskolan.

Byggnadsnämndernas roll och arkitektur: En kort historik
Regler kring hur och vad man får bygga har en lång tradition i Sverige. Den första byggnadsstadgan
från 1875 tillkom främst i syfte att förhindra brand och brandspridning men nämnde även andra
viktiga aspekter som exempelvis ”skönhetssinnets anspråk på fritt utrymme, omväxling och
prydlighet”. Idag är det plan- och bygglagen (PBL) som reglerar bygglov och planläggning. Den första
plan- och bygglagen trädde i kraft 1987. Innan dess var det byggnadslagen från 1947,
byggnadsstadgan från 1959 och lagen om påföljder och ingripande mot olovligt byggande från 1976
som tillsammans reglerade byggandet i Sverige. I och med införandet av PBL tydliggjordes kraven på
både anpassningen av bebyggelse samt byggnadens egenvärde. Ambitionen var att ge
byggnadsnämnden en aktivare roll i utformningen av ny bebyggelse istället för att enbart kunna
ingripa i efterhand vilket ansågs vara fallet med den tidigare gällande byggnadsstadgan.
I den äldre plan- och bygglagen (ÄPBL) reglerades kraven på byggnaders utformning i 3 kap. 1 § på
följande sätt:
”Byggnader skall placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller
landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Byggnader skall ha en yttre form och
färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för byggnaderna som sådana och som ger en god
helhetsverkan.”
Bestämmelsen infördes i plan- och bygglagen 1999 och var en del av det handlingsprogram,
Framtidsformer, som dåvarande regering tagit fram för att få en samlad politik för området arkitektur,
formgivning och design. Som ett led i handlingsprogrammet infördes ändringar i dåvarande plan- och
bygglag. Syftet var att tydliggöra att en estetisk tilltalande utformning ska kunna hävdas vid byggande
och planläggning. Uttrycket estetiskt tilltalande lades därför till i 2 respektive 3 kapitlet. I
propositionen framgick även tydligt det ansvar kommunen har för den byggda miljöns utformning och
gestaltning, att byggnadsnämnden ska verka för en god byggnadskultur samt en estetiskt tilltalande
stads- och landskapsmiljö.
Vid framtagande av den nya plan- och bygglag som trädde i kraft 2011 uppmärksammades en
problematik i tillämpningen av den äldre lagstiftningen vid bygglovsprövning. Ett problem som lyftes
var uttrycket ”estetiskt tilltalande” som ansågs lämna stort utrymme för bedömningar grundade på
personliga omdömen. För att ge stöd för mer sakligt underbyggda bedömningar valde lagstiftaren att ta
bort detta uttryck i den paragraf som är direkt kopplad till bygglovsprövningen och istället tydliggöra
direkt i lagstiftningen vilka komponenter som är väsentliga för bedömningen och på så sätt göra lagen
minde godtycklig. Uttrycket byttes därför ut mot formuleringen i nuvarande lagstiftning som lyder att
byggnader ska ha ”god form-, färg- och materialverkan”. Ändringen av bestämmelsen innebär således
ingen ändring i sak utan syftar enbart till att förenkla för den som ska tillämpa lagen. Uttrycket
”estetiskt tilltalande” tilläts däremot stå kvar i stort sett oförändrad form i 2 kap. 3 §.
Den 2 maj 2011 trädde nuvarande plan-och bygglag i kraft och i den finns i huvudsak fem paragrafer
som reglerar hur byggnader och bebyggelsemiljöer ska utformas. Den första, 2 kap. 3 §, reglerar
planläggning:
”Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och
klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållanden främja en ändamålsenlig struktur
och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder”.
Vidare följer bestämmelsen i 2 kap. 6 §:

”Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende byggnader som inte kräver lov
enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på
ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på
platsen och intresset av en god helhetsverkan”
Slutligen framgår av 8 kap. 1, 13 respektive 17 §§ att:
”En byggnad ska 1. vara lämplig för sitt ändamål, 2. ha en god form-, färg- och materialverkan”
”En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt får inte förvanskas.”
”Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till
byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska,
miljömässiga och konstnärliga värden”

Nacka och Gävle kommuners utredning om gestaltning och PBL.

Reflektion
Idag är det alltså inom ramen för ett antal PBL-paragrafer som kommunernas byggnadsnämnder
förväntas göra bedömningar om gestaltning och arkitektur i detaljplaner och bygglov. Som stöd i
detta arbete anger lagstiftningen att byggnadsnämnderna till sin hjälp ska ha arkitektkompetens.
Arkitektutbildningen i Sverige är idag flera femåriga högskoleutbildningar med inriktning mot
husbyggnad, landskapsarkitektur, inredningsarkitektur och planering. Arkitekter arbetar i kommuner
både med detaljplaner och med bygglov. Stadsarkitektrollen är inte en lagstadgad befattning men
stadsarkitekten har ofta en speciell ställning som kommunens främsta sakkunniga tjänsteperson i
gestaltnings- och stadsbyggnadsfrågor. Arbetsbeskrivningen för en stadsarkitekt skiljer sig dock från
kommun till kommun, och ett stort antal kommuner i Sverige saknar idag stadsarkitekt.
Kommuner har på senare år har haft svårt att rekrytera arkitekter framför allt till bygglovssidan och
en av anledningarna är säkert att husarkitektutbildningen i stort saknar utbildningsinslag kring
kommunal myndighetsutövning. Planeringsarkitektutbildningen som finns på BTH i Karlskrona är
dock skräddarsydd för arbete inom samhällsplanering, och ger en bra förberedelse för arbete på
kommunala planavdelningar. I landets kommuner finns också en brist på byggnadsantikvarier med
specialkompetens att, med stöd i PBL, värna kulturmiljö och värdefull bebyggelse.

Byggnadsantikvariekompetensen kompletterar i den kommunala myndighetshanteringen
arkitekterna med kunskap om kulturmiljöer. Byggnadsantikvarieutbildning finns i Visby och i
Göteborg, därmed finns det på Gotland goda möjligheter att rekrytera antikvarier till kommunal
verksamhet.
Byggnadsnämndernas roll för arkitekturfrågorna är central, och det är oftast här som den
kommunala kompetensen kring arkitektur, gestaltning och kulturmiljö finns. Men det är inte bara
inom byggnadsnämndernas myndighetsutövning som kommuner har en viktig roll i gestaltningen av
vår gemensamma livsmiljö. Kommuner agerar i många olika roller i samhällsbyggnadsprocesser, och
en väldefinierad kommunal arkitekturpolitik kan få betydelse på långt fler områden.

Det statliga uppdraget och kommunernas roll
Med bakgrund i utredningen ”Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design” som
dåvarande borgerliga regeringen beställde 2014 lanserades i regeringsförklaringen 2016 att en
nationell arkitekturpolicy skulle tas fram. Boverket fick i uppdrag att ta utreda detta och presenterade
rapporten ”Underlag till nationell arkitekturpolicy” under våren 2017. Boverket har under hösten 2017
aviserat att man avser förstärka myndigheten med 50 anställda, nytt verksamhetskontor i Malmö och
en ny riksarkitekttjänst med syfte ”att stödja kommunerna och uppvärdera arkitekturen.” I början av
2018 förväntas en arkitekturpolitisk proposition läggas fram i riksdagen.
Boverket betonar i rapporten kommunernas avgörande roll för långsiktigt hållbara arkitektoniska
värden och listar de främsta framgångsfaktorerna:
-

Ett tydligt politiskt ledarskap.
En tydlig vision och målbild om vilka värden arkitekturen ska bidra med.
En utvecklad samverkan och dialog internt och externt
Att utifrån olika kommunala roller verka föredömligt inom området
En aktiv markpolitik

Vilka är då kommunens olika roller och inom vilka områden kan en tydligare kommunal
arkitekturpolitik få betydelse?
•

Den översiktliga planeringen är kommunens strategiska planeringsverktyg och ska ange
riktlinjer för de beslut som byggnadsnämndernas myndighetsutövning ska baseras på. Det är
troligt att ju tydligare en arkitekturpolitisk ambition är uttryckt i översiktsplanen, desto bättre
stöd finns för kommande beslut kring gestaltning inom detaljplanering och bygglov.

•

Kommunerna är de största markägarna och markanvisningsinstrumentet är ett avgörande
verktyg för att styra utformning och kvalitet i bebyggelse. Det kräver att det finns en tanke och
överenskommelse om vilka arkitektoniska kvaliteter som är avgörande vid markanvisning och
förädling av kommunal mark. Diffusa begrepp som ”hållbarhet”, ”stadsmässighet” eller ”god
utemiljö” är sällan tillräckligt tydliga för att ge god vägledning.

•

Kommunerna är beställare av byggnader, ombyggnader, torg- och parkprojekt och andra
byggda miljöer där den arkitektoniska ambitionen är av stor betydelse för helheten och det
färdiga resultatet. Ofta involveras flera förvaltningar då en verksamhet i kommunen kan vara
hyresgäst och en annan verksamhet fastighetsägare. I utformning av offentliga utemiljöer har
stadsträdgårdsmästaren en viktig roll som skulle stärkas av en övergripande arkitekturpolitisk
ambition.

•

De kommunalt ägda bostadsbolagen är landets största bostadsbyggare, och graden av
omsorgsfullhet i gestaltningen av nya bostadsområden och upprustning av befintliga får stor
betydelse för en kommuns bebyggda miljöer för lång tid framåt.

•

En kommun har också möjlighet att involvera medborgare på olika sätt i utformningen av och
dialogen kring byggda miljöer. En kommunalt antagen arkitekturpolitik kan ge riktlinjer för
medborgardialog och inslag kring arkitektur i exempelvis skolundervisningen kan ge ökad
medvetenhet om vår gemensamma stads- och landskapsmiljö.

Hur har andra kommuner arbetat med arkitekturpolitik?
Här redovisas de erfarenheter som gjorts i de kommuner som nyligen utvecklat egna övergripande
strategier för arkitektur och gestaltning, samt översiktligt hur gestaltningsambitioner uttryckts i
tidigare planeringsdokument framtagna av Region Gotland / Gotlands kommun. De kommunala
strategierna är alla nyligen antagna eller befinner sig fortfarande i framtagande. Någon riktig
utvärdering av deras användning har alltså ännu inte kunnat göras.
Stockholm
Inom ramen för Stockholms stads översiktsplan ”Promenadstaden” togs arkitekturstrategin ”Arkitektur
Stockholm-strategier för stadens gestaltning ” fram 2013 som ett tematiskt tillägg med syftet att ersätta
den då gällande byggnadsordningen för Stockholm. Dokumentet fick dock en oklar status då bara
godkändes i Stadsbyggnadsnämnden och alltså aldrig formellt antogs som ett tillägg till
översiktsplanen. Dokumentet kallas nu för planeringsunderlag och det sägs på Stockholms stads
hemsida att det ska arbetas in i kommande översiktsplan.
I ett antal kapitel som är rikt illustrerade med goda lokala exempel beskrivs strategier utifrån teman
som staden, stadsrummet, stadsdelen, byggnaden och processen. Varje kapitel åtföljs av ett antal teser
som ska vara vägledande, exempelvis: ”Permanenta och tillfälliga skol- och förskolelokaler utförs
med hög arkitektonisk kvalitet såväl interiört som exteriört och utformas med barnens behov i
centrum”.
I kapitlet om stadsrummet fastslås att ”I stadens planering prövas olika processer där tillfällig
arkitektur tillåts inspirera till ny användning och kunskap om stadens offentliga rum.”
Dokumentet har en ambition att ange en generell övergripande arkitekturpolitik för Stockholm, och
blir inte särskilt specifikt annat än i de bilagda bildexemplen. Dokumentet är grafiskt och visuellt
tilltalande, vilket inte ska underskattas när det ska kommuniceras internt och externt. Teserna är ofta
allmängiltiga vilket ställer krav på att de följs upp av en tydlig handlingsplan för implementeringen.
När dokumentet endast är antaget på byggnadsnämndsnivå kan detta vara svårt att genomföra.

Uppslag ur Arkitektur Stockholm.

Malmö
”Arkitekturstaden Malmö” är ett kommunalt arkitekturprogram i form av ett tematiskt tillägg till
översiktsplanen för Malmö stad. Dokumentet är hösten 2017 fortfarande är under framtagande och
beräknas bli antaget 2018. Till upplägget påminner arkitekturprogrammet om Stockholms, med ett
tilltalade grafiskt gränssnitt med många lokala bildexempel. Arkitekturprogrammet beskriver Malmös
specifika förutsättningar väl och det finns en bra balans mellan generella ställningstaganden och ett
lokalt projekt som exemplifierar ställningstagandet. Exempelvis illustreras följande text med den nya
konferensanläggningen Malmö Live i Västra hamnen: ”Byggnader och stadsrum av betydelse för hela
staden eller regionen ska gestaltas med sådana arkitektoniska ambitioner att de blir besöksmål,
orienteringspunkter och identitetsskapare.”
Malmös arkitekturprogram lyfter också arkitekturens sinnliga kvaliteter samt ambitionen att skapa
hållbar och resurseffektiv arkitektur. Man kan läsa in ett starkt regionalpolitiskt anslag i programmet,
där arkitekturen lyfts fram som en avgörande faktor för Malmös attraktivitet.
Som del i dokumentet och som ett separat bilaga i form av ett laminerat kort som kan användas i olika
sammanhang finns ”Malmös nio teser om arkitektur” som i nio rutor beskriver arkitekturmålen för
staden, rummet och huset / platsen utifrån form, funktion och framtid. Detta är en intressant modell då
ett planeringsdokument som kan sammanfattas i ett antal teser som kan stoppas i fickan säkerligen blir
lättare att implementera och använda som verktyg för dialog, internt och externt med aktörer och
medborgare.

Malmös 9 teser om arkitektur.

Uppsala
I den höga byggtakt som råder i Sveriges fjärde största kommun väcktes frågan politiskt 2012 om att
ta fram styrdokument för arkitektur och gestaltning. Kommunfullmäktige beslutade att ta fram en
förstudie som underlag till beslut och den föreslog att Uppsala skulle ta fram en kommungemensam
arkitekturpolicy, Arkitektur Uppsala, som skulle vara bindande för alla kommunens förvaltningar. Till
skillnad från ett arkitekturprogram som utarbetas inom ramen för den översiktliga planeringen får en
antagen policy även inverkan inom fler områden i organisationen. Där kommunen själv exempelvis är
beställare av skolor eller vårdbyggnader ska den antagna policyn fungera som underlag för beslut. I
intervju av Boverket med Uppsalas stadsarkitekt Claes Larsson (i ”Underlag till nationell
arkitekturpolicy”) konstateras att för att policyn ska få långsiktig betydelse krävs ett aktivt samtal och
dialog om värdena som beskrivs i policyn. Den dialogen måste ske både internt inom den kommunala
organisationen och externt med berörda aktörer och medborgare. Policyn behöver aktivt arbetas in i
kommunens rutiner och processer. Det har också identifierats att den största utmaningen i att
implementera policyn har funnits i relation till de kommunalt ägda bolagen och dess ägardirektiv.
Arkitektur Uppsala är ett kortfattat dokument som anger och beskriver sju värdebegrepp som ska
uppnås: sammanhang, skala, grönt, befintliga värden, god livsmiljö, samverkan och tillgängligt.
Policyn beskriver sedan ett antal verktyg för att uppnå de beskrivna värdena: tillfällig arkitektur, testa,
tävlingar, debatt / dialog, markpolitik och uppföljning.
Arkitekturpolicyn är ett tydligt generellt styrdokument. Den beskriver inte annat än i enstaka passager
Uppsalas specifika förutsättningar, särart eller värden.
Policyn omfattar Uppsala stad men inte den omgivande landsbygden inom kommungränsen. Därför är
arkitekturpolicyn primärt ett styrdokument för stadens arkitektur och gestaltning.

Linköping
Linköpings kommun håller hösten 2017 på att ta fram en ny fördjupad översiktsplan,
”Arkitekturprogram för Linköpings innerstad”. Med ”innerstaden” förstås den utvidgade
kvartersstaden, alltså även den del av staden som bedöms kunna omvandlas till stadsmiljö. Arbetet
som är i utställningsfas har projektletts av Linköpings stadsarkitekt Johanna Wiklander.
Arkitekturprogrammet är ett omfattande dokument som beskriver Linköpings stadsbyggnadshistoria
och etablerar stadsbyggnadsprinciper för innerstadens utbyggnad, exempelvis ”byggnader placeras i
gatuliv” och ”flera fastigheter inom samma kvarter”. Programmet ägnar stor del åt fördjupning i
kapitel som behandlar arkitektur och ”arkitektonisk kvalitet i de kommunala processerna”. Den
sistnämnda fördjupningen är speciellt intressant då den beskriver kopplingen mellan den kommunala
markpolitiken, detaljplaneringen och bygglov utifrån begreppet arkitektonisk kvalitet. Programmet ger
här tydlig vägledning till hur kommunen bör använda markanvisningsintrumentet utifrån
kvalitetskriterier, och får då också i delar karaktären av övergripande arkitekturpolitiskt dokument.
Hur dessa ställningstaganden i översiktsplanen sedan ska förhålla sig till och få faktisk inverkan på
kommunens markanvisningspolicy framgår inte tydligt.
Parallellt med arkitekturprogrammet tas ett ytterligare program inom ramen för översiktsplanen fram,
”Linköpings mötesplatser- innerstadens torg och parker”. Dokumentet beskriver principer för de
offentliga utemiljöernas utveckling. Tillsammans ger de båda översiktplanedokumenten detaljerade
gestaltnings- och utvecklingsförutsättningar utifrån Linköpings specifika stadskaraktär. Programmen
är planeringsdokument med fokus på den täta stadens utveckling.
Region Gotlands styrdokument för arkitektur och gestaltning
Översiktsplanen Bygg Gotland, antagen 2010, med sina fördjupningar för Fårö, Storsudret och
Östergarnslandet, samt den tidigare antagna fördjupade översiktsplanen Hela Visby (2009) ligger till
grund för beslut i detaljplaner och bygglov, och anger också översiktliga riktlinjer för gestaltning och
arkitektur. En av utgångspunkterna för översiktsplanen är de nationella miljökvalitetsmålen. Det
nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö säger att ”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö
skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö.”
Bygg Gotland beskriver generellt under kapitlet ”Bebyggelseutveckling” att en mer samlad
bebyggelsestruktur eftersträvas vid lokalisering av nya bostäder (på landsbygden) och under rubriken
”Hållbar stadsutveckling” att ”den byggda miljön i Visby ska utvecklas i samspel mellan bevarande
och nyskapande med utgångspunkt i stadens form, skala och uttryck”. Det sägs också att ”en attraktiv
boendemiljö ska vara tillgänglig och trygg för alla invånare.”
Under kapitlet ”Kulturvärden” anges också generella principer som ”vid lokalisering av ny bebyggelse
bör det traditionella bebyggelsemönstret följas” angående hur ny bebyggelse ska förhålla sig till
kulturlandskapet och värdefulla bebyggelsemiljöer.
I fördjupningarna till Bygg Gotland går man djupare in i bebyggelsestrategier. I kapitlet ”Riktlinjer för
bebyggelse och bygglov” i FÖP Östergarnslandet och Katthammarsvik (2017) anges principer för hur
ny bebyggelse ska förhålla sig till landskapsbildens olika karaktärer. Det anges också principer utifrån
tänkt bygglovsprocess, exempelvis att volymstudier och perspektiv kan behöva bifogas ansökan.
Hela Visby anger översiktliga stadsbyggnadsstrategier för utbyggnad och förtätning. Exempelvis slås
det fast att ”de vaga, delande och otrygga ”mellanrummen” ska överbryggas” och att ”attraktiva
stråk ska sammanbinda grönområden och bebyggelse.” Det anges också som viktigt att kvaliteten på
entréerna till Visby behöver förbättras då de har betydelse för både bilden av staden och stadens
identitet.

På detaljplanenivå sätts en del arkitekturprinciper i förstudie- eller planprogramskeden, eller som mer
detaljerade gestaltningsprogram som bifogas vissa detaljplaneområden som exempelvis för Bungenäs
och Vändburg. Gestaltningsprogrammen är ofta framtagna av exploatörernas egna konsulter i dialog
med regionen, medan principer i program och förstudier framförallt sätts inför mer komplexa
stadsbyggnadsområden som utbyggnader i Visby.
I ”Strukturplan Visborg”, som inte är ett PBL-dokument men en politiskt antagen avsiktsförklaring,
ges ganska långtgående instruktioner för hur den nya bebyggelsen kan organiseras i den nya
stadsdelen: ”Skalan ska hållas mänsklig, vara låg och relativt tät vilket ändå ger en hög
exploatering.(..). I den täta och låga staden uppnås goda boendekvaliteter och trafik och parkering
kan integreras på ett enklare sätt. Generellt bör våningshöjder hållas under trädnivå, där ofta tallarna
är ett starkt stadsbyggnadselement.”
Till detaljplanen för Visby innerstad är ”Byggnadsordning för Visby innerstad” bilagd som en
fördjupning av bestämmelserna i detaljplanen. Det är primärt ett dokument som anger principer för
bevarande och värnande om den värdefulla bebyggelsemiljön. Dokumentet anger dock några enkla
principer för ny bebyggelse som ”högsta kvalitet ska prägla hantverk, material och arkitektonisk
utformning” och ”byggande på exploaterade tomter kan ske med ett modernt arkitektoniskt
formspråk.”
Utöver de redovisade PBL-dokumenten ovan pågår också arbetet med framtagande av ett Stads- och
utemiljöprogram med tekniska nämnden som beställare. Syftet är att redovisa riktlinjer för gestaltning,
möblering och hantering av offentliga utemiljöer på Gotland.

Reflektion
De styrdokument som finns framtagna av Region Gotland / Gotlands kommun visar att det
framförallt är på fördjupad översiktsplanenivå och detaljplanenivå som arkitekturriktlinjer blir
specifika. De utgår dock sällan från arkitekturens innehåll och funktion utan framförallt från
bebyggelsens form och skala. De kan någon gång beröra gestaltningsprocesser, som i riktlinjer om att
volymstudier ska tas fram i bygglovsskedet. Det går också att se att gestaltningsriktlinjer även har
börjat tas fram utanför PBL-området, som i pågående arbete med utemiljöprogram.
De redovisade referensexemplen ovan är från stora stadskommuner, och de beskrivna
arkitekturprogrammen rör primärt stadens gestaltning. För en mindre kommun där
landsbygdsperspektivet är lika viktigt som stadsperspektivet behöver ett arkitekturprogram eller
strategiskt dokument se annorlunda ut.
Som Malmös exempel visar är arkitekturprogrammets betydelse som ett dialogdokument viktigt.
Därför bör man fundera på hur exempelvis ett arkitekturpolitiskt dokument kan tillgängliggöras,
grafiskt och på andra sätt, för att bli ett dokument som verkligen används och får spridning.
Exemplen visar att det i framtagandet av arkitekturdokument är lätt att hamna i mellanformer
mellan planeringsdokument (arkitekturprogram) och övergripande strategi eller policy. Oberoende av
vilken typ av dokument man väljer att ta fram är det avgörande att ställningstaganden på ett klart
sätt relaterar till syftet med dokumentet, annars riskerar det att bli svåranvänt och otydligt.
Därför finns det två tydliga vägval i framtagandet av kommunala arkitekturpolitiska dokument. Det
första alternativet är att se de arkitektoniska målen som helt avgränsade till översiktsplan och PBL.
De kan då på ett detaljerat och genomarbetat sätt vägas in i nya översiktsplaner, som i Linköping,
eller tas fram som tematiska tillägg inom ramen för en aktuell översiktsplan. I dessa
planeringsdokument kan det vara svårt att ta ställning till hur kommunen ska agera i arkitekturfrågor

utifrån sina andra roller. Det andra alternativet, att ta fram en kommunövergripande
arkitekturstrategi eller arkitekturpolicy, kan däremot få betydelse för en mer samordnad kommunal
syn på arkitekturfrågorna utifrån fler centrala områden än den fysiska PBL-planeringen och
myndighetsutövningen. Att inarbeta arkitekturstrategin i kommande planeringsdokument som
exempelvis översiktsplaner blir då en process bland flera.
En kommunal övergripande arkitekturpolicy kommer av nödvändighet att bli väldigt generell. Ett
dokument med allt för allmängiltigt beskrivna målsättningar riskerar att bli verkningslöst om det inte
följs upp med handlingsplaner. Därför är det viktigt att hitta en balans i beskrivning av arkitektoniska
värden och mål och ett stort fokus på utveckling av verktyg och processer för implementering av
dessa värden och mål. Då framstår framtagandet av en övergripande arkitekturstrategi som det
tydligaste vägvalet för ett arkitekturpolitiskt dokument som kan få reellt genomslag.
Uppsalas arkitekturpolicy framstår sammantaget som det av exemplen ovan som bäst motsvarar ett
kommunövergripande strategiskt dokument, även om aktiviteter och insatsområden beskrivs väldigt
översiktligt.

Vad kan en väldefinierad kommunal arkitekturpolitik betyda för Gotland?
Ovan har beskrivits att en kommuns arbete med arkitektur och gestaltning sker inom flera områden,
och att den arkitekturpolitiska ambitionen därför bör omfatta ett större sammanhang än enbart
byggnadsnämndens sakområde. För Region Gotland skulle en antagen arkitekturstrategi kunna få stor
betydelse framförallt inom följande områden:
Aktiv markpolitik
I Region Gotlands arbete med markanvisningsprocesser och tävlingar används gestaltningskriterier
ofta. Här saknas dock ett strategiskt förhållningssätt kring hur och när gestaltningskriterier ska viktas
relativt andra kriterier som ekonomi och hållbarhet. Att som idag särskilja exempelvis gestaltning och
hållbarhet som egna kriterier kan dessutom vara problematiskt då god gestaltning i sig kan vara en
konsekvens av en genomtänkt hållbarhetslösning. Gestaltningskriterier i markanvisningstävlingar
bedöms främst utifrån förutsättningar i översiktsplan och detaljplaner, men med en arkitekturstrategi
kan mer övergripande utgångspunkter för gestaltning tas fram. En arkitekturstrategi kan också ange
när andra instrument som exempelvis arkitekttävlingar eller medborgardialog bör användas för att
säkerställa arkitektonisk kvalitet i utvecklingen av ett område eller ett enskilt projekt. En aktiv
markpolitik kan också innebära markköp för att säkerställa en hållbar stadsbyggnad. För att kunna
göra rätt bedömningar i strategiska förvärv är en tydliggjord arkitekturpolitik en viktig komponent.
Regional utveckling
När en kommun eller region aktivt arbetar för en attraktivare bebyggd miljö kommer detta också att få
positiva konsekvenser för kommunens attraktivitet som bostadsort, besöksmål och etableringsort för
företag. Arkitektur är identitetsskapande, och Gotland är en region med goda förutsättningar att utifrån
de fantastiska kulturmiljöer och högklassiga samtida arkitekturprojekt som redan finns här bygga
vidare på arkitektur som en central faktor för regionens utveckling. En kommunal arkitekturstrategi
kan ange riktlinjer för hur Region Gotland kan stärka arkitekturområdet och involvera arkitekter och
formgivare på nya sätt i utvecklingen av våra fysiska miljöer. Främjande av innovativa
arkitekturprojekt kan exempelvis ge input till nya bostadsformer och fysiska mötesplatser.
Gränssnitten mot designområdet och offentlig konst kan också hanteras i en arkitekturstrategi som en
möjlighet att stärka de offentliga miljöerna på Gotland.

