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17 december 2018
Kallelsen med handlingar finns på internet www.gotland.se

Regionfullmäktige
kallas till sammanträde i
Rådhuset, Visborgsallén 19, Visby

måndagen den 17 december kl. 13.00

w w w .gotland.se
Ärenden:
1.

Justeringsledamöter och tid för protokollsjustering. Upprop

2.

Fyllnadsval till regionfullmäktige

3.

Utdelande av ungdomsledarpris

4.

Utdelande av kulturpris (sker ca. 14:45)

5.

Revisorernas information

6.

Arvoden för förtroendevalda

7.

Inrättande av en miljö- och byggnämnd

8.

Avgiftsfrihet vid inneliggande tvångsvård

9.

Förlängning av nuvarande handlingsprogram 2017-2019 enligt lagen om
skydd mot olyckor

10.

Förlängning av självmordsförebyggande program

11.

Parkeringsstrategi och parkeringsnorm

12.

Reviderad timtaxa för verksamheter inom livsmedelslagen

13.

Begäran om tilläggsanslag för konstgräsplan på Säve

14.

Begäran om tilläggsanslag för mobil höghastighetspump för
räddningstjänsten

15.

Rättssäkert försörjningsstöd. Motion från Jesper Skalberg Karlsson (M)

16.

Förändrad strandskyddsgräns. Motion från Eric Martell (S)

17.

Avsägelser och fyllnadsval

18.

Nyval av förtroendevalda i nämnder, styrelser m.m. inför ny mandatperiod
från och med 2019 till och med 2022

19.

Medborgarförslag; anmälan av beslutade

20.

Medborgarförslag; nyinkomna

21.

Filip Reinhags (S) interpellation till regionstyrelsens ordförande Eva
Nypelius (C)) om kollektivavtal vid utmaningsrätt

22.

Filip Reinhags (S) interpellation till ordföranden i kultur- och
fritidsberedningen, regionrådet Fredrik Gradelius (C) om utmaningsrätt även
för biblioteksverksamhet

23.

Jörgen Benzlers (V) interpellation till regionstyrelsens ordförande Eva
Nypelius (C) om elavbrott på Gotland

24.

Information. Revisionsrapport om regionstyrelsens uppsiktsplikt och
samordningsansvar

25.

Eventuella frågor

26.

Eventuella nya motioner och interpellationer

Kallelsen med handlingarna finns tillgängliga på Region Gotlands hemsida www.gotland.se,
att hämtas i receptionen, Rådhuset, Visborgsallén 19, Visby, eller beställas per tfn 26 94 16.
Regionfullmäktiges sammanträden är offentliga och alla är välkomna till Rådhuset,
Visborgsallén 19, Visby, för att lyssna på debatten. Välkomna att ta del av regionfullmäktiges ärenden.
Visby den 3 december 2018
Inger Harlevi
Ordförande

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-12-17

Handlingar till

Ärende 2

Fyllnadsval till regionfullmäktige
Innehåll
• Länsstyrelsens sammanräkning 2018-12-05
Ny ersättare i regionfullmäktige efter Robin Storm
• Länsstyrelsens sammanräkning 2018-12-05
Ny ersättare i regionfullmäktige efter Nils Ingelmark
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BESLUT
o m » 11 ">a

Länsstyrelsen

GOTLANDS LÄN

ZOiO-ii-ZJ

Dnr: 201-4159-18
Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
29 november 2018 till och med den 14 oktober 2022.

Kommun: Gotland
Parti: Moderaterna
Ny ersättare: Andreas Unger

Avgången ersättare: Robin Storm
Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.

Gotland
Ledamot

Ersättare

Jesper Skalberg Karlsson
Anna Hrdlicka
Stefan Wramner
Patrik Thored
Inger Harlevi
Roger Wärn
Håkan Onsjö
Charlotte Criwall
Philip Swärd
Ayman Aboulaich
Rolf Öström

l. Monica Westfält-Nilsson
2. Ingemar Lundqvist
3. Margareta Benneck
4. Berit Cedergren Onsjö
5. Lärs-Erik Benneck
6. Andreas Unger *
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Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.
Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, Visborgsallén 4, 621 85
VISBY inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

Thomas Persson

ritt Silfvergre
Kopia till

Kommun/landsting: Regionfullmäktige, Region Gotland, 621 81 Visby
Ny ersättare:/fy/f^) {jlAC&r.Hj^ki^U,
..