PBL
Det är i verksamheterna under PBL-lagstiftningen, från översiktlig planering till bygglovsprocessen,
som avsikter gällande utformning av vår fysiska livsmiljö oftast uttrycks. Boverket identifierar i sin
”Underlag för nationell arkitekturpolicy” att en tydligare uttryckt ambition kring arkitektur i
översiktsplanen ger bättre grund för rättssäkra gestaltningsbedömningar i kommande skeden. En
arkitekturstrategi kan ange hur kommande översiktsplanerarbeten på bästa sätt kan integrera
arkitekturfrågorna, men den kan också identifiera hur gränssnitten mellan översiktsplan, detaljplan och
bygglov kan stärkas och utvecklas för att säkerställa att de interna processerna följer den
arkitekturstrategiska ambitionen.
Offentligt byggande
Region Gotland verkar som byggaktör och beställare i stora offentliga projekt inom vård, omsorg,
skola och infrastruktur samt verkar inom bostadssektorn genom sitt kommunala bostadsbolag AB
Gotlandshem. En arkitekturstrategi kan ge förutsättningar för hur Region Gotlands byggande och
beställande verksamheter kan ta hänsyn till och utveckla egna processer i relation till
arkitekturpolitiska mål. En sådan aktivitet kan vara att ta fram enklare funktions- och kvalitetsprogram
eller att säkerställa bred dialog utifrån arkitekturstrategin inför nya projekt.
Dialog
En arkitekturstrategi kan vara ett viktigt verktyg för kommunikation och dialog kring gestaltning och
arkitektur. Dialoger i samhällsbyggnadsprocesser är centrala för välfungerande resultat, och
kommunala gestaltningsprocesser bör i högre grad involvera olika former av medborgardialog och
gemensamma processer med byggaktörer. Arkitekturstrategin kan då bli en gemensam plattform som
också föreslår dialogformer som instrument för att uppnå arkitekturpolitiska mål.

Förslag till strategiskt vägval
Genomgången ovan visar att en kommun agerar utifrån många olika roller i
samhällsbyggnadsprocesser för vilka en tydligt arkitekturpolitisk inriktning kan få betydelse. Ett
arkitekturpolitiskt dokument bör vara övergripande och inte endast avgränsat till fysisk planering och
myndighetsutövning under PBL-lagstiftning.
En arkitekturstrategi bör fokusera på övergripande mål men även tydligt beskriva aktiviteter och
processer kopplade till insatsområden (exempelvis är ”bostadsområden ska planeras med gröna
gårdar och levande gatumiljö” ett övergripande mål medan ”ett kommunalt nybyggnadsprojekt ska
inledas med dialog där arkitektoniska mål formuleras” en aktivitet kopplat till ett insatsområde.)
För att ett strategiskt dokument ska få långsiktig betydelse behöver det vara kommunikativt och väl
avgränsat. Arbetet skall inte vara mer omfattande eller detaljerat än vad som krävs, men ska
genomföras som en inkluderande process med dialogmöten.
Förstudien har inte utrett budgetfrågan inför beslut i byggnadsnämnden då förslaget är att beslutet om
genomförande tas i regionstyrelsen eller i regionfullmäktige. Därför behöver dialog föras med
regionstyrelseförvaltningen om budgetering och tidplan för arbetet inför eventuellt beslut om
genomförande. Avstämning behöver göras med upplägg för liknande strategiarbeten.
Uppsalas arkitekturpolicy är det referensexempel som denna förstudie vill lyfta fram som den mest
intressanta modellen av de som studerats. Det finns dock risker i implementeringen av ett alltför

allmängiltigt och övergripande policydokument. Därför föreslås att Region Gotland tar ett djupare
strategiskt grepp och även identifierar handlingsplaner och aktiviteter inom ramen för en strategi.
•

I enlighet med detta föreslås därför att Region Gotland tar fram en övergripande
arkitekturstrategi med syfte att beskriva övergripande mål, inriktning och aktiviteter utifrån ett
antal insatsområden, förslagsvis: Aktiv markpolitik, Regional utveckling, PBL, Offentligt
byggande och Dialog.

•

Strategin tas fram i projektform och projektleds av Stadsarkitektenheten på
Samhällsbyggnadsförvaltningen.

•

Arbetet ska vara brett förankrat och ett viktigt inslag är dialogmöten med både interna och
externa representanter utifrån de föreslagna insatsområdena. Dialogmötena ska genomföras
utifrån två perspektiv: Mål och process.

•

Strategin ska förhålla sig till men inte överlappa eller motsäga andra strategiskt antagna
dokument eller pågående strategiska uppdrag.

•

Arkitekturstrategin ska inte vara geografiskt uppbyggd, som en översiktsplan, utan ange
generella arkitekturpolitiska mål samt aktiviteter och processer kopplade till insatsområdena.

•

Denna förstudie är beställd av byggnadsnämnden, men beslut om genomförande av strategi
föreslås tas i regionstyrelsen eller i regionfullmäktige. Framtagande av strategi ska budgeteras,
resurs- och tidsättas innan beslut om genomförande. Budget och tidplan tas fram i samråd med
regionstyrelseförvaltningen.

Förstudien är framtagen av Christian Hegardt, stadsarkitekt Region Gotland

Underlag:
”Underlag för nationell arkitekturpolicy” , Boverket 2017
”Får det lova att vara fult? God gestaltning inom ramen för plan- och bygglagen” Nacka kommun 2016
”Arkitektur Uppsala – arkitekturpolicy” Uppsala kommun, 2017
”Arkitekturstaden Malmö – utställningsförslag”, Malmö stad 2016
”Arkitekturprogram för Linköpings innerstad- utställningsförslag”, Linköpings kommun 2017
”Arkitektur Stockholm-strategier för stadens gestaltning”, Stockholms stad 2010
”Funktionsprogram förskola”, Umeå kommun 2010

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-09-24

Handlingar till

Ärende 9

Ägaranvisning för Almi Företagspartner
Gotland AB
Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-08-30, § 194
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-06-26
• Ägaranvisning Almi Företagspartner Gotland AB

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-08-30

RS § 194

Ägaranvisning för Almi företagspartner AB

RS 2018/674
AU § 210

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Gotland AB godkänns.

Jäv
Eva Nypelius (C) anmäler jäv och lämnar sammanträdesrummet. Ersättare under
ärendet är Håkan Onsjö (M).

Almi Företagspartner Gotland AB ägs av Almi Företagspartner AB (51 %) och av
Region Gotland (49 %). Ägarna tydliggör i ägaranvisningar sina gemensamma
intentioner avseende inriktningen av och mål för bolagets verksamhet.
Regionstyrelseförvaltningen har tillsammans med representanter för Almi Företagspartner AB förhandlat fram ägaranvisning 2019 för Almi Företagspartner Gotland
AB. Regionstyrelseförvaltningen föreslår regionfullmäktige att godkänna ägaranvisning för Företagspartner Gotland AB.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2018-06-26

6 (60)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2018/674
26 juni 2018

Peter Bloom

Regionstyrelsen

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Gotland AB
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Gotland AB godkänns

Ärendebeskrivning

Almi Företagspartner Gotland AB ägs av Almi Företagspartner AB (51 %) och av
Region Gotland (49 %). Ägarna tydliggör i ägaranvisningar sina gemensamma
intentioner avseende inriktningen av och mål för bolagets verksamhet.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har tillsammans med representanter för Almi
Företagspartner AB förhandlat fram ägaranvisning 2019 för Almi Företagspartner
Gotland AB. Regionstyrelseförvaltningen föreslår regionfullmäktige att godkänna
ägaranvisning för Företagspartner Gotland AB.
Beslutsunderlag

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Gotland AB
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
Almi Företagspartner Gotland AB

1 (1)

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

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-09-24

Handlingar till

Ärende 10

Valdistriktsindelning för valet år 2019
Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-08-30, § 211
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-07-09
• Valnämnden 2018-06-14, § 54

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-08-30

RS § 211

Valdistriktsindelning för valet år 2019

RS 2018/629
AU § 228

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Regionfullmäktige föreslår länsstyrelsen att besluta om förändring av indelning av
valdistrikt för år 2019 i enlighet med valnämndens förslag.
- Fardhems valdistrikt upplöses inför valet till Europaparlamentet år 2019.
- De i Fardhems valdistrikt ingående fastigheterna föreslås därvid fördelas
sockenvis så att Fardhem socken förs till Hemse/Rone valdistrikt, Linde och
Lojsta socknar förs till Stånga valdistrikt och Gerum och Levide socknar förs
till Eksta valdistrikt.

På förslag av kommunfullmäktige skall länsstyrelsen enligt 4 kap. 17 § vallagen
besluta om kommunens indelning i valdistrikt.
Varje kommun skall delas in i geografiska röstningsområden (valdistrikt). Om det
inte finns särskilda skäl för något annat, skall enligt 4 kap. 16 § vallagen för varje
fastighet samtliga röstberättigade hänföras till samma valdistrikt. Av 4 kap. 17 § vallagen framgår att ett valdistrikt skall omfatta mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade.
Om det finns särskilda skäl, får ett valdistrikt omfatta färre än 1 000 eller fler än
2 000 röstberättigade. Ett valdistrikt får omfatta färre än 300 röstberättigade endast
om det finns synnerliga skäl.
Valnämnden har sett över indelningen av valdistrikt. Den 14 juni 2018, § 54 har
nämnden med utgångspunkt i 2018 års indelning i valdistrikt beslutat föreslå ändring
endast på så sätt att Fardhems valdistrikt upplöses inför valet till Europaparlamentet
år 2019. De i Fardhems valdistrikt ingående fastigheterna föreslås därvid fördelas
sockenvis så att Fardhem socken förs till Hemse/Rone valdistrikt, Linde och Lojsta
socknar förs till Stånga valdistrikt och Gerum och Levide socknar förs till Eksta
valdistrikt.
Regionstyrelseförvaltningen gör ingen annan bedömning än valnämnden.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Valnämnden 2018-06-14, § 54
Regionstyrelseförvaltningen 2018-07-09

38 (60)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2018/629
9 juli 2018

Patrik Pettersson

Regionstyrelsen

Valdistriktsindelning för valet till Europaparlamentet år 2019
Regionstyrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige

•

Regionfullmäktige föreslår länsstyrelsen att besluta om indelning av valdistrikt för
år 2019 i enlighet med valnämndens förslag.

Ärendet

På förslag av kommunfullmäktige skall länsstyrelsen enligt 4 kap. 17 § vallagen
besluta om kommunens indelning i valdistrikt.
Varje kommun skall delas in i geografiska röstningsområden (valdistrikt). Om det
inte finns särskilda skäl för något annat, skall enligt 4 kap. 16 § vallagen för varje
fastighet samtliga röstberättigade hänföras till samma valdistrikt. Av 4 kap. 17 §
vallagen framgår att ett valdistrikt skall omfatta mellan 1 000 och 2 000
röstberättigade. Om det finns särskilda skäl, får ett valdistrikt omfatta färre än 1 000
eller fler än 2 000 röstberättigade. Ett valdistrikt får omfatta färre än 300
röstberättigade endast om det finns synnerliga skäl.
Valnämnden har sett över indelningen av valdistrikt. Den 14 juni 2018, § 54 har
nämnden med utgångspunkt i 2018 års indelning i valdistrikt beslutat föreslå ändring
endast på så sätt att Fardhems valdistrikt upplöses inför valet till Europaparlamentet
år 2019. De i Fardhems valdistrikt ingående fastigheterna föreslås därvid fördelas
sockenvis så att Fardhem socken förs till Hemse/Rone valdistrikt, Linde och Lojsta
socknar förs till Stånga valdistrikt och Gerum och Levide socknar förs till Eksta
valdistrikt.
Regionstyrelseförvaltningen gör ingen annan bedömning än valnämnden.
Beslutsunderlag

Valnämndens beslut 14 juni 2018, § 54
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Länsstyrelsen i Gotlands län
Valnämnden i Region Gotland
1 (1)

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

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-09-24

Handlingar till

Ärende 11

Fördelning av byggbonus
Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-06-13, § 170
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-04-03

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-06-13

RS § 170

Fördelning av byggbonus 2018

RS 2018/302
AU § 180

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Byggbonus som tilldelas Gotland 2018 fördelas med 40 procent till regionstyrelsen
och 60 procent till byggnadsnämnden. Fördelningen gäller enbart 2018 års statsbidrag.

Statsbidrag för ökat bostadsbyggande infördes mot bakgrund av befolkningsökningen och nyanlända samt det ökade behovet av bostäder. För 2017 fördelades ca
1,8 mdr kronor för drygt 73 000 startbesked. Av dessa stod Gotland för 458 st och
fick 11,6 mnkr. 2017 års bidrag gick direkt till byggnadsnämnden som i slutändan
beviljar startbeskeden. 2018 finns 1,4 mdr kronor avsatta för fördelning till
kommunerna.
Inför 2018 års bidrag föreslås att även regionstyrelsen ska få ta del av bidraget då
förutsättningarna för att kunna bevilja startbesked innehåller en hel del förarbete i
regionstyrelseförvaltningen. Eftersom fördelningen av bidraget görs i efterhand och
utifrån det totala antalet startbesked är det inte möjligt att veta hur mycket som
kommer att tilldelas Gotland.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att den byggbonus som tilldelas Gotland 2018
fördelas med 40 procent till regionstyrelsen och 60 procent till byggnadsnämnden.
Fördelningen gäller enbart 2018 års statsbidrag.
Ärendets behandling under mötet

Anna Hrdlicka (M) yrkar bifall till regionstyrelseförvaltningens förslag.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vunnit bifall.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2018-04-03

11 (44)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2018/302
3 april 2018

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Fördelning av byggbonus 2018
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Statsbidrag i form av byggbonus ska fördelas enligt nedanstående förslag.

Sammanfattning

Statsbidrag för ökat bostadsbyggande infördes mot bakgrund av
befolkningsökningen och nyanlända samt det ökade behovet av bostäder. För 2017
fördelades ca 1,8 mdr kronor för drygt 73 000 startbesked. Av dessa stod Gotland
för 458 st och fick 11,6 mnkr. 2017 års bidrag gick direkt till byggnadsnämnden som i
slutändan beviljar startbeskeden. 2018 finns 1,4 mdr kronor avsatta för fördelning till
kommunerna.
Inför 2018 års bidrag föreslås att även regionstyrelsen ska få ta del av bidraget då
förutsättningarna för att kunna bevilja startbesked innehåller en hel del förarbete i
regionstyrelseförvaltningen. Eftersom fördelningen av bidraget görs i efterhand och
utifrån det totala antalet startbesked är det inte möjligt att veta hur mycket som
kommer att tilldelas Gotland.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att den byggbonus som tilldelas Gotland 2018
fördelas med 40 procent till regionstyrelsen och 60 procent till byggnadsnämnden.
Fördelningen gäller enbart 2018 års statsbidrag.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Byggnadsnämnden
Regionstyrelseförvaltningen, avdelning Regional utveckling
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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

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-09-24

Handlingar till

Ärende 12

Förslag till taxor inom automatlarmsområdet
Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-06-13, § 172
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-05-18
• Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017-12-19, § 160

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-06-13

RS § 172

Förslag att fastställa taxor inom automatlarmsområdet

RS 2018/323
AU § 182

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Nya differentierade taxor för anslutning av automatisk brandlarmsanläggning
införs. Taxorna ska räknas upp årligen med PKV, prisindex för kommunal
verksamhet (exklusive moms).
• Taxorna införs 2018-10-01.
•

Syftet med ett automatiskt brandlarm är att skydda människor och egendom. En tidig
upptäckt av brand är en förutsättning för att människor ska hinna utrymma och för
att kunna vidta åtgärder för att begränsa brandens konsekvenser. Därför utgör det
automatiska brandlarmet en viktig del i byggnadens brandskydd. Ett utlöst automatiskt brandlarm skall alltid följas upp av rätt åtgärd.
För att kunna göra rätt åtgärder behöver kunskapen om det automatiska brandlarmet
och hanteringen in i det systematiska brandskyddsarbetet.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot förslaget. Syftet att minska
antal felaktiga automatlarm ger en effektivitetsvinst i form av att resurserna kan
utnyttjas bättre.
Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017-12-19, § 160
Regionstyrelseförvaltningen 2018-05-18

13 (44)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2018/323
18 maj 2018

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Förslag att fastställa taxor inom automatlarmsområdet
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•
•

Nya differentierade taxor för anslutning av automatisk brandlarmsanläggning
införs. Taxorna ska räknas upp årligen med PKV, prisindex för kommunal
verksamhet (exklusive moms)
Taxorna införs 2018-10-01

Sammanfattning

Syftet med ett automatiskt brandlarm är att skydda människor och egendom. En tidig
upptäckt av brand är en förutsättning för att människor ska hinna utrymma och för
att kunna vidta åtgärder för att begränsa brandens konsekvenser. Därför utgör det
automatiska brandlarmet en viktig del i byggnadens brandskydd. Ett utlöst
automatiskt brandlarm skall alltid följas upp av rätt åtgärd.
För att kunna göra rätt åtgärder behöver kunskapen om det automatiska brandlarmet
och hanteringen in i det systematiska brandskyddsarbetet.
Fastighetsägaren har tillsammans med den som hyr en lokal och driver verksamhet
enligt Lagen om Skydd mot Olyckor det fulla ansvaret för brandskyddet i en byggnad.
Ansvaret innefattar bl.a. den automatiska brandlarmsanläggningen, vilket innebär
ansvar för anläggningens status och underhåll men även för de larm som
anläggningen genererar.
Varje år får Räddningstjänst över 160 automatiska brandlarm som orsakats av annat
än brand, vilket innebär att ca 95 procent av de totalt inkomna automatlarmen är så
kallat onödiga/falsklarm. Antalet anslutna automatlarmsanläggningar är idag omkring
140. En ansluten anläggning kan innebära att det är flera byggnader/objekt som ingår
i den anslutna anläggningen.
Förutom avbrottet i verksamheten på det larmande objektet medför ett automatlarm
att räddningstjänstens resurser kan fördröjas vid ytterligare larm samtidigt som det
vid en skarp händelse i första hand är ägare/innehavare som med sin organisation på
plats kan stå för den största tidsvinsten och släcka en brand innan den växt sig stor.
Liknande arbetssätt avseende anslutningsavtal, taxor samt uppföljning förekommer i
många andra kommuner och förbund. Exempelvis i de kommuner som
räddningstjänsten i Region Gotland jämför sig med, Norrtälje, Motala, Västervik
m.fl.
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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 2018/323

Ärendebeskrivning

I samband med att anslutningsavtalen införs behöver taxor inom
automatlarmsområdet ses över för att bättre återspegla de resurser som läggs ner.
Idag har anläggningsägaren avtal med SOS-Alarm. Avtalet innebär bland annat att
anläggningsägaren förbinder sig att ha en övervakad larmöverföring till SOS, det ska
finnas en kontaktperson som söks i samband med larm. För det betalar
anläggningsägaren en avgift. Skillnaden mot idag innebär det för anläggningsägaren
att hen har avtal med SOS-Alarm och med räddningstjänsten.
De automatiska brandlarmen utgör ca 20 procent av de årligt inkomna larmen till
räddningstjänsten utan att detta återspeglas i de avgifter som tas ut för bl.a.
anslutning. Förutom de medarbetare som direkt ansvarar för området åtgår även
resurser bl.a. inom övning/utbildning, platsbesök, beredskapshållning, teknik och
materiel.
Med bakgrund av detta finns ett förslag på nya differentierade taxenivåer. I det
förslagna systemet finns även en flexibilitet för att kunna ge en rabatt när en
anläggning är tillförlitlig enligt räddningstjänstens kriterier och när
sprinkleranläggning finns.
De föreslagna taxorna är:
Faktor

Årlig avgift

Exempel

1

2000 kr

Litet okomplicerat objekt på 500 kvm i markplan.

2

3500 kr

Objekt på max 1000 kvm, max 2 st. våningar.

3

5000 kr

Objekt på max 2000 kvm, max 2 st. våningar.

4

6500 kr

Objekt på 2000 kvm eller mer, upp till 4 våningar.

5

8000 kr

Komplicerade objekt.

6

9 500 kr

LSO 2 kap 4§ anläggningar.

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot förslaget. Syftet att minska
antal felaktiga automatlarm ger en effektivitetsvinst i form av att resurserna kan
utnyttjas bättre.
Beslutsunderlag

MHN 2017-12-19, § 160
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
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Protokollsutdrag

Miljö och hälsoskyddsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-12-19

MHN § 160

Förändrat arbetssätt - automatiska brandlarm

MHN 2017/4521

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att föreslå Regionfullmäktige
att fastställa föreslagna taxorna inom automatlarmsområdet.
Att uppräkning av taxorna sker årligen med PKV.
Att taxorna börjar gälla 2018-04-01.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar
att uppdra åt räddningschefen Dick Svennefelt att genomföra hantering av
automatiska brandlarm i enlighet med förslag under förutsättning att
Regionfullmäktige beslutar om att fastställa taxorna.

Bedömning

Syfte

Syftet med ett automatiskt brandlarm är att skydda människor och egendom. En tidig
upptäckt av brand är en förutsättning för att människor ska hinna utrymma och för
att kunna vidta åtgärder för att begränsa brandens konsekvenser. Därför utgör det
automatiska brandlarmet en viktig del i byggnadens brandskydd. Ett utlöst
automatiskt brandlarm skall alltid följas upp av rätt åtgärd.
För att kunna göra rätt åtgärder behöver kunskapen om det automatiska brandlarmet
och hanteringen in i det systematiska brandskyddsarbetet.
Mål
Målet med projektet/arbetssättet är:
att inom en fyraårsperiod sänka antalet ”onödiga larm” med 35 %.
att skapa en effektiv organisation för att hantera före, under och efter inträffat larm.
att ägare/innehavare tar sitt fulla ansvar för att bedriva ett systematiskt
brandskyddsarbete, vilket även omfattar hanteringen.
Arbetssätt
Det förändrade arbetssättet innebär åtgärder som skulle behövas för att nå dessa
målsättningar. Några av dessa är: tydligare uppföljning och rådgivning kring
inträffade larm, framtagande av en kvalitetsplan för anslutning av sin

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Miljö och hälsoskyddsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-12-19

automatlarmsanläggning till räddningstjänsten tillsammans med framtagande av
anslutningsavtal som reglerar krav för anslutningen.
Den åtgärd som bedöms kommer att skapa störst förutsättningar för att nå
målsättningen med att sänka antalet ”onödiga larm” är införande av anslutningsavtal
då den framtagna kvalitetsplanen får en tydligare roll vid uppföljning och rådgivning.
Anslutningsavtal och taxor
I samband med att anslutningsavtalen införs behöver taxor inom
automatlarmsområdet ses över för att bättre återspegla de resurser som läggs ner.
Idag har anläggningsägaren avtal med SOS-Alarm. Avtalet innebär bland annat att
anläggningsägaren förbinder sig att ha en övervakad larmöverföring till SOS, det ska
finnas en kontaktperson som söks i samband med larm. För det betalar
anläggningsägaren en avgift. Skillnaden mot idag innebär det för anläggningsägaren
att hen har avtal med SOS-Alarm och med räddningstjänsten.
De automatiska brandlarmen utgör ca 20% av de årligt inkomna larmen till
räddningstjänsten utan att detta återspeglas i de avgifter som tas ut för bl.a.
anslutning. Förutom de medarbetare som direkt ansvarar för området åtgår även
resurser bl.a. inom övning/utbildning, platsbesök, beredskapshållning, teknik och
materiel.
Med bakgrund av detta finns ett förslag på nya differentierade taxenivåer. I det
förslagna systemet finns även en flexibilitet för att kunna ge en rabatt när en
anläggning är tillförlitlig enligt räddningstjänstens kriterier och när
sprinkleranläggning finns. När beslut har tagits i nämnden kommer de föreslagna
taxenivåerna för anslutning, tillsammans med kvalitetsplan och övrigt
kvalitetshöjande arbete diskuteras med bl.a. företrädare från Hemsö
fastighetsförvaltning och Teknikförvaltningens fastighetsavdelning under vintern
2017-2018. Därefter skickas informationsbrev ut till samtliga som har ett automatiskt
brandlarm anslutet om det förändrade arbetssättet. Om behov uppstår kommer
informationsmöten erbjudas till fastighetsägare med anslutna larm.
Faktor Årlig avgift Exempel
Förslag på nya differentierade taxor för anslutning av automatisk
brandlarmsanläggning till räddningstjänsten samt att uppräkning av taxorna sker
årligen enligt PKV prisindex för kommunal verksamhet (exkl. moms).
I anslutningsavtalen finns en klausul om ”onödiga larm” inskriven vilken ger
räddningstjänsten rätt att debitera larm som förorsakats av annat än brand. Nivån
ligger just nu på 4 000 kr (exkl. moms) per ”onödigt larm” baserat på bl.a.
personalkostnader, kläder, drivmedel, fordon och slitage på utrustning.
Vid anslutning till räddningstjänsten ställs krav på att det ska finnas
anläggningsskötare för automatlarmsanläggningen. Vid ett flertal tillfällen per år
måste räddningstjänsten återställa larm och genomföra andra åtgärder för att
anläggningsskötaren ej finns att tillgå. I samband med dessa tillfällen utför
räddningstjänsten mer än vad som överenskommits i avtalet. För att komma tillrätta
Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokollsutdrag

Miljö och hälsoskyddsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-12-19

med denna problematik föreslås att när anläggningsskötaren ej finns att tillgå för att
sköta sin del i samband med ett inträffat larm utgår en ytterligare avgift på 1500 kr
(exkl. moms, årlig uppräkning enligt PKV) för detta.
Anslutningsavtalen hamnar inom MHN:s ansvarsområde då personalresursen som
ska arbeta med området arbetar idag i den förebyggande verksamheten. Vid ett snitt
på avgiften i anslutningsavtalen på 3 500 kr innebär det årligen en intäkt på 490 tkr
vid 140 anslutna anläggningar.
Avgiften för felaktiga larm hamnar inom TN då avgiften är en direkt koppling till
kostnaden för den operativa resursen som åker på larmet.
Genomförande
Förändringen är planerad att vara genomförd från 2018-04-01.
Beslutsunderlag

Handling
Tjänsteskrivelse

Datum
2017-12-04

Ärendets behandling under mötet

Per Wikberg från förebyggande räddningstjänst föredrar ärendet för nämnden.
Skickas till
Registrator_rs@gotland.se

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-09-24

Handlingar till
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Redovisning av partistöd för år 2017
Innehåll
• Redovisning av partistöd 2017 från Vänsterpartiet (V), 2018-03-22
• Redovisning av partistöd 2017 från Socialdemokraterna (S), 2018-03-28
• Redovisning av partistöd 2017 från Centerpartiet (C), 2018-06-27
• Redovisning av partistöd 2017från Moderaterna (M), 2018-06-27
• Redovisning av partistöd 2017 från Liberalerna (L), 2018-06-28
• Redovisning av partistöd 2017 från Sverigedemokraterna (SD), 2018-06-29
• Redovisning av partistöd 2017 från Miljöpartiet (MP), 2018-07-12
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Redovisning av 2017 års partistöd från Region Gotland
Vänsterpartiet Gotland, orgnr 834001-0050

REGION GOTLAND

Partistöd kvar från tidigare år: 266 209
Mottagit 2017: 675 054
Överfört till 2018: 266 209 (Inget av partistödet utbetalt 2017 har överförts till 2018.
Summan är vad som överförts från partistöd sedan år 2015 att användas i valrörelse 2018.)

Så här har partistödet använts 2017:
Verksamheter
Löner, sociala avgifter och annat anställning

Delsumma

Summa

213 871:00

Lokalkostnader

142 886:00

Marknadsföring
Annonser
Tidning, foldrar
Offentliga möten
Övrigt

142 516:00
18 903:00
76 240:00
42 925:00
4 448:00

110911:50

Deltagande i utbildning och konferenser

46 930:01

Material, IT, kontorsmtrl. m.m.

Köpta tjänster

0:00

Del av partistöd som överförts till andra delar av
partiorganisationen.

0:00

Övrigt
Prenumerationer av tidningar
Fester och uppvaktningar
Bankkostnader

19 553:00
9 189:00
6 045:00
4 319:00

676 640:51

Summa
Visby 2017-03-21

Peter Barnard, ordförande

Jörgen Benzler, kassör

Granskning av redovisning av partistödet för 2017
Jag har, på uppdrag av Vänsterpartiet Gotland, granskat den redovisning Vänsterpartiet Gotland fyllt i
och kommer att lämna in till Region Gotland och som avser partiets användning av 2017 års
kommunala partistöd från Region Gotland.
Denna granskning visar att redovisningen är korrekt ifylld utifrån det bokslut som gjorts för år 2017
och som jag tidigare granskat i min roll som revisor för Vänsterpartiet Gotland.
Visby 201 8-03-21

Thomas Gustafson

t

Änr

2018 "03~ 2 8

r+ °. i
i
Gotland

REGION GOTLAND

Redovisning av föregående års partistöd från Region Gotland
Parti
Socialdemokraterna Gotland

Se anvisningar på baksidan
Org.nr
834000-1414

Datum
2018-02-12

Nedan redovisas hur stort partistöd som mottagits föregående år.
Partistöd kvar från tidigare år

Mottaget partistöd

0 kr

1 625 161 kr

Överfört partistöd
0 kr

Nedan redovisas de verksamheter som partistödet använts till.
Verksamheter

Summa

Löner och ersättningar till anställd personal

1 213 210 kr

Lokalkostnader

152 782 kr

Marknadsföring

70 413 kr

Deltagande i utbildningar, konferenser m.m.

94 069 kr

94 687 kr

Material

Köpta tjänster för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin, ange vilka
motprestationer som erhållits

okr

Delar av partistödet som överförts till andra delar av partiorganisationen, ange vilka
motprestationer som erhållits

okr

Övriga utgifter som inte går att hänföra till något av ovanstående, specificeras

okr

-zr-t^;
LeifDahlby
Ekonomiansvarig

>v '< < . y

ccmw )(«l&*ao GaV-iU <*
Conny Kristensen Gahnström
Ordförande

Redovisningen, tillsammans med signerat granskningsintyg, lämnas in i original till Region Gotland,
regionstyrelsens registrator, senast den 30 juni året efter verksamhetsåret.

Region

Gotland
Redovisning av hur partistöd har använts och fördelats
Regionfullmäktige i Region Gotland har beslutat att partistöd ska ges till politiska partier som är
representerade i Regionfullmäktige, beslut 2014-11-28, § 57.
Grunden för ett kommunalt partistöd finns i 2 kap. 9 § första stycket kommunallagen som säger att
partistöd får ges för att stärka partiets ställning iden kommunala demokratin. Kommentar från
Cirkulär 14:12 från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL): "Lagstiftningen är utformad så att det
ålägger en kommun som avser att lämna partistöd att ställa krav på redovisning av stödets
användning. Om några krav på redovisning inte ställs, eller om kraven utformas på ett sätt som
strider mot bestämmelserna i kommunallagen innebär det att partistödet inte är kompetensenligt.
Fullmäktige får - under vissa förutsättningar - besluta att stöd inte ska betalas ut. Det följer av 2 kap.
11 § tredje stycket kommunallagen."

Skriftlig redovisning av hur partistödet har använts ska lämnas
Enligt punkt 6 i fullmäktiges beslut ska respektive parti årligen senast den sista juni lämna in en
skriftlig redovisning till Region Gotland som visar att partistödet föregående år har använts för det
ändamål som anges i 2 kap. 9 § första stycket kommunallagen, dvs. att stärka partiets ställning i den
kommunala demokratin.
En korrekt ifylld framsida av denna blankett motsvarar den skriftliga redovisning som anges i punkt 6.

Till redovisningen ska ett bifogas ett underskrivet granskningsintyg
Mottagaren (resp. parti) utser själv en särskild granskare som granskar om redovisningen ger en
rättvis bild av hur partiet har använt partistödet. Redovisningen ska således granskas av en person
som partiet själv utser

Närmare om innehållet i redovisningen
Syftet med redovisningen är att säkerställa öppenhet; att ge både allmänhet och media möjlighet att
ifrågasätta både partiernas användning av partistödet och deras redovisning. Den närmare
utformningen av redovisningen är inte lagreglerad, l propositionen finns följande vägledande
uttalande:
"Det väsentliga är att redovisningen är utformad på ett sådant sätt att den ger en rättvisande bild av
hur mottagaren har använt partistödet. Det innebär bl.a. att redovisningen bör omfatta allt det
partistöd som har använts, både det som har mottagits för det senaste året och det som eventuellt
sparats från tidigare år. Däremot kan naturligtvis inte partierna tvingas att redovisa användningen av
partistöd som har mottagits för tid före det att de föreslagna redovisningsbestämmelserna ska
tillämpas."
Redovisningen behöver alltså innehålla mer än ett uttalande att stödet har använts för att stärka
partiets ställning i den kommunala demokratin. Av redovisningen bör bland annat framgå i vilken
mån överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför den utbetalande kommunen
samt vilka motprestationer som i så fall har erhållits, se prop. 2013/14:5, sid 78-80.

2018-02-12

Granskningsintyg
Härmed intygas att Socialdemokraterna Gotland har givit en rättvis bild
av hur partiet använt partistödet från Region Gotland under år 2017.

Intygas av

Lilian Virgir
Särskild granskare
Socialdemokraterna Gotland

" Hegton Gotland"
eption Visborg
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Redovisning av föregående års partistöd från Region Gotland
Parti

é.<ei>i 4-<z.r,sp cti^-n &-+

Se anvisningar på baksidan
Org.nr

Datum

£-3 pö 0O —SZ^é

Z^/é -/g

Nedan redovisas hur stort partistöd som mottagits föregående år.
Partistöd kvar frän tidigare är

Mottaget partistöd

3*. <??<?

Överfört partistöd
0

/./$c•> /o?

Nedan redovisas de verksamheter som partistödet använts till.
Verksamheter

Summa

Löner och ersättningar till anställd personal

5W.^3é

Lokalkostnader

?9.^^

Marknadsföring (t!ex. annonser, trycksaker, webb, övrigt, totalt för varje kostnadstyp)
x^o
^ i^
^ ^t rto.
/ -^x
^? (/
r£ & *C1 cH
~Tii/
t/ ^5
/' t^O
'

(?.W
Deltagande i utbildningar, konferenser m.m. (totalt för varje kostnadstyp)

s/£^-iÄX*^ «w

&^JEf*££' "**'

W. 9yy

Material (t.ex. IT, kontorsmaterial utställningsmaterial m.m.) (totalt för varje kostnadstyp)

/£? é><s
Köpta tjänster för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin, ange vilka
motprestationer som erhållits

Delar av partistödet som överförts till andra delar av partiorganisationen, ange vilka
motprestationer som erhållits
joxp, 0n

Övriga utgifter som inte går att hänföra till något av ovanstående, specificeras

r

.
j^r f jLf

/

/

tå$^

J //

f dL

^^x-k /si

/^&>l^^

Ekonomiansvarig/Kassör

Ordförande

Redovisningen, tillsammans med signerat granskningsintyg, lämnas in i original till Region Gotland,
regionstyrelsens registrator, senast den 30 juni året efter verksamhetsåret.

Region Gottand
Reception Visborg

2018 -06- 2 7
Sign:

Stenkumla 2018-06-25

Härmed intygas att jag Bengt Hallgren, vald revisor i Gotlands Distrikt av Centerpartiet,
granskat partiets räkenskaper och förvaltning för 2017, samt partiets redovisning av 2017 års
partistöd från Region Gotland.

Bengt Hallgren

Region Gotland
Reception Visborg

Region

Gotland

Bilaga 3

2018 -06- 2 7

Redovisning av föregtöflOVflro"p«HrarotrTrarl Region Gotland
Parti
Moderaterna Gotland

Se anvisningar på baksidan
Org.nr
834000-1596

Datum
2018-06-25

Nedan redovisas hur stort partistöd som mottagits föregående år.
Partistöd kvar från tidigare år

Mottaget partistöd

Överfört partistöd

56526:-

1082242:-

19246:-

Nedan redovisas de verksamheter som partistödet använts till.
Verksamheter

Summa

Löner och ersättningar till anställd personal

o:-

Lokalkostnader

150 911:-

Marknadsföring (t. ex. annonser, trycksaker, webb, övrigt, totalt för varje kostnadstyp)
Annonsering traditionell
Annonsering Facebook
Trycksaker
Sponsring och uppvaktning
Deltagande i utbildningar, konferenser m.m. (totalt för varje kostnadstyp)
Konferenser
Resor till konferenser
Material (t.ex. IT, kontorsmaterial utställningsmaterial m.m.) (totalt för varje kostnadstyp)
Kontorsmaterial
Förbrukningsmaterial
Telefoni och internet
Porto
Köpta tjänster för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin, ange vilka
motprestationer som erhållits
Delar av partistödet som överförts till andra delar av partiorganisationen, ange vilka
motprestationer som erhållits
Overheadkostnader IT, medlemsservice, tel.växel, etc. riksorganisation
Del av lönekostnad ombudsman enl avtal med riksorganisation
Övriga utgifter som inte går att hänföra till något av ovanstående, specificeras
Anslag moderata föreningar i länet, kampanj & medlemsverksamhet
Kostnader hänförliga till valet 2018. Nomineringsstämmor
Möteskostnader förbundsstyrelsen
Möteskostnader fullmäktigegruppen
Bank och revisionskostnader
Tidningar och TV
IT-stöd lokalt, programvaror etc.
Företagsförsäkring
Kundförlust
«.
^N
1 /T\
\\
i

Ekonomiansvarig/Kassör

12 97O:16 467:30483:-

6 768:-

107464:33 208:3 965:11632:30 716:1503:-

86 151:375 ooo:69 230:36 361:20 242:-

8 249:18 178:9 897:9 408:3 333>
20 860:-

J

Ordförande

Redovisningen, tillsammans med signerat granskningsintyg, lämnas in i original till Region Gotland,
regionstyrelsens registrator, senast den 30 juni året efter verksamhetsåret.

Redovisning av hur partistöd har använts och fördelats

Region Gotland
Reception Visborg

2018 -06- 2 7

Visby 2018-06-25

Sign:..

—

Redovisning av 2017 års partistöd från Region Gotland
Redovisningen avser Liberalerna Gotland 834000-0770
Under 2017 erhöll Liberalerna Gotland partistöd med 471 457 kr.
Partistöd kvar från föregående år 255 700 kr.
Inte någon del av partistödet har överförts till annan person/organisation
Partistödet har använts till följande:
Lönekostnad

178000

Lokalkostnad

62114

Marknadsförig
Annonsering
Reklam
Marknader
Almedalen

47 035
20 345
l 950
7 963

77293

Utbildningar konferenser mm
Resor
Representation
Rikskonferenser
Lokala konferenser

6 873
3 759
25 548
16 900

53080

11 288
4 223

15511

Material
Förbrukningsmaterial/
Inventarier
Kontorsmaterial
Köpa tjänster
Redovisning
Avser porto, telefoni,
webb, e-post

18 150
13 043

31 193

Övriga utgifter
Medlemsavgift SV
Presenter
Uppvaktning mm

4 101

Överfört i ny räkning

50165

Visby den 27 juni 2018

Bror Lindahl
Ekonomiansvarig

Visby den 27 juni 2018

s-Ola Rödén
Ordförande

Granskningsintyg
Redovisning av 2017 års partistöd
Jag, av Liberalerna Gotland särskild utsedd granskare av mottaget
partistöd, intygar att redovisningen ger en rättvis bild av hur
partistödet använts.
Visby den 27 juni 2018

Lars Ahlner

Region Gotland
Reception Visborg

Region

2018 -06- 2 9

Gotland
Sign:..

Redovisning av föregående års partistöd ifi'lh"lf?é"glföifi"IS'ö! land
Se anvisningar på baksidan
Org.nr

1

Datum

Nedan redovisas hur stort partistöd som mottagits föregående år.
Mottaget partistöd

Partistöd kvar från tidigare år

Överfört partistöd

Nedan redovisas de verksamheter som partistödet använts till.
Summa

Verksamheter
Löner och ersättningar till anställd personal

ö

yt>w, -~

Lokalkostnader
Marknadsföring (t.ex. annonser, trycksaker, webb, övrigt, totalt för varje kostnadstyp)

5MW. •
Deltagande i utbildningar, konferenser m.m. (totalt för varje kostnadstyp)

1365*};
Material (t.ex. IT, kontorsmaterial utställningsmaterial m.m.) (totalt för varje kostnadstyp)

I6WKöpta tjänster för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin, ange vilka
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Delar av partistödet som överförts till andra delar av partiorganisationen, ange vilka
motprestationer som erhållits

Övriga utgifter som inte går att hänföra till något av ovanstående, specificeras
/O

/"

s~

x-

^ j u.
Ekonomiansvarig/Kassör

Ordförande

T]
U

% mWÖDI:

Region Gotland
Reception Visborg

2018 -06- 2 9

Särskild granskning i samband med redovisning av partistöd för SD Gotland.

Granskningen har genomförts i samband med genomgång av siffror till Region
Gotlands årliga krav på redovisning av utbetalt partistöd.

Partistödet användning enligt "Redovisning av föregående års partistöd från
Region Gotland" överensstämmer med bokslutet.

Visby den 29 juni 2018

<lohan Lundqvist
Av partiet vald kontrollant
0704-777 399
iohan@sungreen.se

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-09-24

Handlingar till

Ärende 14

Sammanträdesordning 2019
Fullmäktige har att besluta om hela sammanträdesordningen för
nästkommande år, 2019.

Innehåll
• Förslag till sammanträdesordning 2019
• Regionstyrelsen 2018-08-30, § 213, delegationsbeslut
• Regionstyrelsens arbetsutskott 2018-09-04, § 261

Sammanträdesordning 2019 - förslag rev 180906
Arbetsutskottet
Deadline

Smtr

Tryckdag

Dag

14 nov

AU
11/2018

21 nov

27 nov 18

19 dec
2018

AU 1

10 jan

16 jan

AU 2A

30 jan

AU 2B

Regionstyrelsen

Regionfullmäktige

AU just

Smtr

Tryckdag

Dag

ti

4 dec

RS 12

6 dec

12 dec 2018

on

16 jan

on

22 jan

RS 1

23 jan

30 jan

on

23 jan

29 jan

ti

5 feb

6 feb

12 feb

ti

19 feb

Ekonomi

RS just

Smtr

Kallelse

Kungörelse

Dag

7 feb

RF 1

(12) 14 feb

16 feb

25 feb

Bokslutsdisp

RS 2

21 feb

28 feb

to

7 mar

RF 2

(12) 14 mar

16 mar

25 mar

RF 3

(30 apr) 2 maj

4 maj

13 maj

Årsredovisning +
kompl budget,

RF 4

(4) 6 jun

8 jun

17 jun

AU 5B: Budget
och delår 1

.

20 feb

AU 3A

27 feb

5 mar

ti

13 mar

27 feb

AU 3B

6 mar

12 mar

ti

19 mar

RS 3

21 mar

28 mar

to

5 apr

27 mar

AU 4

3 apr

9 apr

ti

15 apr

RS 4

18 apr

25 apr

to

3 maj

22 maj

28 maj

ti

3 juni

Påsk 19 - 22 april

10 apr

AU 5A

17 apr

23 apr

ti

26 apr

23 apr

AU 5B

29 apr

6-8, 10 maj

må

17 maj

15 maj

AU 6

23 maj

29 maj

on

4 jun

RS 6

5 jun

12 jun

on

18 jun

2 aug

AU 7

8 aug

13 aug

ti

20 aug

RS 7

22 aug

29 aug

to

4 sep

RF 5

(10) 11 sep

14 sep

23 sep

21 aug

AU 8

28 aug

3 sep

ti

10 sep

RS 8

12 sep

18 sep

on

26 sep

RF 6

(8) 10 okt

12 okt

21 okt

11 sep

AU 9A

19 sep

24 sep

ti

3 okt

23 sep

AU 9B

30 sep

7-8, 10 okt

må-ti,
halv to

16 okt

RS 9

17 okt

23 okt

on

1 nov

RF 7

(5) 7 nov

9 nov

18 nov

16 okt

AU 10A

24 okt

29 okt

ti

7 nov

23 okt

AU 10B

31 okt

6 nov

on

12 nov

RS 10

14 nov

21 nov

to

28 nov

RF 8

(3) 5 dec

7 dec

16 dec

13 nov

AU 11

20 nov

26 nov

ti

3 dec

RS 11

5 dec

11 dec

On

18 dec

RF
1/19

RS 5

Kr Him 30 - 31 maj

1 v före
tryckdag

Minst 5 dgr före AU

Minst 5 dgr före RS

to 2 dgr före kungörelse

2020
lö 9 dgr före RF

måndagar

RF kallelse: datum inom parentes är dag då kallelse går till tryck, utom parentes då kallelse ska nå ledamot. Budgetbeslut i RS senast sista oktober (KL 11:8) och i RF senast sista nov (KL 11:10).

AU 9B: BAS

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-08-30

RS § 213

Sammanträdesplan 2019 för regionstyrelsen
och regionfullmäktige

RS 2018/725
AU § 230

Regionstyrelsens beslut
•

Sammanträdesordning för 2019 delegeras till arbetsutskottet den 4 september för
beslut.

Regionstyrelseförvaltningen har sammanställt två alternativa förslag till sammanträdesplanering för regionstyrelsens arbetsutskott, regionstyrelsen och regionfullmäktige.
De två alternativen gäller tidpunkter för budgetberedning och därpå följande
sammanträden. Valet beror på möjlighet att ha ett sammanträde i fullmäktige efter
midsommar eller ej. Syftet är att få möjlighet att utveckla beslutsunderlag och
beredning inför arbete med strategisk plan och budget.
Alternativ 1. Budgetberedning 6-8 och 10 maj, RS 5 28 maj och RF 17 juni. Detta
innebär även att RF 3 blir 13 maj.
Alternativ 2. Budgetberedning 13-15 och 17 maj, RS 5 4 juni och RF 24 juni, vilket
innebär att RF 3 kan hållas 6 maj.
Förslaget har tagits fram i samarbete mellan kansli och ekonomiavdelningen. Hänsyn
har tagits till SKL:s sammanträdestider, Omvärldsdagen och 92 möjligheter.
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden föreslår att sammanträdesordning för 2019 delegeras till arbetsutskottet
den 4 september för beslut och finner att detta bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2018-08-07

40 (60)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-09-04

RS AU § 261

Sammanträdesplan 2019 för regionstyrelsen
och regionfullmäktige

RS 2018/725

Arbetsutskottets beslut
•

Förslag till sammanträdesordning överlämnas till fullmäktige 24 september för
beslut.

Sammanträdesordning för 2019 är av regionstyrelsen delegerad till arbetsutskottet för
beslut.
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet kan inte lägga fram ett enat förslag, delvis på grund av tidsbrist.
Ordföranden föreslår att presidiet får i uppdrag att ta fram ett färdigt förslag som
presenteras på fullmäktige den 24 september och finner att detta bifalls.

25 (25)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-09-24

Handlingar till

Ärende 15

Slutredovisning. Klintehamns hamn,
entreprenadupphandling, muddring
Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-08-30, § 206
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-07-03
• Tekniska nämnden 2018-04-25, § 124

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-08-30

RS § 206

Slutredovisning Klintehamns hamn,
entreprenadupphandling, muddring

RS 2018/518
AU § 222

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•
•

Slutredovisning för Klintehamns hamn, entreprenadupphandling, muddring
godkänns.
Anslagsöverskott på 99 000 kronor regleras mot regionens Eget kapital.

Projektet har varit ett gemensamt projekt mellan Region Gotland och Trafikverket/
Sjöfartsverket. Regionen har ansvarat för muddringen vad det avser del av farled,
vändzon samt yttre hamn medan Trafikverket/Sjöfartsverket har ansvarat för huvuddelen av farleden.
Rubricerade muddringsentreprenad är steg 2 i utbyggnaden av Klintehamns hamn.
Hamnen rustas för att möta verksamheternas behov för kajplatser, logistikutrymmen
och djupgående för fartyg. I denna entreprenad genomfördes muddring till nya djup
för del av farled, vändzon och yttre hamnbassäng.
Den totala investeringsbudgeten har uppgått till 60 miljoner kronor. Investeringsutgifterna har uppgått till totalt 59 901 000 kronor vilket innebär ett budgetöverskott
med 99 000 kronor.
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att slutredovisningen godkänns och att
anslagsöverskott regleras mot regionens Eget kapital.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2018-04-25, § 124
Regionstyrelseförvaltningen 2018-07-03

32 (60)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2018/518
3 juli 2018

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Slutredovisning Klintehamns hamn, entreprenadupphandling,
muddring
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Slutredovisning för Klintehamns hamn, entreprenadupphandling, muddring
godkänns.

•

Anslagsöverskott på 99 tkr regleras mot regionens Eget kapital.

Sammanfattning

Projektet har varit ett gemensamt projekt mellan Region Gotland och
TrV/Sjöfartsverket. Regionen har ansvarat för muddringen vad det avser del av
farled, vändzon samt yttrehamn medan TrV/Sjöfartsverket har ansvarat för
huvuddelen av farleden.
Region Gotland
Rubricerade muddringsentreprenad är steg 2 i utbyggnaden av Klintehamns hamn.
Hamnen rustas för att möta verksamheternas behov för kajplatser, logistikutrymmen
och djupgående för fartyg. I denna entreprenad genomfördes muddring till nya djup
för del av farled, vändzon och yttre hamnbassäng.
Sjöfartsverket
Klintehamns faciliteter inklusive utformningen av inseglingsrännan och
hamnbassänger har haft brister beträffande möjligheten att möta kommande
godstransportökning på ett bra sätt.
Projektets huvudsakliga mål har varit att muddra farled, vändzon och yttre
hamnbassäng till följande:
1) Farled breddas till 53 meter och fördjupas till vattendjup om 7,3 meter
2) Vändzon muddras med diameter 205 meter och ett vattendjup om 6,8 meter
3) Yttrebassängen muddras till vattendjup om 6,0 meter
4) Muddringsmassor återanvänds för utfyllnad av ca 20 000 m2 landområde
5) Uppdatering till modern standard av sjösäkerhetsanordningar (SSA) som
utmärker vändzon
Förutom de tekniska målen fanns även följande mål:
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

Tjänsteskrivelse
RS 2018/518

6) Projektering utförs där hänsyn tas till miljö, kvalitet, säkerhet samt
verksamheternas behov beaktas
7) 0 arbetsplatsolyckor och 0 miljöolyckor
8) Projektet utförs inom budget och tidsram
Ekonomisk redovisning

Årtal

Budget, tkr

2014
2015

Utfall, tkr

Kommentar

238
20 000

2016

794
25 938

2017

40 000

32 931

Totalt

60 000

59 901

Positivt resultat om 99 tkr

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att slutredovisningen godkänns och att
anslagsöverskott på 99 tkr regleras mot regionens Eget kapital.
Beslutsunderlag

TN 2018-04-25, §124
Slutrapport TKF 180124
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden

2 (2)

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2018-04-25

TN § 124

TN § 124

Slutredovisning Klintehamns hamn,
entreprenadupphandling, muddring

TN 2015/1122
TN AU § 107

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden godkänner slutredovisningen och överlämnar den till
regionstyrelsen för beslut.

Projektet är ett gemensamt projekt mellan Region Gotland och TrV/Sjöfartsverket.
Regionen ansvarar för muddringen vad det avser del av farled, vändzon samt
yttrehamn medans TrV/Sjöfartsverket ansvarar för huvuddelen av farleden.
Region Gotland
Rubricerade muddringsentreprenad var steg 2 i utbyggnaden av Klintehamns hamn.
Hamnen har rustats för att möta verksamheternas behov för kajplatser,
logistikutrymmen och djupgående för fartyg. I denna entreprenad genomfördes
muddring till nya djup för del av farled, vändzon och yttre hamnbassäng.
Sjöfartsverket
Klintehamns faciliteter inklusive utformningen av inseglingsrännan och
hamnbassänger hade brister beträffande möjligheten att möta kommande
godstransportökning på ett bra sätt. Ur säkerhetssynpunkt var situationen inte
tillfredställande. Samhällsekonomisk analys har utförts och visar positivt resultat för
genomförandet av förbättringar genom föreslagen uppgradering av farleden.
Avsikten var att uppnå en säkerhetsmässig anpassning till PIANC’s
rekommendationer samt till nationella normer som utarbetats av Transportstyrelsen.
De restriktioner som gällde avseende väderförhållanden har därmed reduceras. Även
farledens kapacitet har ökats.
Bedömning

Den totala investeringsbudgeten har uppgått till 60 000 tkr. Investeringsutgifterna har
uppgått till totalt 59 901 tkr vilket innebär ett budgetöverskott med 99 tkr.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
• Tekniska nämnden godkänner slutredovisningen och överlämna till
regionfullmäktige för beslut.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse samt bifogad slutrapport daterad 2018-01-24.
1 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2018-04-25

Protokollsutdrag
TN § 124

Skickas till
Regionstyrelsen

2 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Teknikförvaltningen

TN 2015/1122
6 februari 2018

Joakim Olsson

Tekniska nämnden

Slutredovisning Klintehamns hamn, muddring
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden föreslås godkänna slutredovisningen och överlämna till
regionfullmäktige för beslut.