(J

'

l

Parti: Moderaterna, Östervåg 2, 621 45 Visby

I.
K
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BESLUT

Länsstyrelsen
GOTLANDS I.AN

2.V lo-L l-Zj

Dnr: 201-4158-18
Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
29 november 2018 till och med den 14 oktober 2022.
Kommun: Gotland
Parti: Moderaterna
Ny ersättare: Lärs-Erik Benneck
Avgången ersättare: Nils Ingelmark
Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.
Gotland
Ledamot
Jesper Skalberg Karlsson
Anna Hrdlicka
Stefan Wramner
Patrik Thored
Inger Harlevi
Roger Wärn
Håkan Onsjö
Charlotte Criwall
Philip Swärd
Ayman Aboulaich
Rolf Öström

Ersättare
l. Monica Westfält-Nilsson
2. Ingemar Lundqvist
3. Margareta Benneck
4. Robin Storm
5. Berit Cedergren Onsjö
6. Lärs-Erik Benneck *

2/2

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

//Britt Silfvergren
\ /

Thl^Perst1^
Kopia till
Kommun/landsting: Region Gotland, Regionfullmäktige, 621 81 Visby

Ny ersättare: L^rS~B Vik. BM ti é^k, ^A 5 l0rfoj*Lt M( M ne<Trr'k#t^ f lf, (f 1 (
Parti: Moderaterna, Östervåg 2, 621 45 Visby
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Utdelande av Region Gotlands ungdomsledarpris 2018
Innehåll
∗ Regionstyrelsen 2018-12-12, § ???*
∗ Regionstyrelseförvaltningen 2018-11-13
Nominerade till ungdomsledarpriset
Anm:
∗ Regionstyrelsen sammanträder den 12 december och styrelsens beslut
över ungdomsledarpris återkommer i kompletteringshandlingar till
regionfullmäktige, som publiceras den 14 december.

Regionstyrelseförvaltningen
Kultur- och fritidsavdelningen

Tjänsteskrivelse
Ärendenr RS 2018/793
Datum 2018-11-13

Region Gotlands Ungdomsledarpris 2018
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsberedningen föreslår Regionstyrelsen att utse 2018 års mottagare av
Ungdomsledarpriset.

Ärendebeskrivning
Ungdomsledarpriset i nuvarande form antogs av kommunfullmäktige år 2004. Priset utdelas
till en ideellt arbetande ledare inom föreningsdriven ungdomsverksamhet. Priset kan erhållas
en gång. Berättigad att söka är privatperson, förening eller distriktsorganisation, som då söker
priset ör medlems räkning.
De bedömningskriterier som finns för ungdomsledarpriset ser ut som följer; Kandidaten ska
ha nedlagt ett omfattande ideellt arbete som ungdomsledare. Kandidaten ska ha medverkat till
att föreningen eller organisationen fått en effektivare och utökad verksamhet sett i relation till
dess möjligheter. Kandidaten ska vara ett mycket gott föredöme och ha mycket goda
ledaregenskaper.
Ungdomsledarpriset består av en prissumma om 10 000 kronor samt ett diplom. Pristagare
utses av regionstyrelsen, på förslag av av kultur- och fritidberedningen. Kultur- och
fritidberedningen tar fram ett förslag utifrån de nomineringar som inkommit från allmänheten.
Ungdomsledarpriset delas ut under regionfullmäktiges decembersammanträde.
Bedömning
Förvaltningen har genom annonsering i lokal media samt spridning i lokala nätverk, utlyst
2018 års ungdomsledarpris. Förvaltningen har detta år mottagit fem nomineringar.

Beslutsunderlag
Inkomna nomineringar, se bilaga ”Nominerade till Ungdomsledarpris 2018”

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Regionstyrelseförvaltningen
Kultur- och fritidsavdelningen

Ärendenr RS 2018/793
Datum 2018-10-24
Handlingstyp Nomineringar Ungdomsledarpriset
2018

Nominerade till ”Ungdomsledarpriset 2018”
Kultur- och fritidsavdelningen har mottagit fem nomineringar till årets ungdomsledarpris.