Sammanfattning

Projektet är ett gemensamt projekt mellan Region Gotland och TrV/Sjöfartsverket.
Regionen ansvarar för muddringen vad det avser del av farled, vändzon samt
yttrehamn medans TrV/Sjöfartsverket ansvarar för huvuddelen av farleden.
Region Gotland
Rubricerade muddringsentreprenad var steg 2 i utbyggnaden av Klintehamns hamn.
Hamnen har rustats för att möta verksamheternas behov för kajplatser,
logistikutrymmen och djupgående för fartyg. I denna entreprenad genomfördes
muddring till nya djup för del av farled, vändzon och yttre hamnbassäng.
Sjöfartsverket
Klintehamns faciliteter inklusive utformningen av inseglingsrännan och
hamnbassänger hade brister beträffande möjligheten att möta kommande
godstransportökning på ett bra sätt. Ur säkerhetssynpunkt var situationen inte
tillfredställande. Samhällsekonomisk analys har utförts och visar positivt resultat för
genomförandet av förbättringar genom föreslagen uppgradering av farleden.
Avsikten var att uppnå en säkerhetsmässig anpassning till PIANC’s
rekommendationer samt till nationella normer som utarbetats av Transportstyrelsen.
De restriktioner som gällde avseende väderförhållanden har därmed reduceras. Även
farledens kapacitet har ökats.

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 registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2015/1122
Bedömning

Den totala investeringsbudgeten har uppgått till 60 000 tkr. Investeringsutgifterna har
uppgått till totalt 59 901 tkr vilket innebär ett budgetöverskott med 99 tkr.
Beslutsunderlag

Denna tjänsteskrivelse samt bifogad slutrapport daterad 2018-01-24.
Bilagor

Bilaga 1 Slutrapport Muddring Klintehamns hamn daterad 2018-01-24.

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen

2 (2)

Teknikförvaltningen

Tekniska Nämnden/Teknikförvaltningen

Slutrapport
Projekt

Muddring Klintehamns hamn med tillhörande farled, TN 2015/1122
Projektägare

Mats Eriksson, Hamnchef
Beställare

Mats Eriksson, Hamnchef
Projektstyrgrupp

Intern styrgrupp
Mats Eriksson, TKF Hamnavdelningen
Joakim Olsson, TKF Hamnavdelningen
Lars Wahlberg, TKF Hamnavdelningen
Extern styrgrupp
Mats Eriksson, TKF Hamnavdelningen
Bertil Skoog, Sjöfartsverket

Per Hogenfält, TKF Hamnavdelningen
Tage Edvardsson, Sjöfartsverket
Thomas Hogenfält, TKF Hamnavdelningen
Anders Kindmark, Trafikverket

Projektorganisation

Tage Edvardsson, projektledare, Sjöfartsverket
Joakim Olsson, biträdande projektledare TKF Hamnavdelningen
Adam Blom, Port Engineering AB (Konsult, extern sakkunnig)

Organisation externa parter

Projektör
Port Engineering AB
Entreprenörer
Generalentreprenör: Wasa Dredging AB

Bakgrund och syfte

Tekniska Nämnden/Teknikförvaltningen
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Bakgrund och syfte

Projektet är ett gemensamt projekt mellan Region Gotland och TrV/Sjöfartsverket. Regionen
ansvarar för muddringen vad det avser del av farled, vändzon samt yttrehamn medans
TrV/Sjöfartsverket ansvarar för huvuddelen av farleden.
Region Gotland
Rubricerade muddringsentreprenad är steg 2 i utbyggnaden av Klintehamns hamn. Hamnen
rustas för att möta verksamheternas behov för kajplatser, logistikutrymmen och djupgående
för fartyg. I denna entreprenad genomfördes muddring till nya djup för del av farled,
vändzon och yttre hamnbassäng.
Sjöfartsverket
Klintehamns faciliteter inklusive utformningen av inseglingsrännan och hamnbassänger har
brister beträffande möjligheten att möta kommande godstransportökning på ett bra sätt. Ur
säkerhetssynpunkt är redan dagens situation inte tillfredställande. Samhällsekonomisk analys
har utförts och visar positivt resultat för genomförandet av förbättringar genom föreslagen
uppgradering av farleden. Avsikten är att uppnå en säkerhetsmässig anpassning till PIANC’s
rekommendationer samt till nationella normer som utarbetats av Transportstyrelsen. De
restriktioner som idag gäller i väderhänseende kan därmed reduceras. Även farledens
kapacitet ökas.
Bakgrund och syfte samt projektmål redovisas för båda parterna och för projektet i dess
helhet. Resterande delar i denna slutrapport redovisar dock endast Regionens del i detta
projekt.
Projektmål

Projektets huvudsakliga mål är att muddra farled, vändzon och yttre hamnbassäng till
följande:
1) Farled breddas till 53 meter och fördjupas till vattendjup om 7,3 meter
2) Vändzon muddras med diameter 205 meter och ett vattendjup om 6,8 meter
3) Yttrebassängen muddras till vattendjup om 6,0 meter
4) Muddringsmassor återanvänds för utfyllnad av ca 20 000 m2 landområde
5) Uppdatering till modern standard av sjösäkerhetsanordningar (SSA) som utmärker
vändzon
Förutom de tekniska målen har även följande mål satts:
6) Projektering utförs där hänsyn tas till miljö, kvalitet, säkerhet samt verksamheternas
behov beaktas
7) 0 arbetsplatsolyckor och 0 miljöolyckor
8) Projektet utförs inom budget och tidsram
Tillvägagångssätt

1) Projektering och framtagande av förfrågningsunderlag inklusive färdiga handlingar i
samarbete med Port Engineering AB.
2) Upphandling entreprenör
3) Genomförande entreprenad
4) Slutbesiktning
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Ekonomisk redovisning
Årtal

2014
2015
2016
2017
Totalt

Budget, tkr

20 000
40 000
60 000

Utfall, tkr

238
794
25 938
32 931

59 901

Kommentar

Positivt resultat om 99 tkr

Resultat och analys
Måluppfyllelse

Projektet har uppfyllt samtliga mål dock med mindre avvikelse vad det
avser miljö.

Tid

Projektet har påbörjats och avslutats inom satta tidsramar

Analys av
avvikelser

Vi har haft mindre avvikelser vad det avser vårt miljömål. Vi har under
entreprenaden haft mindre utsläpp av hydraulolja i samband med
slangbrott på mudderverket.

Rekommendationer framåt från projektledaren

Upphandling och genomförande av muddringsentreprenader är komplexa. En nyckelfaktor
till ett lyckat resultat är att tidigt i projektet knyta rätt kompetens till projektorganisationen.
Överlämning
Hantering av
dokumentation

Slutpärm har skapats och förvaras på hamnavdelningen. Ingen särskild
överlämning krävs då hamnavdelningen utgjort projektledning.

Punkter som
återstår att göra
Efterkalkyler

Uppföljningar
som ska
genomföras

Garantibesiktningar senast 2019-03-01

Erfarenhetsåterföring

Vid muddringsprojekt krävs det att man har god förmåga att hantera avvikelser från
förfrågningsunderlaget särskilt i de fall man avser att muddra kalkberg. Kalkbergets nivå kan
med relativt stor säkerhet fastställas med geotekniska undersökningar vilket slutligen innebär
att muddringsvolymer kan fastställas med noggrannhet. Viktig är dock att
förfrågningsunderlag och ersättningsvolymer bygger på ersättning utifrån fast muddrad
volym. Bergets hårdhetsgrad är däremot inte lika enkelt att fastställa. Vid de geotekniska
undersökningarna går det i och för sig utvärdera/analysera bergets hårdhetsgrad. Dessa
provtagningar blir dock inte representativa för en större yta då bergets egenskaper tenderar
till att snabbt ändras. För att får ett tillförlitlig geotekniskt resultat skulle det krävas en
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ansenlig mängd borrprov vilket inte är ekonomiskt försvarbart att utföra. Ett bättre alternativ
är att under projektets framdrift analysera bergets hårdhetsgrad i syfte att utröna om
entreprenör har rätt till extra ersättning. Vidare bör man tidigt i projekteringen utföra en
noggrann riskanalys och prisvärdera samtliga risker. Projektbudgeten bör ha god möjlighet att
hantera utfall av riskerna annars bör avbrytande av upphandling övervägas.

Slutrapport framtagen av:
Biträdande projektledare

Joakim Olsson

Datum

2018-01-24

Slutrapport godkänd av:
Avdelningschef/Förvaltningschef

Mats Eriksson

Datum

2018-01-24
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-09-24

Handlingar till

Ärende 16

Slutredovisning. Renovering av
Lanthamnskajen i Klintehamns hamn
Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-08-30, § 207
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-07-02
• Tekniska nämnden 2018-04-25, § 125

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-08-30

RS § 207

Slutredovisning. Renovering
Lanthamnskajen i Klintehamn

RS 2018/519
AU § 223

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Slutredovisningen av renovering av Lanthamnskajen i Klintehamn godkänns.
Anslagsöverskottet på 29 000 kronor regleras mot regionens Eget kapital.

Projektet har syftat till att totalrenovera Lanthamnskajen som består av en kajsträcka
på ca 225 meter. En ny spont har installerats utanför befintlig kaj, ny krönbalk har
gjutits, befintligt kajdäck har rivits och området innanför spont har fyllts med
bergkross.
Projektet har uppfyllt målen, dock med mindre avvikelse vad det gäller miljö.
Den totala investeringsbudgeten har uppgått till 36 miljoner kronor. Investeringsutgifterna har uppgått till totalt 35 971 000 kronor vilket innebär ett budgetöverskott
med 29 000 kronor.
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att slutredovisningen godkänns och att
anslagsöverskott på 29 000 kronor regleras mot regionens Eget kapital.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2018-04-25, § 125
Regionstyrelseförvaltningen 2018-07-02
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2018/519
2 juli 2018

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Slutredovisning. Renovering Lanthamnskajen i Klintehamn
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Slutredovisningen av renovering av Lanthamnskajen i Klintehamn godkänns.

•

Anslagsöverskottet på 29 tkr regleras mot regionens Eget kapital.

Sammanfattning

Projektet har syftat till att totalrenovera Lanthamnskajen som består av en kajsträcka
på ca 225 m. En ny spont har installerats utanför befintlig kaj, ny krönbalk har gjutits,
befintligt kajdäck har rivits och området innan för spont har fyllts med bergkross.
Övergripande projektmål för projektet har varit:
-Att renovera kaj 2 och 3 till ursprungligt skick i syfte att under lång tid (50 år)
säkerhetsställa förutsättningar för verksamheterna i hamnen.
-Att spont installeras till ett djup om 0,5 meter under aktuellt ramfritt djup i syfte att
kunna hantera en framtida fördjupning av hamnen.
-Att projektering utförs där hänsyn tas till miljö, kvalitet, säkerhet samt
verksamheternas behov beaktas.
-Att entreprenadens påverkan på befintliga verksamheter skall minimeras.
-0 arbetsplatsolyckor och 0 miljöolyckor
-Att projektet utförs inom budget och tidsram
Projektet har uppfyllt målen, dock med mindre avvikelse vad det gäller miljö.
Ekonomisk redovisning:
Årtal

Budget, tkr

Utfall, tkr

2013

12 000

700

2014
2015
2016
2017
Totalt

12 000
12 000

4 937
18 704
11 080
550
35 971

36 000

Kommentar

Ett positivt resultat med 29 tkr
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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 2018/519

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att slutredovisningen godkänns och att
anslagsöverskott på 29 tkr regleras mot regionens Eget kapital.

Beslutsunderlag

TN 2018-04-25, §125
Slutrapport TKF 180118

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
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Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2018-04-25

TN § 125

TN § 125

Slutredovisning Renovering Lanthamnskajen
i Klintehamn

TN 2014/2296
TN AU § 108

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden godkänner slutredovisningen och överlämnar den till
regionstyrelsen för beslut.

Lanthamnskajen i Klintehamn hade nått sin tekniska livslängd. Kajen byggdes i
omgångar under tidigt 60-tal och har under tiden genomgått en större renovering av
bärande konstruktionsdelar i slutet av 80-talet. I början på 2000-talet visade bärande
konstruktionsdelar i form av dragstag att de nått sin tekniska livslängd då flertalet av
dessa gick av pga. av korrosion.
Detta projekt syftade till att totalrenovera Lanthamnskajen som består av en
kajsträcka på ca 225 meter. Kajen har renoverats genom att en ny spont installerats
utanför befintlig kaj, ny krönbalk har gjutits, befintligt kajdäck har rivits och området
innanför spont har fyllts med bergkross. Slutligen har överytan hårdgjorts med
betong och marksten.
Bedömning

Den totala investeringsbudgeten har uppgått till 36 000 tkr. Investeringsutgifterna har
uppgått till totalt 35 971 tkr vilket innebär ett budgetöverskott med 29 tkr.
Enligt regionens riktlinjer för redovisningar av investeringar ska slutredovisning av
projektet ske till regionfullmäktige.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
• Tekniska nämnden godkänner slutredovisningen och överlämna den till
regionfullmäktige för beslut.
Beslutsunderlag

Denna tjänsteskrivelse samt bifogad slutrapport daterad 2018-01-18.
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Teknikförvaltningen

TN 2014/2296
6 februari 2018

Joakim Olsson

Tekniska nämnden

Slutredovisning Renovering Lanthamnskajen i Klintehamn
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden föreslås godkänna slutredovisningen och överlämna den till
regionfullmäktige för beslut.

Sammanfattning

Lanthamnskajen i Klintehamn hade nått sin tekniska livslängd. Kajen byggdes i
omgångar under tidigt 60-tal och har under tiden genomgått en större renovering av
bärande konstruktionsdelar i slutet av 80-talet. I början på 2000-talet visade bärande
konstruktionsdelar i form av dragstag att de nått sin tekniska livslängd då flertalet av
dessa gick av pga. av korrosion.
Detta projekt syftade till att totalrenovera Lanthamnskajen som består av en
kajsträcka på ca 225 meter. Kajen har renoverats genom att en ny spont installerats
utanför befintlig kaj, ny krönbalk har gjutits, befintligt kajdäck har rivits och området
innanför spont har fyllts med bergkross. Slutligen har överytan hårdgjorts med
betong och marksten.
Bedömning

Den totala investeringsbudgeten har uppgått till 36 000 tkr. Investeringsutgifterna har
uppgått till totalt 35 971 tkr vilket innebär ett budgetöverskott med 29 tkr.
Enligt regionens riktlinjer för redovisningar av investeringar ska slutredovisning av
projektet ske till regionfullmäktige.

Beslutsunderlag

Denna tjänsteskrivelse samt bifogad slutrapport daterad 2018-01-18.
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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 registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2014/2296

Bilagor

Bilaga 1 Slutrapport Renovering av Lanthamnskajen Klintehamn daterad 2018-01-18
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Teknikförvaltningen

Tekniska Nämnden/Teknikförvaltningen

Slutrapport
Projekt

Renovering av Lanthamnskajen Klintehamn, TN 2014/2296
Projektägare

Mats Eriksson, Hamnchef
Beställare

Mats Eriksson, Hamnchef
Projektstyrgrupp

Mats Eriksson, TKF Hamnavdelningen
Thomas Hogenfält, TKF Hamnavdelningen
Lars Wahlberg, TKF Hamnavdelningen

Projektorganisation

Joakim Olsson, projektledare
Adam Blom, Port Engineering AB (Konsult, extern sakkunnig)
Roine Ivarsson, Projektengagemang AB (Konsult, extern kontrollant)

Organisation externa parter

Projektör
Skanska Sverige AB
Entreprenörer
Totalentreprenör: Skanska Sverige AB
Dykeritjänster: Dyk & Anläggning AB
Muddring: Dyk & Anläggning AB
El: JoSwe AB
Bakgrund och syfte

Tekniska Nämnden/Teknikförvaltningen
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Bakgrund och syfte

Lanthamnskajen i Klintehamn har nått sin tekniska livslängd. Kajen byggdes i omgångar
under tidigt 60-tal och har under tiden genomgått en större renovering av bärande
konstruktionsdelar i slutet av 80-talet. I början på 2000-talet visade bärande
konstruktionsdelar i form av dragstag att de nått sin tekniska livslängd då flertalet av dessa
gick av pga. av korrosion.
Detta projekt syftar till att totalrenovera Lanthamnskajen som består av en kajsträcka på ca
225 meter. Kajen kommer att renoveras genom att en ny spont installeras utanför befintlig
kaj, ny krönbalk gjuts sedan rivs befintligt kajdäck och området innanför spont fylls med
bergkross. Slutligen hårdgörs överytan med betong och marksten.
Projektmål

Övergripande projektmål för projektet:
1) renovera kaj 2 och 3 till ursprungligt skick i syfte att under lång tid (50 år)
säkerhetsställa förutsättningar för verksamheterna i hamnen
2) spont installeras till ett djup om 0,5 meter under aktuellt ramfritt djup i syfte att kunna
hantera en framtida fördjupning av hamnen
3) projektering utförs där hänsyn tas till miljö, kvalitet, säkerhet samt verksamheternas
behov beaktas
4) entreprenadens påverkan på befintliga verksamheter skall minimeras
5) 0 arbetsplatsolyckor och 0 miljöolyckor
6) Projektet utförs inom budget och tidsram

Tillvägagångssätt

1)
2)
3)
4)
5)

Projektering och framtagande av förfrågningsunderlag
Upphandling
Genomförande etapp 1
Genomförande etapp 2
Slutbesiktning
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Ekonomisk redovisning
Årtal

2013
2014
2015
2016
2017

Budget, tkr

12 000
12 000
12 000

Totalt

36 000

Utfall, tkr

700
4 937
18 704

Kommentar

11 080
550
35 971 Ett positivt resultat med 29 tkr

Resultat och analys
Måluppfyllelse

Projektet har uppfyllt projektet mål dock med mindre avvikelse vad det
gäller miljö.

Tid

Projektet har påbörjats och avslutats inom satta tidsramar

Analys av
avvikelser

Två avvikelser från projektets mål då miljöolyckor inträffat. Oljeutsläpp
från mudderverk samt utsläpp diesel från lastbil. Olyckorna är dock av
mindre art och hanterades av projektorganisationen och miljöpåverkan
kunde minimeras.

Rekommendationer framåt från projektledaren

En nyckelfaktor i detta projekt har varit tidig samordning med befintliga verksamhetsutövare.
Redan i projekteringsskedet fick dessa vara med och kunde då påverkar utformningen av
kajanläggningen i syfte att optimera funktionen. Kajanläggningen renoverades under
pågående drift varav tidig samordning mellan entreprenör och verksamhetsutövare blev ett
vinnande koncept då det skapade möjlighet till förberedelser och anpassning.
Överlämning
Hantering av
dokumentation

Slutpärm har skapats och förvaras på hamnavdelningen. Ingen särskild
överlämning krävs då hamnavdelningen utgjort projektledning.

Punkter som
återstår att göra

I projektet har ny logistikväg skapats. Huvuddelen av vägen är färdig dock
utförs det sista arbetet med denna väg under sommaren 2017.
Mätning av eventuella föroreningar dagvatten.

Efterkalkyler

Uppföljningar
som ska
genomföras

Garantibesiktningar senast 2018-06-28 samt 2021-06-28
Uppföljning dagvatten, dagvattnets innehåll avseende föroreningar skall
mätas under hösten.
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Erfarenhetsåterföring

Vid anläggningsprojekt lik denna krävs det att man har god förmåga att hantera avvikelser
från förfrågningsunderlaget. Orsaken till avvikelserna från förfrågningsunderlaget är ofta
bristande dokumentation över befintlig anläggning samt osäkerheter i geotekniska
undersökningar. För att kunna möta detta behov krävs särskild kompetens i projektledningen
avseende entreprenadjuridik och sakkunnig konstruktör. Vidare bör man tidigt i
projekteringen utföra en noggrann riskanalys och prisvärdera samtliga risker. Projektbudgeten
bör ha god möjlighet att hantera utfall av riskerna annars bör avbrytande av upphandling
övervägas.
I detta projekt bestod avvikelserna från förfrågningsunderlaget i huvudsak av bristande
dokumentation avseende de renoveringar som gjorts under årens lopp på kajanläggningen.
Detta är inte unikt för denna kajanläggning utan kan anses gälla generellt för våra
kajanläggningar.

Slutrapport framtagen av:
Projektledare

Joakim Olsson

Datum

2018-01-18

Slutrapport godkänd av:
Avdelningschef/Förvaltningschef

Mats Eriksson

Datum

2018-01-18
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-09-24

Handlingar till

Ärende 17

Slutredovisning. Visby hamn fenderverk i
färjeläge 5 och 6
Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-08-30, § 208
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-07-03
• Tekniska nämnden 2018-04-25, § 126

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-08-30

RS § 208

Slutredovisning Visby hamn fenderverk i
färjeläge 5 och 6

RS 2018/520
AU § 224

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•
•

Slutredovisningen av fenderverk i färjeläge 5 och 6 i Visby hamn godkänns.
Anslagsöverskottet på 46 000 kronor regleras mot regionens Eget kapital.

Visby Hamn har ett antal färjelägen som hanterar den frekventa färjetrafiken från och
till fastlandet. Angöringsförhållandena vid lägena påverkas i hög grad av väder och
vind, vilka för Visby hamn kan betecknas som stundtals hårda, med motsvarande
krav på färjelägens fendersystem. För att säkerhetsställa hög tillgänglighet, minimera
risker för stormskador samt skapa förmågan att möta krav på högre placerade
avfendringslister på fartygen behövdes fenderverken bytas ut. Vidare är den tekniska
livslängden uppnådd för fenderverken och är således i stort behov av renovering.
Projektet har delfinansierats av Trafikverket med 50 % av investeringskostnaden.
Den totala investeringsbudgeten har uppgått till 40 000 000 kronor. Investeringsutgifterna har uppgått till totalt 39 954 000 kronor vilket innebär ett budgetöverskott
med 46 000 kronor.
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att slutredovisningen godkänns och att
anslagsöverskott på 46 tkr regleras mot regionens Eget kapital.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2018-04-25, § 126
Regionstyrelseförvaltningen 2018-07-03
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2018/520
3 juli 2018

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Slutredovisning Visby hamn fenderverk i färjeläge 5 och 6
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Slutredovisningen av fenderverk i färjeläge 5 och 6 i Visby hamn godkänns.

•

Anslagsöverskottet på 46 tkr regleras mot regionens Eget kapital.

Sammanfattning

Visby Hamn har ett antal färjelägen som hanterar den frekventa färjetrafiken från och
till fastlandet. Angöringsförhållandena vid lägena påverkas i hög grad av väder och
vind, vilka för Visby hamn kan betecknas som stundtals hårda, med motsvarande
krav på färjelägens fendersystem. För att säkerhetsställa hög tillgänglighet, minimera
risker för stormskador samt skapa förmågan att möta krav på högre placerade
avfendringslister på fartygen behövdes fenderverken bytas ut. Vidare var den
tekniska livslängden uppnådd för fenderverken och således i stort behov av
renovering.
Fenderverk i färjeläge 5 och 6 omfattades av detta projekt.
Projektet har delfinansierats av Trafikverket med 50 % av investeringskostnaden.
Övergripande projektmål för projektet var:
1) Att skapa teknisk förmåga att möta krav på högre placerade avfendringslister på
fartygen
2) Att öka Visby hamns tillgänglighet och samtidigt minimera risker för
stormskador både på kajanläggning och fartyg
3) Att projektering utförs så att hänsyn tas till miljö, kvalitet, säkerhet samt
verksamheternas behov beaktas
4) Att entreprenadens påverkan på befintliga verksamheter skulle minimeras
5) 0 arbetsplatsolyckor och 0 miljöolyckor
6) Projektet ska utföras inom budget och tidsram
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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 2018/520

Ekonomisk redovisning

Årtal

Budget, tkr

2015

40 000

Utfall, tkr
2 301

2016

36 303

2017

1 350

Total

40 000

Kommentar

39 954

Ett positivt resultat med 46 tkr

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att slutredovisningen godkänns och att
anslagsöverskott på 46 tkr regleras mot regionens Eget kapital.
Beslutsunderlag

TN 2018-04-25, §126
Slutrapport TKF 180119

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
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Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2018-04-25

TN § 126

TN § 126

Slutredovisning Visby hamn fenderverk i
färjeläge 5 och 6

TN 2015/924
TN AU § 109

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden godkänner slutredovisningen och överlämnar den till
regionstyreslen för beslut.

Visby Hamn har ett antal färjelägen som hanterar den frekventa färjetrafiken från och
till fastlandet. Angöringsförhållandena vid lägena påverkas i hög grad av väder och
vind, vilka för Visby hamn kan betecknas som stundtals hårda, med motsvarande
krav på färjelägens fendersystem. För att säkerhetsställa hög tillgänglighet, minimera
risker för stormskador samt skapa förmågan att möta krav på högre placerade
avfendringslister på fartygen krävs att fenderverken byts ut. Vidare är den tekniska
livslängden uppnådd för fenderverken och har således stort behov av renovering.
Fenderverk i färjeläge 5 och 6 omfattas av detta projekt.
Projektet delfinansieras av Trafikverket med 50 % av investeringskostnaden.
Bedömning

Den totala investeringsbudgeten har uppgått till 40 000 tkr. Investeringsutgifterna har
uppgått till totalt 39 954 tkr vilket innebär ett budgetöverskott med 46 tkr.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
• Tekniska nämnden godkänner slutredovisningen och överlämna till
regionfullmäktige för beslut.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse samt bifogad slutrapport daterad 2018-01-19.
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Teknikförvaltningen

TN 2015/924
6 februari 2018

Joakim Olsson

Tekniska nämnden

Slutredovisning Visby hamn fenderverk i färjeläge 5 och 6
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden föreslås godkänna slutredovisningen och överlämna till
regionfullmäktige för beslut.

Sammanfattning

Visby Hamn har ett antal färjelägen som hanterar den frekventa färjetrafiken från och
till fastlandet. Angöringsförhållandena vid lägena påverkas i hög grad av väder och
vind, vilka för Visby hamn kan betecknas som stundtals hårda, med motsvarande
krav på färjelägens fendersystem. För att säkerhetsställa hög tillgänglighet, minimera
risker för stormskador samt skapa förmågan att möta krav på högre placerade
avfendringslister på fartygen krävs att fenderverken byts ut. Vidare är den tekniska
livslängden uppnådd för fenderverken och har således stort behov av renovering.
Fenderverk i färjeläge 5 och 6 omfattas av detta projekt.
Projektet delfinansieras av Trafikverket med 50 % av investeringskostnaden.
Bedömning

Den totala investeringsbudgeten har uppgått till 40 000 tkr. Investeringsutgifterna har
uppgått till totalt 39 954 tkr vilket innebär ett budgetöverskott med 46 tkr.

Beslutsunderlag

Denna tjänsteskrivelse samt bifogad slutrapport daterad 2018-01-19.
Bilagor

Bilaga 1 Slutrapport Visby hamn Fenderverk i färjeläge 5 och 6 daterad 2018-01-19
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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 registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2015/924

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen

2 (2)

Teknikförvaltningen

Tekniska Nämnden/Teknikförvaltningen

Slutrapport
Projekt

Visby hamn fenderverk i färjeläge 5 och 6, TN 2015/924
Projektägare

Mats Eriksson, Hamnchef
Beställare

Mats Eriksson, Hamnchef
Projektstyrgrupp

Mats Eriksson, TKF Hamnavdelningen
Håkan Hallberg, TKF Hamnavdelningen
Lars Wahlberg, TKF Hamnavdelningen

Projektorganisation

Joakim Olsson, projektledare
Håkan Bredenberg, Bredenberg Teknik AB (Konsult, extern sakkunnig)
Roine Ivarsson, Projektengagemang AB (Konsult, extern kontrollant)

Organisation externa parter

Projektör
Skanska Sverige AB
Entreprenörer
Totalentreprenör: Skanska Sverige AB
Övriga Parter
Christer Bruzelius, VD, Destination Gotland

Nils Nordström, Trafik och Säkerhetschef, Destination Gotland
Bakgrund
syfteföreträder i vissa delar Trafikverket i denna entreprenad. Trafikverket har krav
Destinationoch
Gotland
som krav att Destination Gotland är delaktiga och godkänner entreprenaden innan Regionen
fakturerar

Tekniska Nämnden/Teknikförvaltningen
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Bakgrund och syfte

Visby Hamn har ett antal färjelägen som hanterar den frekventa färjetrafiken från och till
fastlandet. Angöringsförhållandena vid lägena påverkas i hög grad av väder och vind, vilka för
Visby hamn kan betecknas som stundtals hårda, med motsvarande krav på färjelägens
fendersystem. För att säkerhetsställa hög tillgänglighet, minimera risker för stormskador samt
skapa förmågan att möta krav på högre placerade avfendringslister på fartygen krävs att
fenderverken byts ut. Vidare är den tekniska livslängden uppnådd för fenderverken och har
således stort behov av renovering.
Fenderverk i färjeläge 5 och 6 omfattas av detta projekt.
Projektet delfinansieras av Trafikverket med 50 % av investeringskostnaden.
Beslut om upphandling togs av Tekniska nämnden, TN 2015-09-23 § 198, 199
Beslut om tilläggsanslag togs av Region fullmäktige, RF 2015-10-12 § 254
Projektmål

Övergripande projektmål för projektet:
1) skapa teknisk förmåga att möta krav på högre placerade avfendringslister på fartygen
2) öka Visby hamns tillgänglighet och samtidigt minimera risker för stormskador både
på kajanläggning och fartyg
3) projektering utförs där hänsyn tas till miljö, kvalitet, säkerhet samt verksamheternas
behov beaktas
4) entreprenadens påverkan på befintliga verksamheter skall minimeras
5) 0 arbetsplatsolyckor och 0 miljöolyckor
6) Projektet utförs inom budget och tidsram

Tillvägagångssätt

1) Projektering och framtagande av förfrågningsunderlag, entreprenad samt inköp
fenderverk
2) Upphandling, entreprenör samt inköp fenderverk
3) Samordning Destination Gotland och Gotlands Stuveri AB
4) Genomförande färjeläge 6
5) Delbesiktning färjeläge 6, godkännande av Destination Gotland, fakturering TrV
6) Genomförande färjeläge 5
7) Delbesiktning färjeläge 5, godkännande av Destination Gotland, fakturering TrV
8) Slutbesiktning
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Ekonomisk redovisning
Årtal

2015
2016
2017
Total

Budget, tkr

40 000
40 000

Utfall, tkr

2 301
36 303
1 350
39 954

Kommentar

Ett positivt resultat med 46 tkr

Resultat och analys
Måluppfyllelse

Projektet har uppfyllt samtliga uppsatta mål

Tid

Projektet har påbörjats och avslutats inom satta tidsramar

Analys av
avvikelser

Rekommendationer framåt från projektledaren

En nyckelfaktor har varit tidig och tydlig samverkan mellan projekt och verksamhetsutövare.
Genom att aktiva verksamheter tidigt fått möjlighet att påverka funktion och planerad
framdrift av projektet har funktionell utformning erhållits samt har påverkan för
verksamheterna kunnat minimeras.
Anläggningsprojekt av denna typ är tekniskt komplicerade. En nyckelfaktor är att tidigt
involvera tekniska sakkunniga i projektet. I detta projekt hade vi stor behållning av att konsult
som är sakkunnig för grundläggning (pålning) var delaktig redan vid projektering och utgjorde
stöd under genomförandet.
Överlämning
Hantering av
dokumentation

Slutpärm har skapats och förvaras på hamnavdelningen. Ingen särskild
överlämning krävs då hamnavdelningen utgjort projektledning.

Punkter som
återstår att göra
Efterkalkyler

Uppföljningar
som ska
genomföras

Garantibesiktningar senast 2018-12-15 samt 2021-12-15
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Erfarenhetsåterföring

Vid anläggningsprojekt lik denna krävs det att man har god förmåga att hantera avvikelser
från förfrågningsunderlaget. Orsaken till avvikelserna från förfrågningsunderlaget är ofta
bristande dokumentation över befintlig anläggning samt osäkerheter i geotekniska
undersökningar. För att kunna möta detta behov krävs särskild kompetens i projektledningen
avseende entreprenadjuridik och sakkunnig konstruktör. Vidare bör man tidigt i
projekteringen utföra en noggrann riskanalys och prisvärdera samtliga risker. Projektbudgeten
bör ha god möjlighet att hantera utfall av riskerna annars bör avbrytande av upphandling
övervägas.
I detta projekt bestod avvikelserna från förfrågningsunderlaget i huvudsak av osäkerheter i
geotekniken vilket medförde en ändring av grundläggningsprincip.

Slutrapport framtagen av:
Projektledare

Joakim Olsson

Datum

2018-01-19

Slutrapport godkänd av:
Avdelningschef/Förvaltningschef

Mats Eriksson

Datum

2018-01-19
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-09-24

Handlingar till

Ärende 18

Tilläggsanslag. Slutredovisning för VA
utbyggnad i Lickershamn
Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-08-30, § 217
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-08-17
• Tekniska nämnden 2018-04-25, § 120

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-08-30

RS § 217

Tilläggsanslag - Slutredovisning för VAutbyggnad Lickershamn

RS 2018/514
AU § 234

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•
•

Slutredovisningen för VA-utbyggnad Lickershamn godkänns.
Anslagsunderskottet på 573 300 kronor regleras mot regionens Eget kapital.

Enligt Gotlands kommuns första VA-plan från 2002 skulle utbyggnaden av vatten
och avlopp i Lickershamn genomföras under åren 2006 – 2007.
På grund av resursbrist och sedermera VA-nämndens dom som placerade Irevikens
VA-utbyggnad före Lickershamn så sköts utbyggnaden fram i tiden för att till slut
färdigställas under 2013.
Emellertid kan ännu inte alla fastigheter inom området förses med dricksvatten. När
den ursprungliga planeringen gjordes ansågs, med bakgrund av en flera år tidigare
genomförd provpumpning i Slite området, att tillräcklig mängd grundvatten fanns att
tillgå där. När det nu blev aktuellt visade det sig att förutsättningarna ändrats och
tillgänglig vattenvolym hade minskat drastiskt. Möjligen beroende på att den närliggande bergtäkten utökats.
Dessutom ansågs tidigare att fastigheterna i Ire-området hade tillräckligt med eget
vatten och inte behövde någon anslutning. Denna förutsättning ändrades genom
VA-nämndens beslut att även vattenledningsnätet skulle byggas ut.
Syftet med utbyggnaden är både miljömässig, att förhindra orenat utsläpp av
avloppsvatten, samt att förse området med dricksvatten av bra kvalitet. Detta bör
också öppna möjligheten till vidare bostadsbyggande i området.
Projektets mål var att säkra Lickershamnsområdets vatten- och avloppsförsörjning.
Detta sker genom anslutningsledningar via Ire och Lärbro till Slite. VA-utbyggnaden
var budgeterad till 39 396 000 kronor och des slutliga kostnaden blev 39 969 000
kronor
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att slutredovisningen godkänns och att
anslagsunderskott på 573 300 kronor regleras mot regionens Eget kapital.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2018-04-25, § 120
Regionstyrelseförvaltningen 2018-07-03
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2018/514
17 augusti 2018

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Tilläggsanslag - Slutredovisning för VA utbyggnad
Lickershamn
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Slutredovisningen för VA-utbyggnad Lickershamn godkänns.

•

Anslagsunderskottet på 573,3 tkr regleras mot regionens Eget kapital.

Sammanfattning

Enligt Gotlands kommuns första VA-plan från 2002 skulle utbyggnaden av vatten
och avlopp i Lickershamn genomföras under åren 2006 – 2007.
På grund av resursbrist och sedermera VA-nämndens dom som placerade Irevikens
VA-utbyggnad före Lickershamn så sköts utbyggnaden fram i tiden för att till slut
färdigställas under 2013.
Emellertid kan ännu inte alla fastigheter inom området förses med dricksvatten. När
den ursprungliga planeringen gjordes ansågs, med bakgrund av en flera år tidigare
genomförd provpumpning i Slite området, att tillräcklig mängd grundvatten fanns att
tillgå där. När det nu blev aktuellt visade det sig att förutsättningarna ändrats och
tillgänglig vattenvolym hade minskat drastiskt. Möjligen beroende på att den
närliggande bergtäkten utökats.
Dessutom ansågs tidigare att fastigheterna i Ire-området hade tillräckligt med eget
vatten och inte behövde någon anslutning. Denna förutsättning ändrades genom VAnämndens beslut att även vattenledningsnätet skulle byggas ut.
Syftet med utbyggnaden är både miljömässig, att förhindra orenat utsläpp av
avloppsvatten, samt att förse området med dricksvatten av bra kvalité. Detta torde
också öppna möjligheten till vidare bostadsbyggande i området.
Projektets mål var att säkra Lickershamnsområdets vatten- och avloppsförsörjning.
Detta sker genom anslutningsledningar via Ire och Lärbro till Slite.
Målet var också att genomföra projektet inom givna budgetramar.
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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 2018/514

Ekonomisk redovisning (Projekt 12406 och 12417)
Årtal

Budget, tkr

Utfall, tkr

Kommentar

Projekt 12406
2010

5 000

1 144,2

3 855,8 tkr, flyttas inte med till år 2011

2011

10 000

13 556,7

-3 556,7 tkr, flyttas inte med till år 2012

2012

13 000

1 178,9

2013

8 265,1

0

8 265,1, flyttas med till år 2013
8 265,1, flytta inte med till år 2014. Här växlar man
över till projekt 12417, med det görs inte
kompletteringsbudget för att ta med 8 265,1 tkr.

Projekt 12417
2010

4 000

101,7

3 898,3, flyttas inte med till år 2011

2011

2 000

0

2 000,0, flyttas med till år 2012

2012

7 500

6 534,1

965,9 tkr, flyttas med till år 2013

2013

15 030

16 782,9

-1 752,9 tkr, flyttas med till år 2014

2014
2015
2016
2017

98
-237
-573
-573

344,9
336,3
0
0

-236,9 tkr, flyttas med till år 2015
-573,3 tkr, flyttas med till år 2016
-573,3 tkr, flyttas med till år 2017
Totalt budgetunderskott -573,3 tkr

39 396

39 969

Summa

-573

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att slutredovisningen godkänns och att
anslagsunderskott på 573,3 tkr regleras mot regionens Eget kapital.
Beslutsunderlag

TN 2018-04-25, §120
Slutrapport TKF 170928

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
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Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2018-04-25

TN § 120

TN § 120

Tilläggsanslag-Slutredovisning för VA
utbyggnad Lickershamn

TN 2011/520
TN AU § 101

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att slutrapporten tillstyrks och överlämnas till
Regionstyrelsen för godkännande samt att tilläggsanslag begärs med 573,8 tkr.

Bedömning

Enligt Gotlands kommuns första VA-plan från 2002 skulle utbyggnaden av vatten
och avlopp i Lickershamn genomföras under åren 2006-2007.
På grund av resursbrist och sedermera VA-nämndens dom som placerade Irevikens
VA-utbyggnad före Lickershamn så sköts utbygganden fram i tiden för att till slut
färdigställas under 2013.
Emellertid kan ännu inte alla fastigheter inom området förses med dricksvatten.
Detta beror på flera saker.
- Förutsättning för projektet ändrades genom VA-nämndens beslut, att även
vattenledningsnätet skulle byggs ut i Ire före Lickershamn. Tidigare ansågs att
fastigheterna i Ire området hade tillräckligt med eget vatten och inte behövde någon
anslutning.
- När ursprunglig planering gjordes ansågs, med bakgrund av en flera år tidigare
genomförd provpumpning i Slite området, att tillräcklig mängd grundvatten fanns att
tillgå. När det sedermera blev aktuellt att genomföra projektet, visade det sig att
förutsättningarna ändrats och tillgänglig vattenvolym hade minskat drastiskt.
- Ledningen mellan Slite och Lärbro blev inte färdigställd och därmed är det endast
grundvatten från vattentäkten i Lärbro som kan förse Lärbro, Hangvar, Ihre och
enstaka i Lickershamn med dricksvatten.
- Provpumpning i Lickershamn (år 2014) visade inte nödvändig mängd grundvatten,
dessutom påverkade provpumpningen enstaka enskilda brunnar. Det är inte möjligt
och anlägga en kommunal vattentäkt i närområdet till Lickershamn.
- Grundvattensänkning år 2016 och 2017 gör att endast fastigheter inom
verksamhetsområde dricksvatten blir påkopplad.
Syftet med utbyggnaden är både miljömässig, att förhindra orenat utsläpp av
avloppsvatten, samt att förse området med dricksvatten av bra kvalité. Detta torde
också öppna möjligheten till vidare bostadsbyggande i området.
Teknikförvaltningen bedömer att tilläggsanslag erfordras med 573,8 tkr.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-04-25

TN § 120

Den totala investeringsbudgeten har uppgått till 39 395,9 tkr. Investeringsutgifterna
har uppgått till 39 969,7 tkr vilket innebär ett budgetunderskott om 573,8 tkr.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
att slutrapporten tillstyrks och överlämnas till Regionstyrelsen för godkännande samt
att tilläggsanslag begärs med 573,8 tkr.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-04-03.
Slutredovisning 2017-09-28
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Teknikförvaltningen

TN 2011/520
3 april 2018

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Tilläggsanslag - Slutredovisning för ledningsutbyggnad
Lickershamn
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar
•
•

att slutrapporten tillstyrks och överlämnas till Regionstyrelsen för
godkännande samt
att tilläggsanslag begärs med 573,8 tkr

Bakgrund

Enligt Gotlands kommuns första VA-plan från 2002 skulle utbyggnaden av vatten
och avlopp i Lickershamn genomföras under åren 2006-2007.
På grund av resursbrist och sedermera VA-nämndens 1 dom som placerade Irevikens
VA-utbyggnad före Lickershamn så sköts utbygganden fram i tiden för att till slut
färdigställas under 2013.
Emellertid kan ännu inte alla fastigheter inom området förses med dricksvatten.
Detta beror på flera saker.
- Förutsättning för projektet ändrades genom VA-nämndens beslut, att även
vattenledningsnätet skulle byggs ut i Ire före Lickershamn. Tidigare ansågs att
fastigheterna i Ire området hade tillräckligt med eget vatten och inte behövde någon
anslutning.
- När ursprunglig planering gjordes ansågs, med bakgrund av en flera år tidigare
genomförd provpumpning i Slite området, att tillräcklig mängd grundvatten fanns att
tillgå. När det sedermera blev aktuellt att genomföra projektet, visade det sig att
förutsättningarna ändrats och tillgänglig vattenvolym hade minskat drastiskt.
- Ledningen mellan Slite och Lärbro blev inte färdigställd och därmed är det endast
grundvatten från vattentäkten i Lärbro som kan förse Lärbro, Hangvar, Ihre och
enstaka i Lickershamn med dricksvatten.
1
Från och med den 1 januari 2016 har Statens va-nämnds uppgifter tagits över av mark- och miljödomstolarna. Statens vanämnd har upphört
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2011/520

- Provpumpning i Lickershamn (år 2014) visade inte nödvändig mängd grundvatten,
dessutom påverkade provpumpningen enstaka enskilda brunnar. Det är inte möjligt
och anlägga en kommunal vattentäkt i närområdet till Lickershamn.
- Grundvattensänkning år 2016 och 2017 gör att endast fastigheter inom
verksamhetsområde dricksvatten blir påkopplad.
Syftet med utbyggnaden är både miljömässig, att förhindra orenat utsläpp av
avloppsvatten, samt att förse området med dricksvatten av bra kvalité. Detta torde
också öppna möjligheten till vidare bostadsbyggande i området.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att tilläggsanslag erfordras med 573,8 tkr.
Den totala investeringsbudgeten har uppgått till 39 395,9 tkr. Investeringsutgifterna
har uppgått till 39 969,7 tkr vilket innebär ett budgetunderskott om 573,8 tkr.

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Teknikförvaltningen

Tekniska Nämnden/Teknikförvaltningen

Slutrapport
Projekt
VA-utbyggnad Lickershamn (TN 2011/520-34) och Ire - Lickershamn (TN 2011/2000)
Projektägare
Sten Reutervik, SBF, Infrastruktur, Vatten och avfall
Beställare
Sten Reutervik/ Ann-Sofi Lindskog, Samhällsbyggnadsförvaltningen, (SBF), Planeringsavdelningen
Projektstyrgrupp
Bengt Kristiansson SBF
Ann-Sofi Lindskog SBF
Sten Reutervik SBF
Sivert Persson SBF
Projektorganisation
Bengt Kristiansson, ombud
Sivert Persson, projektledare etapp 1/kontrollant etapp 2/Ire-Lickh.
Göran Randahl, projektledare etapp 2/Ire-Lickh.
Jonas Pettersson, projektledare maskin
Christina Larsson, projektör VA-ledningar etapp 1/Ire-Lickh.
Organisation externa parter

Projektörer:
VA-ledningar: Egen-regi Region Gotland
Maskin: Egen-regi Region Gotland
Entreprenör:
Etapp 1
Skanska Sverige AB
Karl-Erik Karlsson, ombud/projektchef
Mats Sahlin, produktionschef
Torkel Callerstad, projektingenjör
Oskar Johansson, projektingenjör
Joakim Wahnström, arbetsledare

Tekniska Nämnden/Teknikförvaltningen
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Etapp 2
Nybergs Entreprenad AB
Per Stephani, ombud
Krister Edström, entreprenadchef
Kjell Henningson, platschef
Georg Arenvi, arbetsledare
Ire-Lickershamn (etapp 3)
Väg och byggnadsgrus AB
Stefan Lindvy, ombud
Mattias Nygren, platschef
Bakgrund och syfte

Enligt Gotlands kommuns första VA-plan från 2002 skulle utbyggnaden av vatten och avlopp
i Lickershamn genomföras under åren 2006 – 2007.
På grund av resursbrist och sedermera VA-nämndens dom som placerade Irevikens VAutbyggnad före Lickershamn så sköts utbyggnaden fram i tiden för att till slut färdigställas
under 2013.
Emellertid kan ännu inte alla fastigheter inom området förses med dricksvatten. Detta beror
på flera saker. Såsom att när den ursprungliga planeringen gjordes ansågs, med bakgrund av
en flera år tidigare genomförd provpumpning i Slite området, att tillräcklig mängd grundvatten fanns att tillgå där. När det nu blev aktuellt visade det sig att förutsättningarna ändrats
och tillgänglig vattenvolym hade minskat drastiskt. Möjligen beroende på att den närliggande
bergtäkten utökats. Dessutom ansågs tidigare att fastigheterna i Ire området hade tillräckligt
med eget vatten och inte behövde någon anslutning. Denna förutsättning ändrades genom
VA-nämndens beslut att även vattenledningsnätet skulle byggas ut.
Syftet med utbyggnaden är både miljömässig, att förhindra orenat utsläpp av avloppsvatten,
samt att förse området med dricksvatten av bra kvalité. Detta torde också öppna möjligheten
till vidare bostadsbyggande i området.

Projektmål

Projektets mål är att säkra Lickershamnsområdets vatten- och avloppsförsörjning. Detta skall
ske genom anslutningsledningar via Ire och Lärbro till Slite.
Att genomföra projektet inom givna budgetramar.
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Tillvägagångssätt

Projektet har genomförts som tre olika delprojekt (olika entreprenader).
Projekteringen har genomförts i egen regi.
Lickershamn etapp 1
Har utförts som general entreprenad av Skanska Sverige AB, Väg och anläggning syd.
Lickershamn etapp 2
Har utförts som general entreprenad av Nybergs Entreprenad AB.
Ire-Lickershamn (etapp 3)
Har utförts som totalentreprenad av Väg och byggnadsgrus AB.

Ekonomisk redovisning (Projekt 12406 och 12417)
Årtal

Budget, tkr

Projekt 12406

2010
2011
2012
2013

Projekt 12417
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

5 000
10 000
13 000
8265,1

Utfall, tkr

Kommentar

1 144,2 3 855,8 tkr, flyttas inte med till år 2011
13 556,7 -3 556,7 tkr, flyttas inte med till år 2012
1 178,9 8 265,1, flyttas med till år 2013

0 8 265,1, flytta inte med till år 2014. Här växlar man
över till projekt 12417, med det görs inte
kompletteringsbudget för att ta med 8 265,1 tkr.

4 000 101,7
2 000 0
7 500 6 534,1
15 030
16 782,9

98
-237
-573
-573

344,9
336,3
0
0

3 898,3, flyttas inte med till år 2011
2 000,0, flytta med till år 2012
965,9 tkr, flytta med till år 2013
-1 752,9 tkr, flyttas med till år 2014
-236,9 tkr, flyttas med till år 2015
-573,3 tkr, flyttas med till år 2016
-573,3 tkr, flyttas med till år 2017
Totalt budgetunderskott -573,3 tkr

Resultat och analys
Tid

I stället för att bli färdigställt 2007 enligt de ursprungliga planerna så blev
utbyggnaden klar 2013 (SB20130612). Se ”bakgrund och syfte” ovan.

Analys av
avvikelser

Trots stora problem med grundvatten och mer berg än vad grundundersökningarna sade (totalt ca.1,5 milj.) så hölls budgeten bra.
Budget: 39 395 900:Utfall: 39 969 700:Skillnad: -573 800:- = 1,5 %
3 (5)

Särredovisning per projekt
Projekt 1246
Budget: 15 879 200:Utfall: 15 879 800:Skillnad: -600:Projekt 12417
Budget: 23 516 700:Utfall: 24 089 900:Skillnad: -573 200:Total skillnad -600 kr + (-573 200 kr) = -573 800 kr

Rekommendationer framåt från projektledaren

Stora projekt som detta kräver stora insatser av beställarens projektledning. Projektledningen
skall ha möjlighet att arbeta 100 % i projektet för att kunna bemöta kraven från
beställare/entreprenörer avseende budget, beställningar, tekniska ställda krav, uppföljning av
tidsplaner mm.
Arbeten som utförs i egen-regi skall behandlas lika som entreprenörer vad gäller budget,
beställningar, fakturering, ekonomi mm.
Överlämning
Hantering av
dokumentation

Relationsritningar samt drift- och skötselinstruktioner överlämnat till VAavdelningen via pärmar och USB-minne.

Punkter som
återstår att göra

Kontroll av punkter vid utförd garantibesiktning .
Utförs av Projektavdelningen.

Efterkalkyler

Inga framtagna kalkyler finns i dagsläget.

Uppföljningar
som ska
genomföras

Garantibesiktning på entreprenaderna.

Erfarenhetsåterföring

Budgeteringsarbetet för projekt, som löper över flera år, måste kvalitetssäkras i samband med
kompletteringsbudget, omdisponeringar, grundbudgetar mm. Här är det stor risk att det blir
fel då många personer är iblandad i denna process
Vid byte av projektledare (ex. projektledaren slutar) under pågående projekt, måste det finnas
en rutin för hur överföringen till den nye projektledaren går till. Annars är risken stor att
viktig information försvinner.
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Slutrapport framtagen av:
Projektledare
Projektledare Göran Randahl slutat.
Slutrapport framtagen av:
VA-utvecklare Sten Reutervik för
Susanne Bjergegaard Pettersson

Datum

2017-09-26

Slutrapport godkänd av:
Avdelningschef/Förvaltningschef

Patric Ramberg

Datum

2017-09-28
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-09-24

Handlingar till

Ärende 19

Tilläggsanslag. Fastigheten Ankaret 1
och 5, f.d. Kulturskolan
Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-08-30, § 205
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-07-06
• Tekniska nämnden 2018-06-20, § 177

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-08-30

RS § 205

Tilläggsanslag för Ankaret 1 och Ankaret 5

RS 2018/707
AU § 221

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•
•

Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag på 8,5 miljoner kronor för renovering
av fastigheten Ankaret 1 och 5 (gamla Kulturskolan).
Medel anvisas ur Region Gotlands eget kapital. Detta under förutsättning att
överenskommelse om att i framtiden hyra lokaler i Visby Ankaret 1 och 5
undertecknats av Gotlands Kulturrum ekonomisk förening.

Tekniska nämnden har begärt tilläggsanslag på 8,5 miljoner kronor (mnkr) för
renovering av fastigheten Ankaret 1 och 5 (gamla Kulturskolan).
Sedan en tid innan Kulturskolan flyttade ur lokalerna Ankaret 1 och 5 på Mellangatan
har diskussioner pågått kring de olika alternativen för fastighetens framtid.
Huvudalternativen har varit två. Försäljning respektive uthyrning till ett kulturkluster.
Då den ekonomiska föreningen Kulturrum sagt sig beredd att betala den hyra fastigheten skulle komma att få efter nödvändig renovering, har arbetet fortsatt mot den
lösningen. Teknikförvaltningen har fått i uppdrag att teckna en preliminär överenskommelse gällande hyresavtal med Gotlands Kulturrum ekonomisk förening för en
kalkylerad hyra på 1 650 000 kronor per år, baserat på uppskattad renoveringskostnad på 8,5 mnkr. Ärendet har passerat tekniska nämnden som tillstyrkt förslaget
och även beslutat att hos regionfullmäktige begära 8,5 mnkr för att kunna genomföra
nödvändiga investeringar i lokalerna.
I den bifogade preliminära överenskommelsen gällande hyresavtal anges avtalstiden
5 + 5 år, medan föreningen önskar ett 10-årigt avtal med 5 års förlängning. Detaljer
kan komma att behöva justeras i överenskommelsen innan den kan undertecknas.
Den bifogade överenskommelsen utgör med andra ord inte det slutgiltiga
dokumentet utan är det som har utgjort grunden i diskussionerna med Kulturrum
ekonomisk förening.
Regionstyrelseförvaltningen ser uthyrning av fastigheten som ett lämpligt alternativ
till försäljning och föreslår att tilläggsanslaget beviljas. Efter beslut i regionfullmäktige
kan den preliminära överenskommelsen gällande hyresavtal undertecknas och ett
förfrågningsunderlag för genomförande av ombyggnadsåtgärder skickas ut. Den
preliminära överenskommelsen gällande hyresavtal reglerar även en övre gräns för
kostnaderna för iordningsställande av lokalerna, till max 10 mnkr. Om inkomna
anbud för arbetet blir högre än denna nivå, behöver en förnyad prövning av ärendet
ske.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-08-30

RS § 205 forts
RS 2018/707

Regionstyrelseförvaltningen ser uthyrningen av fastigheten Ankaret 1 och 5 som ett
lämpligt alternativ till försäljning. Förvaltningen bedömer att Region Gotlands egna
verksamheter inte har behov av att nyttja lokalerna i dagsläget, eller inom överskådlig
framtid, men ett fortsatt ägande av fastigheten ses som positivt.
En förutsättning för att renoveringen ska vara ekonomiskt försvarbar är att framtida
inkomster motsvarar kommande ökade kostnader. Med den föreslagna överenskommelsen gällande hyresavtal med föreningen Kulturrum görs bedömningen att
investeringen kan motiveras.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag
om 8,5 mnkr godkänns för vidare hantering av regionfullmäktige.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2018-06-20, § 177
Regionstyrelseförvaltningen 2018-07-06
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2018/707
6 juli 2018

Kristoffer Strehlenert
Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Tilläggsanslag för Ankaret 1 och Ankaret 5
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag på 8,5 miljoner kronor för renovering
av fastigheten Ankaret 1 och 5 (gamla Kulturskolan). Medel anvisas ur Region
Gotlands eget kapital.

Sammanfattning

Tekniska nämnden har begärt tilläggsanslag på 8,5 miljoner kronor (mnkr) för
renovering av fastigheten Ankaret 1 och 5 (gamla Kulturskolan).
Sedan en tid innan Kulturskolan flyttade ur lokalerna Ankaret 1 och 5 på Mellangatan
har diskussioner pågått kring de olika alternativen för fastighetens framtid.
Huvudalternativen har varit två. Försäljning respektive uthyrning till ett kulturkluster.
Då den ekonomiska föreningen Kulturrum sagt sig beredd att betala den hyra
fastigheten skulle komma att få efter nödvändig renovering, har arbetet fortsatt mot
den lösningen. Teknikförvaltningen har fått i uppdrag att teckna en preliminär
överenskommelse gällande hyresavtal med Gotlands Kulturrum ekonomisk förening
för en kalkylerad hyra på 1 650 000 kronor per år, baserat på uppskattad
renoveringskostnad på 8,5 mnkr. Ärendet har passerat tekniska nämnden som
tillstyrkt förslaget och även beslutat att hos regionfullmäktige begära 8,5 mnkr för att
kunna genomföra nödvändiga investeringar i lokalerna.
I den bifogade preliminära överenskommelsen gällande hyresavtal anges avtalstiden
5 + 5 år, medan föreningen önskar ett 10-årigt avtal med 5 års förlängning. Detaljer
kan komma att behöva justeras i överenskommelsen innan den kan undertecknas.
Den bifogade överenskommelsen utgör med andra ord inte det slutgiltiga
dokumentet utan är det som har utgjort grunden i diskussionerna med Kulturrum
ekonomisk förening.
Regionstyrelseförvaltningen ser uthyrning av fastigheten som ett lämpligt alternativ
till försäljning och föreslår att tilläggsanslaget beviljas. Efter beslut i regionfullmäktige
kan den preliminära överenskommelsen gällande hyresavtal undertecknas och ett
förfrågningsunderlag för genomförande av ombyggnadsåtgärder skickas ut. Den
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2018/707

preliminära överenskommelsen gällande hyresavtal reglerar även en övre gräns för
kostnaderna för iordningsställande av lokalerna, till max 10 mnkr. Om inkomna
anbud för arbetet blir högre än denna nivå, behöver en förnyad prövning av ärendet
ske.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen ser uthyrningen av fastigheten Ankaret 1 och 5 som ett
lämpligt alternativ till försäljning. Förvaltningen bedömer att Region Gotlands egna
verksamheter inte har behov av att nyttja lokalerna i dagsläget, eller inom överskådlig
framtid, men ett fortsatt ägande av fastigheten ses som positivt.
En förutsättning för att renoveringen ska vara ekonomiskt försvarbar är att framtida
inkomster motsvarar kommande ökade kostnader. Med den föreslagna
överenskommelsen gällande hyresavtal med föreningen Kulturrum görs
bedömningen att investeringen kan motiveras.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag
om 8,5 mnkr godkänns för vidare hantering av regionfullmäktige.

Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2018-06-20, § 177
Regionstyrelsen 2017-08-31, § 190
Preliminär överenskommelse gällande hyresavtal
Verksamhetsplan Gotlands Kulturrum 2018-08-01

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
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Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2018-06-20

TN § 177

TN § 177

Tilläggsanslag, Ankaret 1 o 5

TN 2018/1219
TN AU § 125

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden hemställer hos regionstyrelsen om tilläggsanslag med totalt 8
500 000 kr för anpassningar av byggnaderna på fastigheterna Ankaret 1 och
Ankaret 5 för den tilltänkta nya hyresgästen Gotlands Kulturrum ekonomisk
förening.
Fastighetsförvaltningsavdelningen får i uppdrag att teckna ett preliminärt hyresavtal
med Gotlands Kulturrum ekonomisk förening med en hyra på 1 650 000 kronor
per år.

När Regionen beslutade att Säveskolans hus 06, skulle renoveras, beslutade man även
att Kulturskolans verksamhet skulle flytta från fastigheterna Visby, Ankaret 1 och 5,
och in i det nya Sävehuset. Kulturskolan flyttade in i nya Sävehuset våren 2017. Ett
av skälen till att kulturskolan skulle flytta från fastigheterna var det bedömda stora
renoveringsbehovet och därmed höga renoveringskostnaderna.
Förstahandsalternativet för fastigheterna Ankaret 1 och 5 var att dessa skulle försäljas
på den öppna marknaden om egen verksamhet inte skulle finnas eller planeras att
etableras i fastigheten/lokalen. Regionstyrelsen har dock möjlighet att göra avsteg
från förstahandsalternativet om särskilda skäl finns.
Under våren 2016 skickade Kultur- och Fritidsförvaltningen ut en intresseanmälan
till ett antal organisationer om skapande av ett kulturkluster i fastigheterna. En
förening bildades 2017-11-24, Gotlands Kulturrum ekonomisk förening.
Regionstyrelseförvaltningen fick i uppdrag att ta fram en avsiktsförklaring mellan
Region Gotland och Gotlands Kulturrum ekonomisk förening, som undertecknades
av båda parter i december 2017.
I samband med detta arbete fick Fastighetsförvaltningsavdelningen i uppdrag att
utföra en förstudie för att se om det gick att anpassa byggnaderna på fastigheterna
Ankaret 1 och Ankaret 5 till den tilltänkta nya hyresgästen, Gotlands Kulturrum
ekonomisk förening. Förstudien visade att det går att förena föreningens verksamhet
med fastighetens byggnadsminnes-märkning. Åtgärderna är även kostnadsberäknade.
De totala investeringsutgifterna för att anpassa fastigheterna uppgår till ca 8 500 000
kronor.
Denna förstudierapport med bedömda investeringsbehovet är redovisad för
Gotlands Kulturrum ekonomisk förening tillsammans med ett hyresavtal på 1 650
000 kronor per år.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-06-20

TN § 177

Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att tilläggsanslag erfordras för de åtgärder som krävs
för att kunna hyra lokalerna ut till föreningen med totalt 8 500 000 kr.
Fastighetsförvaltningsavdelningen kommer att teckna ett preliminärt hyresavtal med
Gotlands Kulturrum ekonomisk förening.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Hyreskostnaden motsvarar 1118 kr/m² är kvadratmeter kostnaden efter
ombyggnad. Hyran täcker kostnaden för fastigheten.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämnden hemställer hos regionstyrelsen om tilläggsanslag med totalt 8
500 000 kr för anpassningar av byggnaderna på fastigheterna Ankaret 1 och Ankaret
5 för den tilltänkta nya hyresgästen Gotlands Kulturrum ekonomisk förening.
Fastighetsförvaltningsavdelningen får i uppdrag att teckna ett preliminärt hyresavtal
med Gotlands Kulturrum ekonomisk förening.
Beslutsunderlag

RS 2017/297
Förstudierapport
Tjänsteskrivelse 2018-05-23
Skickas till
RS
RSF/KFA
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Teknikförvaltningen

TN 2018/1219
23 maj 2018

Björn Sandqvist

Tekniska nämnden

Tilläggsanslag för Ankaret 1 o 5
Förslag till beslut

•

•

Tekniska nämnden hemställer hos regionstyrelsen om tilläggsanslag med
totalt 8 500 000 kr för anpassningar av byggnaderna på fastigheterna Ankaret
1 och Ankaret 5 för den tilltänkta nya hyresgästen Gotlands Kulturrum
ekonomisk förening.
Att Fastighetsförvaltningsavdelningen får i uppdrag att teckna ett preliminärt
hyresavtal med Gotlands Kulturrum ekonomisk förening.

Sammanfattning

När Regionen beslutade att Säveskolans hus 06, skulle renoveras, beslutade man även
att Kulturskolans verksamhet skulle flytta från fastigheterna Visby, Ankaret 1 och 5,
och in i det nya Sävehuset. Kulturskolan flyttade in i nya Sävehuset våren 2017. Ett
av skälen till att kulturskolan skulle flytta från fastigheterna var det bedömda stora
renoveringsbehovet och därmed höga renoveringskostnaderna.
Förstahandsalternativet för fastigheterna Ankaret 1 och 5 var att dessa skulle försäljas
på den öppna marknaden om egen verksamhet inte skulle finnas eller planeras att
etableras i fastigheten/lokalen. Regionstyrelsen har dock möjlighet att göra avsteg
från förstahandsalternativet om särskilda skäl finns.
Under våren 2016 skickade Kultur- och Fritidsförvaltningen ut en intresseanmälan
till ett antal organisationer om skapande av ett kulturkluster i fastigheterna. En
förening bildades 2017-11-24, Gotlands Kulturrum ekonomisk förening.
Regionstyrelseförvaltningen fick i uppdrag att ta fram en avsiktsförklaring mellan
Region Gotland och Gotlands Kulturrum ekonomisk förening, som undertecknades
av båda parter i december 2017.
I samband med detta arbete fick Fastighetsförvaltningsavdelningen i uppdrag att
utföra en förstudie för att se om det gick att anpassa byggnaderna på fastigheterna
Ankaret 1 och Ankaret 5 till den tilltänkta nya hyresgästen, Gotlands Kulturrum
ekonomisk förening. Förstudien visade att det går att förena föreningens verksamhet
med fastighetens byggnadsminnes-märkning. Åtgärderna är även kostnadsberäknade.
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2018/1219

De totala investeringsutgifterna för att anpassa fastigheterna uppgår till ca 8 500 000
kronor.
Denna förstudierapport med bedömda investeringsbehovet är redovisad för
Gotlands Kulturrum ekonomisk förening tillsammans med en preliminär hyresnivå.
Ärendebeskrivning

På kvarteret Ankaret med, Fastigheterna Ankaret 1 och 5, finns tre byggnader där
Kulturskolan tidigare huserat varav Ankaret 1, byggnad 01 är byggnadsminnes märkt
och har gammal charm och patina. På Ankaret 5 finns ytterligare en byggnad, som
idag hyrs av tre konstnärer
Om ett antal verksamheter flyttar in i byggnaderna måste de anpassas, bland annat
utifrån dagens lagkrav men också utifrån vilken typ av verksamhet som skall bedrivas
i lokalerna. Det innebär bland annat att ventilationssystemet behöver bytas för att få
det godkänt. Det innebär också att värmesystem måste ses över och renoveras,
brandsäkerheten ses över och anpassas till ny verksamhet m.m. Se förstudierapport.
För att kostnadsberäkna detta genomfördes en förstudie under våren 2018, detta för
att se vilka behov den ekonomiska föreningen har samt vilka åtgärder som behöver
utföras i byggnaderna innan den nya hyresgästen flyttar in. Totala kostnaderna för att
anpassa husen på fastigheterna Ankaret 1 och 5 bedöms vara ca 8 500 000 kronor.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att tilläggsanslag erfordras för de åtgärder som krävs
för att kunna hyra lokalerna ut till föreningen med totalt 8 500 000 kr.
Fastighetsförvaltningsavdelningen kommer att teckna ett preliminärt hyresavtal med
Gotlands Kulturrum ekonomisk förening.
Beslutsunderlag

RS 2017/297
Förstudierapport
Tjänsteskrivelse 2018-05-23
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
RS
RSF/KFA
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Teknikförvaltningen TKF
Projektavdelningen

Förstudierapport
Fastighet:
Byggnad:

Visby Ankaret 1.
Gamla Kulturskolan, byggnad 01, 02 och 03.

Projekt:
Arbetsnr:
Datum:
Projektledare:
Beställare, kontaktperson:
Brukare, kontaktperson:

Kulturkluster
1726-65171
1 februari 2018
Niklas Callenmark
Björn Sandqvist
Linnea Grimstedt

Sammanfattning
Det har utförts en förstudie för att se om det går att anpassa byggnaderna på fastigheterna
Ankaret 1 och Ankaret 5 till den tilltänkta nya hyresgästen Gotlands Kulturrum ekonomisk
förening. Förstudien visar att det går att förena nya krav med fastighetens byggnadsminnesmärkning. Åtgärderna är även kostnadsberäknade, se bilaga 10 för en kostnadsindikation.
Totala kostnaderna för att anpassa huset hamnar uppemot 8.5 miljoner kronor.

1. Uppdrag
På kvarteret Ankaret finns tre byggnader där Kulturskolan tidigare huserat varav byggnad 01 är
byggnadsminnesmärkt och har gammal charm och patina. Gotlands Kulturrum ekonomisk
förening bestående av olika kulturföretagare vill hyra alla tre byggnader och bygga upp ett
gemensamt kulturkluster. För att möjliggöra detta behöver en förstudie göras för att se vilka
behov den ekonomiska föreningen har samt vilka åtgärder som byggnaderna behöver få innan
den nya hyresgästen flyttar in.
2. Verksamhetsanalys
För att uppnå syftet med förstudien behövde en besiktning av el- och värmesystemet utföras.
Vidare behövde ventilationssystemen projekteras om för att uppfylla dagens krav på ventilation.
Detta måste ske i samklang med byggnadsantikvariska myndigheter varför även en sakkunnig
kontrollant på kulturvärden behövde göra utlåtanden på de föreslagna åtgärderna. Slutligen skall
en brandskyddsdokumentation tas fram samtidigt som en erfaren byggnadskonstruktör går
igenom byggnaderna och bedömer dess hållbarhet.
3. Lokalprogram
Gotlands Kulturrum ekonomisk förening har tagit fram ett lokalprogram som ligger till grund
för projektering av ventilation, brandutrymning med mera. Lokalprogrammet bifogas denna
förstudierapport. Se bilaga 1.
4. Myndighetsfrågor / Planförutsättningar
För att få genomföra föreslagna åtgärder på det byggnadsminnesmärkta huset skall
Länsstyrelsen godkänna åtgärderna. Det skall även finnas en antikvarisk sakkunnig som
medverkar i projektet vid alla åtgärder som görs. Antikvarisk sakkunnig har gått igenom alla de i
förstudien föreslagna åtgärderna och bedömer dem som antikvariskt riktiga. Det har även
förekommit kontakt med Länsstyrelsen på Gotland som utan att besluta i ärendet säger att
åtgärderna kan vara möjliga att godkänna. För rapport från antikvarisk sakkunnig se bilaga 2.
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5. Tekniska förutsättningar / försörjning
Mark
För marken behövs det inga specifika åtgärder men i kostnadsberäkningen har det ändå lags in
en post för uppsnyggning av tomten.
Byggnadskonstruktion
En byggnadskonstruktör har gått igenom alla tidigare utredningar angående sprickbildning.
Sprickbildningen föreslås inte föranleda några åtgärder idag men skall hållas under observation.
För konstruktörens utlåtande se bilaga 3.
El
Det har gjorts en statusbedömning av elsystemet i byggnaderna. Inga större brister har
påträffats men i stort sett alla belysningspunkter har nått sin livslängd och behöver bytas. För
besiktningsmannens utlåtande se bilaga 4.
Ventilation
Ventilationen idag klarar inte samhällets krav på ventilation och inomhusmiljö. Av denna
anledning har helt ny ventilationen projekterats inom denna förstudie. Gotlands Kulturrum
ekonomisk förenings lokalprogram ligger till grund för projekteringens dimensionering.
Projekteringen har utförts av ÅF och består av ventilationsritningar. Antikvarisk sakkunnig har
deltagit i arbetet med den nya ventilationen vilket gör att ventilationsdragningarna är väl
förankrade när det gäller att få tillstånd från Länsstyrelsen för att kunna utföra en ombyggnad
av ventilationen. Ritningar för ny ventilation bifogas förstudien, se bilaga 5.
VA
Inga problem med VA är i dagsläget kända.
Värme
Värmedistributionen är något ojämn. Befintlig värmeväxlares kapacitet räcker inte heller till för
att klara både värme och ventilation. ÅF har gjort en statusbedömning av värmesystemet och
föreslår att värmeväxlaren byts ut till en med större kapacitet samt att även termostaterna på
radiatorerna byts ut. Det behöver även bytas några pumpar för att få bättre varmvattencirkulation i huset. För statusbedömningen från ÅF se bilaga 6.
Brand
Det har tagits fram brandskyddsdokumentationer för alla tre byggnaderna. Dessa föreslår att
befintliga utrymningsplaner och utrymningsskyltar byts ut mot nya. Vidare skall en utrymningstrappa ersätta befintlig utrymningsstege på byggnad 01. Se bilaga 7-9 för brandskyddsdokumentationerna. Den tilltänkta hyresgästen vill dessutom kunna använda två större salar,
Bönesalen och LaScala-salen, till större evenemang varför det behövs två nya utrymningsdörrar.
Dessa har gåtts igenom av sakkunnig brand och antikvariskt sakkunnig och det verkar möjligt
att få kunna ta upp två nya utrymningsdörrar.
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Byggnadsunderhåll
Byggnaderna har besiktigats angående utvändigt underhåll på lite kortare sikt. Det är främst
fönstermålning som behöver göras i närtid. Ur ett längre tidsperspektiv kommer behov av att
lägga om taket att uppstå i framtiden. Detta ligger dock längre fram i tiden varför ett sådant
underhåll inte inkluderas i denna förstudie. När det gäller invändigt underhåll har Gotlands
Kulturrum ekonomisk förening uttryckt starkt önskemål om att få ansvara för detta varför inte
heller denna punkt ingår i förstudien.
Fiber
Det finns fiber indraget i byggnad 01, våning 3 och 4. Kapaciteten är dock oklar. Det ligger
fiber i en brunn på Mellangatan så det går att dra in fiber med högre kapacitet. Det kommer
dock bli krångligt att dra in fiber i byggnad 02 och byggnad 03 om det behöver göras. Då
hyresgästen enligt hyreskontrakt ansvarar för fiber har ingen kostnadsberäkning för ny fiber
gjorts i denna förstudie.

6. Preliminär tidplan
Att bygga om ventilationen är det som tar längst tid. Produktionstiden för att installera ny
ventilation beräknas till ungefär sex månader. Dessutom kan det ta uppemot tre månader att
handla upp en entreprenör enligt LOU. Det avråds från att släppa in en hyresgäst innan ny
ventilation är installerad. Fönstermålning går att göra utifrån men det är fördelaktigt att göra
detta arbete innan en ny hyresgäst flyttar in. Övriga åtgärder bör gå att göra inom en månad
förutsatt att det inte är lång leveranstid på efterfrågade produkter.
7. Ekonomi
Föreslagna åtgärder upptagna i kapitel 5. Tekniska förutsättningar har fått en kostnadsindikation på mellan 8-9 miljoner kronor. kostnadsindikationen är i kostnadsläget för år 2017.
För att se kostnadsindikationen samt vad varje åtgärd kostar se bilaga 10. I kostnadsindikationen ligger även med en punkt kallad antikvarisk överkostnad som inte riktigt kan
specificeras. Det kan exempelvis röra sig om antikvariska utredningar samt vissa fördyrande
arbetsmetoder som kan krävas eftersom byggnad 01 är byggnadsminnesmärkt. Observera att
eftersom fiber och bredband enligt standardkontrakten ligger på hyresgästen har inga åtgärder
för fiber kostnadsberäknats. Inte heller har några kostnader för invändigt underhåll medtagits i
förstudien.
Niklas Callenmark
Bilaga:

kostnadsindikation för föreslagna åtgärder.
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Överenskommelse om att i framtiden hyra lokaler i
Visby Ankaret 1 och 5

Gotlands Kulturrum ekonomisk förening, 769635-6786, Björngränd 16, 621
57 Visby, behöver lokaler för sin verksamhet. För att tillgodose kulturklustrets
behov kommer region Gotland att renovera hus 01 (gamla flickskolan i Visby)
och hus 02 på fastigheten Visby Ankaret 1 samt hus 02 på Visby Ankaret 5.
Genom denna överenskommelse förbinder sig Gotlands Kulturrum
ekonomisk förening att hyra dessa lokaler i 5 + 5 år från och med när
lokalerna är inflyttningsklara, vilket beräknas ske under 2019, under
nedanstående villkor.

§ 1 Hyran beräknas preliminärt till 1 650 000 kronor per år. Detta baseras på
en investeringskostnad om ca 8,5 miljoner kronor. Ändras dessa
förutsättningar kommer det att påverka hyran. Den slutliga hyresnivån
baseras på faktisk investeringskostnad. Denna investering förutsätter att
Regionfullmäktige beviljar tilläggsanslag.

§ 2 Hyran skall årligen regleras efter konsumentprisindex förändringar,
(oktober). I hyran ingår kostnader för värme, el, vatten, sophämtning
samt snöröjning och sandning. Värmekostnaden regleras enligt egen
bränsleklausul.

§ 3 Hyresvärden svarar för byggnadens och systemens underhåll medan
hyresgästen svarar för, förutom egen inredning och utrustning, även det
inre underhållet på lokalerna. Hyresgästen bekostar även åtgärder som
myndigheter kan komma att kräva för lokalernas nyttjande avseende
ändrade myndighetskrav eller ändrad verksamhet efter inflyttningen.
§ 4 Gotlands Kulturrum ekonomisk förening har rätt att upplåta lokalen i
andrahand till föreningens medlemmar.
§ 5 Denna överenskommelse gäller endast under förutsättning att
investeringskostnaderna inte överstiger 10 mkr.

Denna överenskommelse har upprättats i två exemplar varav parterna tagit
var sitt.
Visby den / 2018
För Region Gotland:

Visby den / 2018
För Gotlands Kulturrum ekonomisk
förening:

…………………………..

…………………………..

…………………………..

…………………………..

Verksamhetsplan Gotlands Kulturrum
Vad vi är
Gotlands Kulturrum är en ekonomisk förening som bildades 17 oktober 2017. Föreningen
består av en bred samling kulturföretagare med syfte att utveckla och driva kulturföretag,
skapa nya idéburna verksamheter och projekt, där närheten mellan företagarna skapar ett
livaktigt kluster som ger utrymme för innovation och samarbeten.
Föreningen består av olika företagsformer som aktiebolag, enskilda firmor och ideella
föreningar inom olika genrer av kulturbranschen som; fotografer, arkeologer, regissörer,
konsthantverkare, ljud och musikproducenter samt filmproduktion.
Modell
Vår verksamhetsmodell bygger på två parallella perspektiv, som kan sammanfattas med inre
samt yttre verksamhet. Den inre verksamheten handlar om drifts- företags- och
projektutveckling med fokus på de företagare som ingår i Gotlands Kulturrum samt de
kunder och nätverk som är kopplade till respektive företag. Den yttre verksamheten omfattar
det publika resultatet (spin-off) av företagandet och den inre verksamheten som innefattar
konserter, teater, utställningar, föredrag, kurser och annat.
Företagandet och skapandet av projekt är inget som startar med en flytt till den f.d.
Kulturskolan. Företagandet och skapandet av kulturaktiviteter sker redan, men idag utspritt
på olika delar av Visby och Gotland. Närheten och möjligheten att sitta tillsammans skulle
innebära en dramatisk positiv skillnad för såväl företagen och för publiken i form av
samverkan, möjligheten att dela resurser, gemensam marknadsföring etc. Genom våra
medlemsföretag har vi upparbetade samarbeten (goda samarbetspartners för
verksamhetsutveckling, såsom) med bl a; Växhuset i Västerås, Roxy, Film på Gotland och
Riksteatern.
Drift
Driften av Gotlands Kulturrum bygger på en enkel finansieringsmodell. Varje
medlemsföretag betalar in en för respektive lokal anpassad hyra till Gotlands Kulturrum som
i sin tur betalar in en gemensam förutbestämd hyra till Region Gotland. Därutöver kommer
Gotlands Kulturrum att arbeta aktivt med att söka projektmedel, företagsstöd och skapa
kulturella aktiviteter som kan ge intäkter. Men då inga sådana aktiviteter kan starta innan en
inflyttning sker till lokalerna så kan intäkterna heller inte uppskattas eller redovisas. Det kan
vara värt att än en gång poängtera att samtliga företag som ingår i Gotlands Kulturrum redan
betalar hyror men idag utspritt på en mängd individuella och olika lösningar. När företagen
flyttar samman kommer de på samma sätt betala en månadshyra, men som läggs samman
och finansierar den föreslagna årshyran på 1 650 000 kr.
I juni 2018 fick Gotlands Kulturrum beviljat ett nationellt s.k. verksamhetsstöd från
Kulturbryggan. Stödet är ettårigt och tack vare dessa medel (från annan part) kommer
Gotlands Kulturrum kunna ha två verksamhetsledare som arbetar med
verksamhetsutveckling och ekonomi.
Avsikten med Gotlands Kulturrum är att det ska hysa permanent verksamhet och som
arbetar långsiktigt för kulturdriven tillväxt och innovation, kulturell delaktighet och vara med
och skapa goda villkor för kulturskapande.

MVH
Styrelsen
Gotlands Kulturrum ek för

Region Gotland
Projektavdelningen

Bilaga 10

Kostnadsindikation
2018-02-26
Visby Ankaret 1
Gamla kulturskolan, byggnad 01-03
Ärende:
Arbetsnr:
Entreprenadform

Kulturkluster
1726-65171
Utförandeentreprenad

Summa ombyggnadsarea
Summa tillbyggnadsarea
Summa nybyggnadsarea
Total summa

0
0
0
0

kvm
kvm
kvm
kvm

Entreprenadkostnad
Mark, uppsnyggning
Byggnadsunderhåll, fönster
Ventilation
VA
Värme
Nya utrymningsskyltar
Nya utrymningsdörrar
Brandtrappa
El
Totalt
Ombyggnad tillkommande arb
Nybyggnad tillkommande arb
Summa

20%
15%

50 000
300 000
2 700 000
0
600 000
30 000
200 000
350 000
700 000
4 930 000
986 000

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
5 916 000 kr

Projektering
Utförandeentreprenad
Totalentreprenad
Summa

12%
2%

709 920 kr
0 kr
709 920 kr

5%
5%

295 800 kr
kr
295 800 kr

15%
15%

887 400 kr
kr
887 400 kr

10%
39%

591 600 kr
kr
591 600 kr

Övriga kostnader
Ombyggnad
Nybyggnad
Summa

Antikvarisk överkostnad
Ombyggnad
Nybyggnad
Summa

Byggherreomkostnader
Ombyggnad
Nybyggnad
Summa
SUMMA TOTALT

8 400 720

Kostnadsuppskattning

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-09-24

Handlingar till

Ärende 20

Tilläggsanslag. Exploatering av
fastigheten Visby Bläckfisken 1
Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-08-30, § 204
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-07-03
• Tekniska nämnden 2018-05-30, § 144

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-08-30

RS § 204

Tilläggsanslag Exploatering Visby
Bläckfisken 1

RS 2018/635
AU § 220

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x
x
x

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag med 4 600 000 kronor avseende
exploatering av kvarteret Bläckfisken.
Finansiering sker genom inkomster från exploatören med 3 850 000 kronor.
Finansiering sker genom inkomster från anläggningsavgifter från VAverksamheten med 750 000 kronor.

Detaljplan för Visby Bläckfisken 1 m fl är antagen av regionfullmäktige. Syftet med
detaljplanen är att omvandla nuvarande industrifastighet till ett bostadsområde med
flerbostadshus och radhus.
Region Gotland utför erforderlig flyttning av dag-, spill- och vattenledningar.
Regionen anlägger även nya spillvattenledningar nedströms planområdet för att klara
det ökade tillflödet. Regionen upprättar förbindelsepunkter till samtliga nybildade
fastigheter samt anlägger ca 110 meter gata på allmän platsmark.
Ungefärliga kostnader för de åtgärder som kommer utföras av Region Gotland:
-

Spillvattenledning ca 1,5 miljoner kronor, exploatör står för 50% av kostnaden,
Region Gotland står för 50 % av kostnaden.
Flytt av VA-ledning inom planområdet ca 1,5 miljoner kronor, exploatör står för
100% av kostnaden.
Återställande av gc-bana ca 0,8 miljoner kronor, exploatör står för 100% av
kostnaden.
Anläggande av lokalgata inklusive belysning ca 0,8 miljoner kronor, exploatör står
för 100% av kostnaden.

Totalt är de beräknade kostnaderna 4,6 miljoner kronor. Då Region Gotland genomför åtgärderna krävs ett tilläggsanslag på 4,6 miljoner kronor.
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker ovanstående tilläggsanslag. Då regionen utför
arbetet måste detta bruttofinansieras oavsett att exploatören står för den största delen
av kostnaderna.
Arbetsutskottet begär förtydligande kring finansiering genom inkomster från
anläggningsavgifter från VA-verksamheten med 750 000 kronor och överlämnar
därför ärendet till regionstyrelsen utan eget yttrande.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-08-30

RS § 204 forts
RS 2018/635
Ärendets behandling under mötet

Regiondirektören lämnar förtydligande på frågeställningen enligt ovan.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag till beslut och
finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2018-05-30, § 144
Regionstyrelseförvaltningen 2018-07-03
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2018/635
3 juli 2018

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Tilläggsanslag Exploatering Visby Bläckfisken 1
Förslag till beslut i regionstyrelsen

•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag med 4 600 000 kronor avseende
exploatering av kvarteret Bläckfisken.

•

Finansiering sker genom inkomster från exploatören med 3 850 000 kronor.

•

Finansiering sker genom inkomster från anläggningsavgifter från VAverksamheten med 750 000 kronor.

Sammanfattning

Detaljplan för Visby Bläckfisken 1 m fl är antagen av regionfullmäktige. Syftet med
detaljplanen är att omvandla nuvarande industrifastighet till ett bostadsområde med
flerbostadshus och radhus.
Region Gotland utför erforderlig flyttning av dag-, spill- och vattenledningar.
Regionen anlägger även nya spillvattenledningar nedströms planområdet för
att klara det ökade tillflödet. Regionen upprättar förbindelsepunkter till samtliga nybildade fastigheter samt anlägger ca 110 meter gata på allmän
platsmark.
Ungefärliga kostnader för de åtgärder som kommer utföras av Region Gotland:
-

Spillvattenledning ca 1,5 miljoner kronor, exploatör står för 50% av kostnaden,
Region Gotland står för 50 % av kostnaden.
Flytt av VA-ledning inom planområdet ca 1,5 miljoner kronor, exploatör står för
100% av kostnaden.
Återställande av gc-bana ca 0,8 miljoner kronor, exploatör står för 100% av
kostnaden.
Anläggande av lokalgata inklusive belysning ca 0,8 miljoner kronor, exploatör står
för 100% av kostnaden.

Totalt är de beräknade kostnaderna 4,6 miljoner kronor. Då Region Gotland
genomför åtgärderna krävs ett tilläggsanslag på 4,6 miljoner kronor.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
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Org nr 212000-0803
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2018/635

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker ovanstående tilläggsanslag. Då regionen utför
arbetet måste detta bruttofinansieras oavsett att exploatören står för den största delen
av kostnaderna.
Beslutsunderlag

TN 2018-05-30, §144

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
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Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2018-05-30

TN § 144

TN § 144

Tilläggsanslag exploatering Visby
Bläckfisken 1

TN 2018/1137

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden ansöker hos regionstyrelsen om tilläggsanslag med
4 600 000 kronor avseende exploatering av kvarteret Bläckfisken.
Finansiering sker genom inkomster från exploatören med 3 850 000 kronor.
Finansiering sker genom inkomster från anläggningsavgifter från VA-verksamheten
med 750 000 kronor.

Detaljplan för Visby Bläckfisken 1 m fl är antagen av regionfullmäktige. Syftet med
detaljplanen är att omvandla nuvarande industrifastighet till ett bostadsområde med
flerbostadshus och radhus.
Region Gotland utför erforderlig flyttning av dag-, spill- och vattenledningar.
Regionen anlägger även nya spillvattenledningar nedströms planområdet för
att klara det ökade tillflödet. Regionen upprättar förbindelsepunkter till samtliga nybildade fastigheter samt anlägger ca 110 meter gata på allmän
platsmark. Exploatörens ungefärliga kostnader för de åtgärder som kommer utföras
av Region Gotland landar på cirka 3,85 miljoner kronor. Exploatören har
kostnadsansvaret för hela exploateringen förutom 50 % av en spillvattenledning.
Då Region Gotland genomför åtgärderna krävs ett tilläggsanslag för den totala
beräknade kostnaden 4,6 miljoner kronor.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att tilläggsanslag erfordras med 4,6 miljoner kronor för
exploatering av kvarteret Bläckfisken.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av avdelningschef Jenny Iversjö och ekonomichef Mats Renborn.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-05-22
Detaljplan för Visby Bläckfisken 1 m fl
Exploateringsavtal Gotland Visby Bläckfisken 1
1 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Teknikförvaltningen

TN 2018/1259
30 maj 2018

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Tilläggsanslag för exploatering av Bläckfisken
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden ansöker hos regionstyrelsen om tilläggsanslag med
4 600 000 kronor avseende exploatering av kvarteret Bläckfisken.

•

Finansiering sker genom inkomster från exploatören med 3 850 000 kronor.

•

Finansiering sker genom inkomster från anläggningsavgifter från VAverksamheten med 750 000 kronor.

Sammanfattning

Detaljplan för Visby Bläckfisken 1 m fl är antagen av regionfullmäktige. Syftet med
detaljplanen är att omvandla nuvarande industrifastighet till ett bostadsområde med
flerbostadshus och radhus.
Region Gotland utför erforderlig flyttning av dag-, spill- och vattenledningar.
Regionen anlägger även nya spillvattenledningar nedströms planområdet för
att klara det ökade tillflödet. Regionen upprättar förbindelsepunkter till samtliga nybildade fastigheter samt anlägger ca 110 meter gata på allmän
platsmark. Exploatörens ungefärliga kostnader för de åtgärder som kommer utföras
av Region Gotland landar på cirka 3,85 miljoner kronor. Exploatören har
kostnadsansvaret för hela exploateringen förutom 50 % av en spillvattenledning.
Då Region Gotland genomför åtgärderna krävs ett tilläggsanslag för den totala
beräknade kostnaden 4,6 miljoner kronor.
Ärendebeskrivning

Detaljplan för Visby Bläckfisken 1 m fl är antagen av regionfullmäktige. Syftet med
detaljplanen är att omvandla nuvarande industrifastighet till ett bostadsområde med
flerbostadshus och radhus.
Detaljplanen möjliggör byggande av bostäder, ca 6100 kvm BTA (bruttoarea) för
flerbostadshus och ca 4400 kvm BTA för radhus- eller flerbostadshus. För att
stärka stadsmässigheten längs Lummelundsväg och ge ytterligare liv åt områ1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2018/1259

det kan verksamheter integreras i de större flerbostadshusens bottenvåningar.
Region Gotland utför erforderlig flyttning av dag-, spill- och vattenledningar.
Regionen anlägger även nya spillvattenledningar nedströms planområdet för
att klara det ökade tillflödet. Regionen upprättar förbindelsepunkter till samtliga nybildade fastigheter samt anlägger ca 110 meter gata på allmän
platsmark.
Ungefärliga kostnader för de åtgärder som kommer utföras av Region Gotland:
-

Spillvattenledning ca 1,5 miljoner kronor, exploatör står för 50% av
kostnaden, Region Gotland står för 50 % av kostnaden.
Flytt av VA-ledning inom planområdet ca 1,5 miljoner kronor, exploatör står
för 100% av kostnaden.
Återställande av gc-bana ca 0,8 miljoner kronor, exploatör står för 100% av
kostnaden.
Anläggande av lokalgata inklusive belysning ca 0,8 miljoner kronor, exploatör
står för 100% av kostnaden.

Totalt är de beräknade kostnaderna 4,6 miljoner kronor. Då Region Gotland
genomför åtgärderna krävs ett tilläggsanslag på 4,6 miljoner kronor.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att tilläggsanslag erfordras med 4,6 miljoner kronor för
exploatering av kvarteret Bläckfisken.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-05-22
Detaljplan för Visby Bläckfisken 1 m fl
Exploateringsavtal Gotland Visby Bläckfisken 1
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-09-24

Handlingar till

Ärende 21

Överhettad bostadsmarknad. Motion av

Hannes Müller (-)
Innehåll
• Motion 2017-09-25

• Regionstyrelsen 2018-04-26, § 114
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-03-06

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-04-26

RS § 114

Motion. Överhettad bostadsmarknad är till
skada för öns utveckling

RS 2017/862
AU § 128

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x

Motionen avslås.

Hannes Müller (-) har i en motion föreslagit att regionfullmäktige ger regionens
jurister i uppdrag att undersöka vilka lagliga möjligheter det finns för att förhindra
eller försvåra att bostadsfastigheter omvandlas till fritidshus åt personer bosatta på
annan ort.
Tidigare fanns en förköpslag (1967:868) som medgav kommunala förköp bl.a. i syfte
att förhindra omvandlingen från permanent till fritidsboende. Den upphörde
2010-04-30. Regeringen anförde som skäl (prop. 2009/10:82 s. 1) bl.a. att förköpslagen hade spelat ut sin roll som ett medel att tillgodose kommunernas behov av
mark för tätbebyggelse. Även i fråga om de övriga ändamål för vilka kommunen kan
utöva förköp har lagen endast en marginell betydelse. Kommunernas, domstolarnas
och de statliga myndigheternas administrativa kostnader för att pröva frågor med
anknytning till förköpslagen är betydande. Samtidigt medför förköpslagen att ett stort
antal fastighetsöverlåtelser fördröjs och att det uppkommer olägenheter och
kostnader för fastighetsmarknaden och dess parter. Med hänsyn till att endast ett litet
antal fastigheter förköps varje år kan nyttan av regleringen inte anses överstiga de
kostnader och olägenheter som tillämpningen medför.
Skulle istället frågan om att underlätta för gotlänningar intressera, kan noteras att
regionen får lämna enskilda hushåll ekonomiskt stöd i syfte att minska deras
kostnader för att skaffa eller inneha en permanentbostad. Se 2 kap. 6 § lagen
(2009:47) om vissa kommunala befogenheter.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att frågan om att förhindra eller försvåra
omvandlingen till fritidsboende inte utreds vidare och att motionen sålunda avslås.
Beslutsunderlag

Motion 2017-09-25
Regionstyrelseförvaltningen 2018-03-06

33 (40)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/862
6 mars 2018

Patrik Pettersson

Regionstyrelsen

Motion. Överhettad bostadsmarknad är till skada för öns
utveckling
Regionstyrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige

•

Motionen avslås

Sammanfattning

Ledamoten Hannes Müller har i en motion föreslagit att regionfullmäktige ger
regionens jurister i uppdrag att undersöka vilka lagliga möjligheter det finns för att
förhindra eller försvåra att bostadsfastigheter omvandlas till fritidshus åt personer
bosatta annorstädes.
Regionstyrelseförvaltningen erinrar om att det tidigare fanns en förköpslag
(1967:868) som medgav kommunala förköp bl.a. i syfte att förhindra omvandlingen
från permanent till fritidsboende. Den upphörde dock sista april 2010. Regeringen
anförde som skäl (prop. 2009/10:82 s. 1) bl.a. att förköpslagen har spelat ut sin roll
som ett medel att tillgodose kommunernas behov av mark för tätbebyggelse. Även i
fråga om de övriga ändamål för vilka kommunen kan utöva förköp har lagen endast
en marginell betydelse. Kommunernas, domstolarnas och de statliga myndigheternas
administrativa kostnader för att pröva frågor med anknytning till förköpslagen är
betydande. Samtidigt medför förköpslagen att ett stort antal fastighetsöverlåtelser
fördröjs och att det uppkommer olägenheter och kostnader för fastighetsmarknaden
och dess parter. Med hänsyn till att endast ett litet antal fastigheter förköps varje år
kan nyttan av regleringen inte anses överstiga de kostnader och olägenheter som
tillämpningen medför.”
Skulle istället frågan om att underlätta för gotlänningar intressera, kan noteras att
regionen får lämna enskilda hushåll ekonomiskt stöd i syfte att minska deras
kostnader för att skaffa eller inneha en permanentbostad. Se 2 kap. 6 § lagen (2009:47)
om vissa kommunala befogenheter.
Med dessa anteckningar föreslår regionstyrelseförvaltningen att frågan om att
förhindra eller försvåra omvandlingen till fritidsboende inte utreds vidare och att
motionen sålunda avslås.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/862

Beslutsunderlag

Hannes Müllers motion den 24 september 2017, Överhettad bostadsmarknad är till skada
för öns utveckling
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

2 (2)

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-09-24

Handlingar till

Ärende 22

Årsredovisningar för Region Gotlands
bolag
Ordförande föreslår att årsredovisningarna läggs till handlingarna.

Innehåll
• Årsredovisning för Gotlands filmfond AB med revisionsberättelse,
2018-07-04
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Änr

2018 -07- O k
REGION GOTLAND

O

Årsredovisning
Gotlands Filmfond AB
556792-6844
Styrelsen för Gotlands Filmfond AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under
räkenskapsåret 2017-01-01 - 2017-12-31
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i heltal kr (sek).

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
- Förvaltningsberättelse
- Resultaträkning
- Balansräkning

SIDA
2-3
4
5-6

- Noter

7

- Underskrifter

8

FASTSTÄLLELSEINTYG
Undertecknad styrelseledamot i Gotlands Filmfond AB intygar att resultaträkningen och balansräkningen i
årsredovisningen har fastställts på årsstämma 2018-06-2$. Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag till hur
vinsten ska fördelas.
Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalen.
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Årsredovisning
Gotlands Filmfond AB
556792-6844
Styrelsen för Gotlands Filmfond AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under
räkenskapsåret 2017-01-01 - 2017-12-31
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i heltal kr (sek).

INNEHALLSFÖRTECKNING
- Förvaltningsberättelse
- Resultaträkning
- Balansräkning

SIDA
2-3
4
5-6

- Noter

7

- Underskrifter
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Gotlands Filmfond AB
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556792-6844

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten
Bolaget som bildades 2009 bedriver verksamhet med att marknadsföra Gotland genom att stimulera filminspelning och
film- och bokrelaterad turism och annan därmed förenlig verksamhet i syfte att stärka varumärket Gotland. Bolaget har
sitt säte i Gotland.
Gotlands Filmfond samverkar med Filmregion Stockholm-Mälardalen som bl.a. tillhandahåller ett avtal om
konsulttjänster för att främja verksamheten i Gotlands Filmfond. Genom avtalet ges filmfonden av Filmregion
Stockholm-Mälardalens samlade kompetens inom filmproduktion, deras nätverk för filminvestering och utveckling samt
det filmkommissionära nätverk som finns knutet till Filmregionen. Verksamheten i Gotlands Filmfond drivs även i
samverkan mellan andra lokala parter med det gemensamma målet att locka filmproduktioner till Gotland.
Omsättningen för året har väsentligen ökat men är ännu förhållandevis låga utifrån att royatyinflöden från de nyare
gjorda investeringarna ännu ej influtit.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Föregående års osäkra kundfordran som då uppgick till 985 126kr har delbetalats och uppgår per årets bokslut till 835
126kr. Därutöver fanns föregående åren osäker kundfordran som då uppgick till 1 500 000kr som per årets bokslut är
oförändrad.
Under året har principen vid aktivering av filmrättigheter ändrats innebärande att erhållna bidrag knutna till förvärven
minskat tillgångens värde.
Vid bedömning av värde på aktiverade filmrättigheter har nedskrivning bedömts nödvändig vilket är bakgrund till årets
stora nedskrivningskostnad samt årets stora underskott.
FLERÅRSÖVERSIKT

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet %
Balansomslutning

1701-1712
18568
-5 350 020
20
7 356 075

1601-1612
9991
-1 680 876
76
8938154

1501-1512
54405
-505861
88
9 344 699

1401-1412
34000
-827 000
96
9 000 000

FÖRÄNDRINGAR l EGET KAPITAL
Aktiekapital
Belopp vid årets ingång

100000

Årets
resultat

Totalt

resultat

7415480

-795 082

6 720 398

-795 082

795 082
-5282219
-5282219

O
-5282219
1438179

Balanserat

Resultatdisposition enligt bolagsstämman:
Balanseras i ny räkning
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

100000

6 620 398

Gotlands Filmfond AB
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RESULTATDISPOSITION

Medel att disponera:
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa

6 620 398
-5282219
l 338 179

Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning

1 338 179

Summa

1338179

Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar

Gotlands Filmfond AB
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RESULTATRAKNING

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.

2017-01-01
2017-12-31

2016-01-01
2016-12-31

18568

9991

0
18568

1 028 432

-387 894

-2 337 366

1 018441

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader

-1 363

-450

-4 976 881

-665119

-5366138

-3 002 935

-5 347 570

-1974503

O
-2450
-2450

293 627

293 627

-5 350 020

-1 680876

67800
67800

885 795
885 795

Resultat före skatt

S 282 220

-795 087

Årets resultat

S 282 220

-795 087

Rörelseresultat
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder
Summa bokslutsdispositioner

2

O

Gotlands Filmfond AB
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BALANSRAKNING
2017-12-31

2016-12-31

O

4 893 548
4 893 548

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Filmrättigheter
Summa immateriella anläggningstillgångar

O

4 893 548

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

375 000

375 000

Övriga fordringar

121 160

Summa kortfristiga fordringar

496 160

106285
457 285

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar

547 485

Summa kortfristiga placeringar

547485

547 485
547485

Summa kassa och bank

6312430
6312430

3015836
3015836

Summa omsättningstillgångar

7 356 075

4 044 606

SUMMA TILLGÅNGAR

7356075

8938154

Kassa och bank
Kassa och bank

Gotlands Filmfond AB
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2017-12-31

2016-12-31

100000
700 000

100000
700 000

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Summa bundet eget kapital
Fritt eget kapital

Summa fritt eget kapital

6 620 398
-5282219
7 338 779

7415480
-795 082
6 620 398

Summa eget kapital

1 438179

6 720 398

Periodiseringsfonder

O

67800

Summa obeskattade reserver

O

67800

608 456

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

62500
563
5 854 833

1 541 500

Summa kortfristiga skulder

5917896

2149956

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7356075

8938154

Balanserat resultat
Årets resultat

Obeskattade reserver

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder

O

w

Gotlands Filmfond AB
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NOTER
Not 1

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).

Avskrivning.
Filmrättigheter skrivs av över den förväntade nyttjandeperioden på 5 år.

Nyckeltalsdefinitioner
Nedan definieras nyckeltalen i förvaltningsberättelsens flerårsöversikt.

Soliditet = Justerat eget kapital / Totalt kapital

Personal

2017

2016

Filmrättigheter

2017-12-31

2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden

7311667

5 795 000

1 583 333
7 395 000

1 516667
O
7311 667

-2143 119

-1 203 000

Årets avskrivningar

-1 178863

Utgående avskrivningar

-3 321 982

-940119
-2143 119

-275 000

-550 000

275 000
-4073018
-4073018

275 000
O
-275 000

Not 2

Bolaget har inte haft några anställda under året.

Not 3

Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp
Omklassificeringar m.m.
Utgående anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar

-1 500 000

Förändringar av avskrivningar

Ingående nedskrivningar
Förändringar av nedskrivningar
Återförda nedskrivningar
Årets nedskrivningar
Utgående nedskrivningar
Redovisat värde

4 893 548

Gotlands Filmfond AB
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UNDERSKRIFTER
Visby 2018-06-07

Stefan Persson

Anette Mattsson

Styrelseordförande

Maria Modig

Vår revisionsberättelse har lämnats

£ O l % ~~O & ~

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Lars Wallén

Bertil Virg

Huvudansvarig auktoriserad revisor

Lekmanna revisor

pwc
Re visionsb er ätt els e
Till bolagsstämman i Gotlands Filmfond, org.nr 556792-6844

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Gotlands Filmfond för år 2017.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av Gotlands Filmfonds finansiella ställning per den 31 december 2017 och
av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för Gotlands Filmfond.

Grand för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till
Gotlands Filmfond enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa
krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att
upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av bolagets förmåga att fortsätta
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse
som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av årsredovisningen finns på Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Gotlands
Filmfond för år 2017 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vi tillstyrker att bolagsstämman behandlar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
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Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Gotlands Filmfond enligt god re\isorssed i Sverige och har i
övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag
till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav
som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland
annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är utformad
så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett
betryggande sätt.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt
avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot bolaget
•

på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt
uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är
förenligt med aktiebolagslagen.
En ytterligare beskrivning av vårt ansvar för revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens
webbplats: vvww.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
Visby den 29 juni 2018
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Lars Wallén
Auktoriserad revisor
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-09-24

Handlingar till

Ärende 23

Avsägelser och fyllnadsval
Innehåll

a) Ny ledamot i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
(efter Sven Bosarfve, M)
M
Jari Karivaino,
b) Ny vigselförrättare Lena Wahlberg, Sanda Bjästavs 138,
623 79 Klintehamn

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-09-24

Handlingar till

Ärende 24

Medborgarförslag; anmälan av beslutade
Regionfullmäktige har vid tidigare sammanträde, till olika nämnder
överlåtit (delegerat) nedanstående medborgarförslag för beslut. Dessa
återkommer nu för kännedom och anmälan till regionfullmäktige.

Innehåll
•

•

Reneé Vibergs medborgarförslag om s.k. ”morot” för sommarvikarier. RS 2017/1092
•

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2018-06-14, § 551

•

Medborgarförslag (inkom 2017-12-04)

Rune Vestergrens medborgarförslag om att inte sanda och grusa i tätbebyggt område.
RS 2018/ 61

•

•

•

Tekniska nämnden 2018-06-20, § 187

•

Medborgarförslag (inkom 2018-01-09)

Mari Bergströms medborgarförslag om ge en s.k. babylåda till alla nyfödda. RS 2018/81
•

Socialnämnden 2018-06-14, § 77

•

Medborgarförslag (inkom 2018-01-12)

Pia Malmros medborgarförslag om entré mot havet på Visby lasarett. RS 2018/ 196
•

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2018-06-14, § 550

•

Medborgarförslag (inkom 2018-02-13)

forts.

Önskas ytterligare handlingar eller uppgifter i detta ärende, v.g. ring 26 93 18

forts.
•

Leif-Åke Svenssons medborgarförslag om utökad snöröjning i Fårösund.
RS 2018/ 350

•

Tekniska nämnden 2018-06-20, § 188

•

Medborgarförslag (inkom 2018-03-23)

Önskas ytterligare handlingar eller uppgifter i detta ärende, v.g. ring 26 93 18

Region

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

un
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Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

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

Vill att Gotländska vikarier ska få en "morot" att
arbeta över sommaren. Fastländska vikarier får resa

hit betald och subventionerat eller gratis boende
över sommaren.
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.

Om Gotländska vikarier får ut motsvarande belopp i
pengar över sommaren(som fastlänningar får för
boende och resa), behöver inte regionen betala
fäst-personal för att lägga sommarsemester utanför
period. Vi får fler som vill arbeta inom vården, gör
även vården attraktivare för arbetssökande. Börja
lösa problemet på plats här på Gotland!
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarfbrslag 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 medborgarfbrslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

[X]
j~]

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 medborgarfbrslag.
Namnteckning

Datum

/

•'/ /

2017- 11-30
Namnförtydligande ^

«->•".

_

' (Yl ir)O
— V_ X^

Reneé Viberq

/

s

Adress

Vallstena Grinds 910
Postadress

62432 Slite
timotimo84@hotmail.com

E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01
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Protokollsutdrag

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-06-14

HSN § 551

HSN § 551

Medborgarförslag. Gotländska vikarier inom
vården skall få en ”extra” morot under
sommaren

HSN 2018/122
HSN-AU § 563

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med
förvaltningens redogörelse.

Enligt förslaget önskar förslagsställaren att vikarier från Gotland ska få motsvarande
belopp som vikarier från fastlandet får för boende och resor.
Till varje sommar rekryteras vikarier till hälso- och sjukvården. Tillgången till vikarier
inom bristyrken, främst sjuksköterskor, är begränsad. För att fylla behovet av vikarier
inom bristyrken rekryteras sommarvikarier från hela landet. För en vikarie som vill
arbeta på Gotland och inte bor här tillkommer extra kostnader för arbete på
Gotland. Enligt hälso- och sjukvårdens riktlinjer får man vid behov en resa tur och
retur betald med billigaste färdmedlet. Vid behov kan även boendekostnaden på
Gotland subventioneras då den stiger under sommarmånaderna. Det innebär inte att
någon får bo gratis under sommaren. Merkostnaden för resor och boende uppstår
inte för vikarier som redan bor på Gotland.
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordföranden Stefaan De Maecker (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 563
Maria Dalemar, hälso- och sjukvårdsdirektör, föredrar ärendet.
Yrkande
Ordföranden Stefaan De Maecker (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med
förvaltningens redogörelse.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 7 maj 2018
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-06-14

HSN § 551

Medborgarförslag. Gotländska vikarier inom vården skall få en ”extra” morot under
sommaren
Skickas till
Reneé Viberg, förslagsställare
Regionfullmäktige

2 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Region

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Anr

2013 -01- O 9

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

oc-h
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.

er*
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for

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

(x]
l l

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

Namnteckning
Namnfbrtydligande

Adress
Postadress
E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01
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Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2018-06-20

TN § 187

TN § 187

Medborgarförslag. Grusning av vägar inom
tätbebyggt område och offentliga platser

TN 2018/652
TN AU § 136

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget.

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att all grusning
vintertid skall upphöra på vägar inom tätbebyggt område där det råder en
hastighetsbegränsning om 50 km/h, utom på speciellt utsatta avsnitt.
Bedömning

Teknikförvaltningen har ett uppdrag att halk- och snöbekämpning skall utföras på
bl.a. tätortsvägar. Hur och när detta skall göras är beskrivet i reglemente.
Förslaget är bra avseende miljö och ekonomi men skulle kunna medföra en ökad risk
för olyckor och i detta fall väger säkerheten tyngst.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2018-01-09
Tjänsteskrivelse 2018-05-23
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Region

Gotland

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Änr

2018-01-12
REGION GOTLAND

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

Se bilaga.

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.

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

Q<]

Jag samtycker inte till internetpublicering

LJ

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.

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01
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Babylåda

Jag föreslår att Region Gotland beviljar alla nyfödda, skrivna på Gotland, en s.k. Babylåda.

Region Gotland har en vision där vi ska vara 65.000 invånare år 2025. För att nå dit kan vi inte förlita
oss på enbart nyinflyttade, det behöver också födas fler barn.
De ekonomiska villkoren för att klara kostnaderna för ett barn skiljer sig starkt åt, glappet mellan
goda resp. sämre förutsättningar ökar, vilket spär på en ojämlikhet redan från födseln.
För att uppmuntra till fler barn och samtidigt försöka minska glappet föreslår jag därför en s.k.
Babylåda.

Den s.k. Babylådan, i form av en större kartong, skulle t.ex. kunna innehålla:
•

Blöjor för nyfödda, både vanliga och tygblöjor

•

Lite kläder; några bodies, tröjor, byxor, stumpor i mindre storlekar

•
•

N ågra tvättl a p pä r i f rotte
Underst i kartongen en madrass med täcke, vilket möjliggör att bebisen kan sova i den, den
första tiden.
Jag tänker att strävan ska vara att allt i lådan är Gotlandstillverkat, av företagare som är
skrivna, och skattar på, ön.
Min förhoppning är att innehållet i lådan ska bidra till att föräldrars olika ekonomiska
möjligheter inte ska bli så tydliga. Lådan skulle på så sätt, om än bara för en kortare tid, bidra
till ett mer jämlikt samhälle.
Det föds ca. 550 barn per år på ön.
Högt räknat skulle kostnaden för innehållet i lådan vara 1.200 kronor.
Den totala kostnaden för Region skulle därför bli runt 660.000 kronor.
Jag tror att den uppmärksamhet och goodwill som insatsen skulle ge lätt skulle kunna
beräknas till det mångdubbla.

Protokollsutdrag

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2018-06-14

SON § 77

SON § 77

Medborgarförslag. Babylåda till alla nyfödda
skrivna på Gotland Rf § 17

SON 2018/123
SON/AU § 41

Socialnämndens beslut

•

Socialnämnden avslår medborgarförslag om att bevilja alla nyfödda och skrivna
på Gotland en babylåda.

Förslagsställaren föreslår att alla nyfödda och skrivna på Gotland ska beviljas en
babylåda. Motsvarigheten till babylådan finns i Finland. I Finland erbjuds babylådan
inom ramen för ett stöd som handläggs av Folkpensionsanstalten (FPA),
motsvarande Försäkringskassan i Sverige.
Bedömning

Socialförvaltningen bedömer att medborgarförslaget i grunden är ett positivt förslag.
Inom den svenska socialförsäkringen finns inget motsvarande stöd som
moderskapsförpackningen i Finland. Vid behov kan socialnämnden bevilja
ekonomiskt stöd till spädbarnsutrustning. Region Gotland saknar ekonomiskt
utrymme att införa en sådan generell satsning genom att erbjuda alla nyfödda och
skrivna på Gotland en babylåda. Socialförvaltningen bedömer därför att det saknas
förutsättningar för att bevilja medborgarförslaget.
Ärendets behandling under mötet

Marica Gardell, socialdirektör presenterar ärendet.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 17 april 2018.
Medborgarförslag. Babylåda, inkom 12 januari 2018.
Skickas till
Registrator RS, ärende 2018/81
Hanna Ogestad, kvalitetschef
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Socialförvaltningen

SON 2018/123
17 april 2018

Ia Lönngren

Socialnämnden

Medborgarförslag. Babylåda till alla nyfödda skrivna på
Gotland Rf § 17
Förslag till beslut

•

Socialnämnden avslår medborgarförslag om att bevilja alla nyfödda och skrivna
på Gotland en babylåda.

Sammanfattning

Förslagsställaren föreslår att alla nyfödda och skrivna på Gotland ska beviljas en
babylåda. Motsvarigheten till babylådan finns i Finland. I Finland erbjuds babylådan
inom ramen för ett stöd som handläggs av Folkpensionsanstalten (FPA),
motsvarande Försäkringskassan i Sverige. Socialförvaltningen bedömer att förslaget
är positivt men motsvarande stöd finns inte inom den svenska socialförsäkringen och
Region Gotland saknar ekonomiska möjligheter att införa en sådan generell satsning.
Ärendebeskrivning

Regionfullmäktige har fattat beslut om att fördela ankommet medborgarförslag
2018-02-26 Rf § 17 till socialnämnden. Svaret avser NN:s medborgarförslag om att
bevilja alla nyfödda, skrivna på Gotland en babylåda.
Förslagsställaren föreslår att Region Gotland ska bevilja alla nyfödda och skrivna på
Gotland en babylåda. Babylådan föreslås innehålla blöjor, kläder och hygienartiklar
till babyn. Själva babylådan med tillhörande madrass och sängkläder kan fungera som
sängplats för det nyfödda barnet. Förslagsställaren vill uppmuntra till fler barn och
samtidigt bidra till att föräldrars olika ekonomiska möjligheter inte ska bli så tydliga
och på så sätt bidra till ett mer jämlikt samhälle. Förslagsställaren bedömer att det
föds ca 550 barn per år. Den beräknade kostnaden per babylåda beräknas uppgå till
ca 1 200 kr, totalt 660 tkr per år.
Utblick

I Finland finns ett statligt bidrag, moderskapsunderstöd och riktar sig till
stadigvarande bosatta i Finland. Moderskapsunderstödet handläggs av
Folkpensionsanstalten (FPA), motsvarande Försäkringskassan i Sverige.
Moderskapsunderstödet innebär att mödrar kan välja en moderskapsförpackning
eller en skattefri penningsumma (1 juni 2018 170 euro). Förpackningen är en social
trygghetsförmån som grundar sig på lagen om moderskapsunderstöd. De produkter
1 (3)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
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E-post registrator-son@gotland.se
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Socialförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
SON 2018/123

som ingår i förpackningen har konkurrensutsatts enligt EU-lagstiftningen. Finland
delar årligen ut cirka 40 000 moderskapsförpackningar. Av förstföderskorna väljer
nästan alla moderskapsförpackningen och en tredjedel av alla mammor väljer att få
moderskapsunderstödet i form av pengar.
Moderskapsförpackningen består av en babylåda motsvarande den babylåda som
förslagsställaren föreslår. Innehållet iden Finska babylådan omfattar ca 50 produkter
och uppdateras varje år. Föregångaren till moderskapsförpackningen var en låda med
lånekläder till fattiga mödrar, med start under 1920-talet. År 1937 stiftades lagen om
moderskapsunderstöd och staten började erbjuda babylådor till mindre bemedlade
mödrar. År 1949 ändrades lagen till att gälla alla mödrar. FPA kan inte sälja
moderskapsförpackningen eftersom den inte är en kommersiell vara. Babylådan har
varit unik för Finland men förekommer nu även i olika omfattningar i bla Skottland,
Canada, Australien samt någon delstat i USA.
Sverige

Motsvarighet till moderskapsförpackningen finns inte inom den svenska
socialförsäkringen. Inte heller har det gått att finna uppgifter om att enskilda
kommuner skulle erbjuda något liknande. Däremot finns det privata initiativ som
skapat en babylåda med innehåll och inspiration från den finska babylådan. Denna
babylåda är framtagen i syfte att föräldrar ska spara tid, pengar, slippa massa olika
inköp och få en enklare start innan deras baby kommer. De privata alternativen
varierar i pris mellan 2 800 kronor och 3 700 kronor.
Därutöver finns flera blöjföretag som erbjuder blivande föräldrar gratis
babyprodukter i hopp om att föräldrar ska föredra just deras produkter och
erbjudanden. Produkterna är ofta samlade i en box, väska eller bag och innehåller
praktiska saker för både mamman och den nyfödda babyn. Flera företag erbjuder
också gratis varuprover på enskilda babyprodukter. Blöjföretagens innehåll kan inte
jämföras med den sk babylådan.
Försörjningsstöd

Personer som själva inte har möjlighet att klara sin försörjning kan söka ekonomiskt
stöd vid stöd och försörjningsenheten för att få en skälig levnadsnivå. Det
ekonomiska stödet är behovsprövat och betalas ut av socialtjänsten. Inom
försörjningsstödet på Gotland kan ekonomiskt bistånd till spädbarnsutrustning
utbetalas med 3 270 kronor och ska täcka kostnader för bla säng, sängutrustning,
kläder och barnvagn.
Bedömning

Socialförvaltningen bedömer att medborgarförslaget i grunden är ett positivt förslag.
Inom den svenska socialförsäkringen finns inget motsvarande stöd som
moderskapsförpackningen i Finland. Vid behov kan socialnämnden bevilja
ekonomiskt stöd till spädbarnsutrustning. Region Gotland saknar ekonomiskt
utrymme att erbjuda alla nyfödda och skrivna på Gotland en babylåda.
Socialförvaltningen bedömer därför att det saknas förutsättningar för att bevilja
medborgarförslaget.
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Socialförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
SON 2018/123
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 17 april 2018.
Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör
Skickas till
Registrator RS 2018/81
Hanna Ogestad, kvalitetschef
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Region

MEDBORGARFORSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Anr

2018 -02- 1 3
REGION GOTLAND

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

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.
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Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag. <
\

Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
å
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Protokollsutdrag

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-06-14

HSN § 550

HSN § 550

Medborgarförslag. Entré mot havet på Visby
lasarett

HSN 2018/173
HSN-AU § 562

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget. Nämnden ser
positivt på förslaget men bedömer det som inte ekonomiskt realiserbart.

Medborgarförslag med förslag om att öppna upp en entré mot havet så att det blir
enklare och attraktivare att nyttja parkeringarna mot havet. Entrén ska vara öppen
för allmänheten under samma tider som huvudentrén.
Bedömning

Förslaget är mycket bra ur tillgänglighetssynpunkt från parkeringen. Visby lasarett har
nivåskillnader mellan våningsplanen så huvudentrén är på plan 3 och en tänkt ingång
från havet skulle hamna på plan 1. På plan 1 är det i huvudsak omklädningsrum och
teknikutrymmen. På plan 2 är många interntransporter som sker, tex matvagnar och
därför inte så lämpligt med besöksflöden.
En entré från havet borde därför innebära en stor kostnad med en ny byggnad för
entrén och en förbindelse direkt med plan 3. Denna kostnad måste ställas i
proportion mot andra tillgänglighetsåtgärder från parkeringar.
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordföranden Stefaan De Maecker (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 562
Maria Dalemar, hälso- och sjukvårdsdirektör, föredrar ärendet.
Yrkande
Ordföranden Stefaan De Maecker (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att avslå medborgarförslaget. Nämnden ser
positivt på förslaget men bedömer det som inte ekonomiskt realiserbart.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 27 april 2018
Medborgarförslag Entré mot havet på Visby lasarett
1 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-06-14

Protokollsutdrag
HSN § 550

Skickas till
Pia Malmros, förslagsställare
Regionfullmäktige

2 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Region

MEDBORGARFORSLAG
Anr
Till

Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2018 -03-2 3
REGION GOTLAND

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

Utökad snoröjnmg i Fårösund

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Se bilaga 2

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till intemetpublicering
Förslagsställare in.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkboktord på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt föf^gTJte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning

2018-03-17
Namnfortydligande

~7

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

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01
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Bilaga l

Medborgarförslag - Utökad snöröjning i Fårösund

Bilaga 2

Medborgarförslag - Utökad snöröjning i Fårösund

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

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2018-06-20

TN § 188

TN § 188

Medborgarförslag; Utökad snöröjning i
Fårösund, Biskopshöjden

TN 2018/882
TN AU § 137

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden bifaller delar av medborgarförslaget.

Ett medborgarförslag har inkommit om snöröjning av vägar i Fårösund.
Bedömning

Teknikförvaltningen kommer i fortsättningen att snöröja gång- och cykelvägen
förlängningen Audungsvägen enligt bilaga.
Vägen mellan Biskopsvägen och Brutvägen på kartbilagan är inte Region Gotlands
ansvar. Teknikförvaltningen hänvisar därför till markägaren.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden bifaller delar av medborgarförslaget.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2018-03-23
Tjänsteskrivelse 2018-05-23
Skickas till
Regionstyrelsen

1 (1)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-09-24

Handlingar till

Ärende 25

Medborgarförslag; nyinkomna
Innehåll
•

Sören Mårds medborgarförslag om informationsskylt vid Adelsgatan om
utsikten vid Vårdklockan i Visby innerstad. (Inkom 2018-06-14)
RS 2018/ 671

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
•

Hans A Svenssons medborgarförslag om att sätta upp vägvisningsskyltar till
vårdcentraler. (inkom 2018-06-20) RS 2018/679
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Lisbeth Nilssons medborgarförslag om att byta namn på handelscentret
”Öster” till ”Östertorg”. (inkom 2018-06-21) RS 2018/703
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till byggnadsnämnden.

•

Stefan Westerlunds medborgarförslag om att ändra tidsbegränsning för
parkeringsplatser på Mellangatan. (inkom 2018-07-03) RS 2018/748
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Johan Roséns medborgarförslag om avgift eller en skatt per dag för att kunna
finansiera infrastrukturen. (inkom 2018-08-15) RS 2018/845
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.

•

Eva Eneroths medborgarförslag om gatubelysning på Gustavsviksvägen.
(inkom 2018-08-20) RS 2018/862
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
forts.

•

Irene Magnussons medborgarförslag om att pensionärer från 65 årsålder och
uppåt ska få åka buss gratis. (inkom 2018-08-24) RS 2018/878
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Rune Westergrens medborgarförslag om att införa markeringar på gång- och
cykelbanor. (inkom 2018-08-28) RS 2018/897
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Jörgen Petterssons medborgarförslag om att bygga och driva ett
idrottsgymnasium i Slite. (inkom 2018-08-40) RS 2018/952
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.

Region
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Gotland
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Region Gotland
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Region Gotland
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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 medborgarforslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarforslag.
Jag samtycker till intemetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
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 medborgarforslag.
Dati

ing

(\

Namnförtydligande
Adress
Postadress
E-postadress

CflM

Region

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Änr

2018 -06- 2 O
REGION GOTLAND

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

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit Räcker inte
Utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.
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Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du samtycker
härtill, kan ditt namn komma att publiceras på Internet i protokoll, kallelser och handlingar
som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till Internetpublicering
Jag samtycker inte till Internetpublicering
Förslagsställare m.m
Du kan inte vara anonym utan det måste framgå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas om ett medborgarforslag.

Datan

19061°)

*"•

Namnförtydligande

Äzssf lEjmäiäL
Hans A Svensson

Adress

Stjärngatan 16 C
Postadress

E-postadress

621 40 Visby
sm2dyr@gmail.com

C;/Mina Dokumenl/Dokument samt i ngMedborgarförslag'FörslagsBlankett

Vägvisning till Vården. Bilaga l (Hans A Svensson)
Mål: Att dirigera vårdbehov mot adekvat vårdnivå.
Anropades av bilist - vårdsökande - med förfrågan om hur man
hittar till vårdcentralen.
Ståendes på gatan utanför lasarettets huvudingång finns
knappt om tid och utrymme för att leverera en rättvisandevägbeskrivning.
Den med lokalkännedom förstår säkert problemet med att beskriva vägen
från Lasarettet till Vårdcentral Korpen.
Äntrade passagerarsätet och agerade "Kartläsare" under förflyttning mot
önskad destination.
Vad finns det idag för skyltning/hänvisning för att komma till
önskat mål?
Vid infarterna till Visby från skilda väderstreck finns enskylt hänvisning
till Lasarettet men därifrån ingen skyltning angivandes riktning
till adekvat vård-/behandlingsställe.
Det finns tillräckligt med fästpunkter på gatusystemets befintliga
stolpar som exempelvis övergångsställen
Förslag: Skylta "Vägen till Vården" med utgångspunkt
från Lasarettet och Östercentrum.

Gotland

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Änr

2018 -06- 2.1
REGION GOTLAND

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.
Namnteckning

Datum

Namnförtydligandc

N
Adress

fry f k i; * J-

Postadress

b JUL b t
E-postadrcss

On £

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 201 1-03-01
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Änr

2018-07-03
REGION GOTLAND

Region

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

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
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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Region

MEDBORGARFÖRSLAG

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.

Gatubelysning Gustavsviksvägen

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Det behövs gatubelysning från ca norra kyrkogården
upp-Gustavsviksvägen upp mot Snäckbacken. Det
är bäcksvart en sträcka ca. 1500 m och är mycket
obehagligt och farligt att gå eller cykla.Det är många
som går och cyklar där och det är svårt som
gående, bilist eller cyklist att se när det inte finns
lyse.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

(X~|
l j

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.
Namnteckning

Datum

/J

1 \

II

2018-08-16

^MLyMÅ&fh/
Eva Enroth
Snäckbacken 16 K
Namnförtydligande

Adress

Postadress

64121 Visby
E-postadress

evaenroth@live.se
Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01
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REGION GOTLAND

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

n

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.
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Anr

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
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2018-09-07
REGION GOTLAND

Förslaget

s

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.

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarforslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarforslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
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Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarforslag.
Namnteckning

Datum

Namnfbrtydligpnde
c
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Adress
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Postadress

%
Region Gotland - blankett för medborgarforslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-09-24

Handlingar till

Ärende 26-27

Svar på interpellationerna kommer att finnas i den komplettering
som läggs ut under regionfullmäktiges kalles på Region Gotlands
hemsida fredag eftermiddag innan sammanträdet.

Interpellationer
Innehåll
• Hannes Müllers (-) interpellation till regionstyrelsens ordförande
Meit Fohlin (S) om förändrat säkerhetsläge på Gotland. RS 2018/376
Bordlagd från föregående sammanträde.
• Ingemar Lundqvists (M) interpellation till tekniska nämndens ordförande
Tommy Gardell (S) om Region Gotlands innehav av skog och dess
skogsförvaltning. RS 2018/685

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

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

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

Visby 2018-06-18

Interpellation:
Till:

Regionens skogsinnehav och skogsförvaltning
Tekniska nämndens ordf, Tommy Gardell

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2017-05-31, ärende 145, fattat beslut om
skogspolicy. I beslutet ingick också att upphandla förvaltningen av regionens skog.
Skogsinnehavet uppgick då till 1 763,5 hektar produktiv skogsmark.
I beslutet ansågs regionen inte ha kunskapsmässig och ekonomisk möjlighet att själv
förvalta sitt skogsinnehav.

Mina frågor är:
Anser Du att det är god ekonomisk hushållning att inneha så mycket skog utan att
sköta den?
Vilka skäl ser Du för att inte avyttra skogsinnehavet och därigenom skapa ekonomisk
möjlighet, att exempelvis göra en avbetalning på regionens låneskuld?
Är upphandlingen av skogsförvaltning genomförd?

Ingemar Lundqvist (M)

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-09-24
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Information. Föredelning av
internbudget
Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-08-30, § 224
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-07-18

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-08-30

RS § 224

Information. Fördelning internbudget
nämnder

RS 2018/7
AU § 243

Regionstyrelsens beslut
•

Information om fördelning av internbudget för nämnderna kommer via
Strategisk plan och budget, inte som eget informationsärende till regionfullmäktige.

I regionstyrelsens beslut, 2014-10-30, § 314 om en förändrad planeringsprocess ingår
att alla nämnder ska anmäla sin internbudget till regionfullmäktige. Syftet är att få en
samlad bild av organisationens resursfördelning inför kommande år.
Från och med 2018 års budget ingår nämndernas internbudget som en del i
dokumentet Strategisk plan och budget. Med anledning av detta föreslår regionstyrelseförvaltningen att informationsärendet i regionfullmäktige tas bort.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2018-07-18

51 (60)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2018/7
18 juli 2018

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Information fördelning internbudget nämnder
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Information om fördelning av internbudget för nämnderna kommer via Strategisk
plan och budget, inte som eget informationsärende till regionfullmäktige

Sammanfattning

I beslutet om en förändrad planeringsprocess, RS §314, 2014-10-30, ingår att alla
nämnder ska anmäla sin internbudget till regionfullmäktige. Syftet är att få en samlad
bild av organisationens resursfördelning inför kommande år.
Från och med 2018 års budget ingår nämndernas internbudget som en del i
dokumentet Strategisk plan och budget. Med anledning av detta föreslår
regionstyrelseförvaltningen att informationsärendet i regionfullmäktige tas bort.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Alla nämnder
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-09-24
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Information. Socialnämnden – ej
verkställda beslut kvartal 1 2018
Innehåll
• Socialnämnden 2018-06-14, § 102
Socialförvaltningen 2018-05-17, ej verkställda beslut kv. 1

Protokollsutdrag

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2018-06-14

SON § 102

SON § 102

Individrapportering av ej verkställda beslut
2018

SON 2018/177

Socialnämndens beslut

•

Socialnämnden överlämnar rapporten om beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen
och 9 § LSS som inte verkställts (gynnande ej verkställda beslut) den 31 mars
2018 till regionfullmäktige och regionens revisorer.

Socialnämnden har enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen (SoL), 28 f § lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS) och 12 kap 3 § kommunallagen (KL)
skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), 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 har kunnat verkställas på nytt inom tre månader
från dagen för avbrottet.
Rapporteringen till IVO ska göras på individnivå och ska ske en gång per kvartal.
Rapporter har lämnats från omsorgen om funktionsnedsatta, äldreomsorgen samt
individ- och familjeomsorgen (IFO)
Bedömning

Socialförvaltningen har rapporterat 4 beslut som inte har verkställts inom tre
månader beroende på resursbrist. Besluten gäller bostad med särskild service enligt
LSS inom omsorgen om funktionsnedsatta. Det beror på att det inte finns någon
ledig plats i LSS-boende att flytta till.
I övriga 9 fall finns det andra orsaker till att besluten inte hade verkställts inom rimlig
tid. I 1 fall tackade brukaren nej till erbjuden insats. I 1 fall är beslutet svårt att
verkställa eftersom en arabisktalande ledsagare måste rekryteras. I 3 fall kommer
besluten att verkställas inom den närmaste tiden. I 4 fall inom individ- och
familjeomsorgen, har beslutet varit eller är vilande eftersom andra mer omfattande
insatser har diskuterats eller har satts in.
Ärendets behandling under mötet

Marica Gardell, socialdirektör presenterar ärendet. Socialnämnden önskar
återkoppling på orsaken till varför beslut inom individ och familjeomsorgen (IFO)
gällande ungdomscoach inte verkställts förrän efter nio månader. Socialdirektör
Marica Gardell ska återkomma med information om det specifika ärendet.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 17 maj 2018.
1 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2018-06-14

Protokollsutdrag
SON § 102

Skickas till
Registrator RS- till regionfullmäktige
Regionens revisorer
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Socialförvaltningen

SON 2018/177
17 maj 2018

Marianne Haglund

Socialnämnden

Ej verkställda beslut 1:a kvartalet 2018
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 mars
2018 till regionfullmäktige och regionens revisorer.

Bakgrund

Socialnämnden har enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen (SoL), 28 f § lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS) och 12 kap 3 § kommunallagen (KL)
skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), 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 har kunnat verkställas på nytt inom tre månader
från dagen för avbrottet.
Som en yttersta konsekvens kan IVO hos förvaltningsrätten ansöka om att en 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, äldreomsorgen samt
individ- och familjeomsorgen (IFO). Se tabeller på följande sida.
Socialförvaltningen har rapporterat 4 beslut som inte har verkställts inom tre månader beroende på resursbrist. Besluten gäller bostad med särskild service enligt LSS
inom omsorgen om funktionsnedsatta. Det beror på att det inte finns någon ledig
plats i LSS-boende att flytta till.
I övriga 9 fall finns det andra orsaker till att besluten inte hade verkställts inom
rimlig tid. I 1 fall tackade brukaren nej till erbjuden insats. I 1 fall är beslutet svårt
att verkställa eftersom en arabisktalande ledsagare måste rekryteras. I 3 fall kommer
besluten att verkställas inom den närmaste tiden. I 4 fall inom individ- och familjeomsorgen, har beslutet varit eller är vilande eftersom andra mer omfattande insatser
har diskuterats eller har satts in.
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Socialförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
SON 2018/177

OMSORG OM FUNKTIONSNEDSATTA – LSS
Insats/bistånd

Månader sedan beslutsdatum
3-5

Bostad med
särskild service

6-8

9-11

2

Ledsagarservice

1

SUMMA

1

Orsak

12-14
2

Resursbrist
Svårrekryterat, kräver arabisktalande
ledsagare

2

2

5 beslut

ÄLDREOMSORG – SoL
Insats/bistånd

Månader sedan beslutsdatum
3-5

6-8

9-11

Orsak

12-14

Särskilt boende
för äldre

1

Fått erbjudande, men har tackat nej

SUMMA

1

1 beslut

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN
Insats/bistånd

Månader sedan beslutsdatum
3-5

Kontaktfamilj

6-8

9-11

Finns kontaktfamilj, men den är inte
färdigutredd

1

Inskolning pågår
Rekryteringen avstannade eftersom
placering i familjehem diskuterades.
Nu aktuellt igen.

Ungdomscoach

3

12-14

1

3

SUMMA

Orsak

2

1

Vilande på grund av beslut om vård
enligt LVU (tvångsvård)

1

Kommer att verkställas inom kort

2

7 beslut

Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör

Expedieras
Regionens revisorer, regionfullmäktige
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