Elin Ahlström Taikon
vill vi nominera till årets ungdomsledarpris med anledning av hennes engagemang för barn
och ungdomar.
Elin Ahlström är genom sitt engagemang
Ordförande och grundare för Roma people
Föreläsningar inom minoritetsbefolkning (romer)
Utbildningar gällande mänskliga rättigheter
Ordförande DBF Gotland
Ledare i två dansgrupper
Ledare på olika ungdomsläger inom DBF
Arrangerat DBF Ungdomsfestival i Almedalen i 2 år
Emerich Rooth pristagare 2018
Studiecirkel ledarutbildning (NBV)
Idrottsledarutbildning (SISU)
Hjälpt burundiska flyktingar i Uganda och Rwanda
Fått diplom av ifs säkerhetsbolag som ung aktivist
Arrangör kurs på Fenix
Ledarutbildning (våga vilja leda med sensus)
Elin brinner för att hjälpa människor och det har varit hennes mål i livet sedan hon var liten.
Det är viktigt för Elin att hjälpa ungdomar att få synas, höras och se till att de får den hjälp i
livet de behöver. Genom Elins organisationer integrerar hon tillsammans med andra
ungdomarna på Gotland.
Alla ungdomar borde ha ett intresse och aktiviteter varje vecka och det förverkligar hon
genom att till exempel leda gratis dans flera dagar i veckan, vara ledare på ungdomsläger
och arrangera projekt som tex. Almedalsfestivalen för andra året i rad tillsammans med
andra ungdomar.
Lisa Berg, DK Bottenskraparna (undervattensrugby)
Lisa Berg nomineras för sitt stora engagemang för sporten undervattensrugby. Med själ och
hjärta har hon tagit sig an utmaningen att få igång en ungdomsverksamhet i en idrott som få
har hört talas om och ännu färre har provat på och som helt saknat ungdomsverksamhet
sedan många år. Undervattensrugby är en idrott som bara genom sitt namn får de flesta att
säga ”Det måste vara en mycket svår och jobbig sport”. Idrotten i sig har en ganska hög
tröskel som man måste över innan man kan utöva den. Trots det har Lisa inte bara fått 20talet ungdomar att prova på, utan de har även stannat kvar och utvecklats snabbt.
Ungdomarna är bara 7-14 år och flera har knappt varit simkunniga innan.
Lisa har tagit med några av ungdomarna på junior-SM och breddläger, vilket har varit mycket
uppskattat.
Lisa har även lyckats engagera flera i föreningen så att de hjälper till och aktivt deltar som

ungdomsledare.
Jenny Sandelin, Endre IF
Drivit igenom föreningens nya ungdomssatsning och spelarutvecklingsmodell tillsammans
med övriga ungdomskommittén
Tränar det juniorallsvenska laget och har lyckats entusiasmera nya ledare att bidra, inte
minst de f d spelarna Anna Jakobsson och Emma Ahlqvist
Är drivande i den fortsatta sportsliga utvecklingen av föreningen i samarbetet ungdom till
elit
Bidrar till att vi på lokal nivå kan utveckla den gotländska innebandyn genom att engagerat
diskutera bl a distriktslaget i olika forum tillsamman med GIBF
Har med tydligt ledarskap varit med och förtydligat kravbilden kring ledarskapet inom Endre
IF beträffande bl a spelarutveckling
Har aktivt bidragit till att utveckla Endre IFs nya fadderstruktur där samtliga ungdomsspelare
har möjlighet att lära känna spelarna från a-laget
Peter Edlund, Levide IF
Peter tar ett stort ideellt ansvar för ungdomsfotbollen i Levide IF
Peter jobbar aktivt i fotbollssektionen
Peter stöttar de andra aktiva ledarna och finns till hands på de flesta träningar för alla lag.
Med en alltid positiv hälsning och en klapp på axeln tar Peter emot varje barn/ ungdom på
varje träning.
Peter förmedlar det positiva i varje individs prestation
Peter har sett till att samtliga tränare i Levide IF är utbildade
Många av spelarna har Peter som, dels en förebild men även den som alltid finns och stöttar
i både medgång och motgång.
Med en positiv jargong och ett dundrande; kom igen!, når Peter fram till alla oavsett ålder. "
Många av föreningens ledare har med stöd av Peter, tagit sig an uppgiften att ansvara för
egna ungdomslag.
Joakim Ahrling, Visborgs OK
Barnledare inom orientering och skidor, leker fram kunskap och jobbar hårt med att se alla.
Barnledare inom både orientering och skidor. Inspirerar barnen till rörelse och rörelseglädje.

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Postgiro 18 97 50-3

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

Org. nr. 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Handlingar till

Ärende 4

Utdelande av Region Gotlands kulturpris
2018
Utdelning av kulturpriset sker ca 14:45

Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-12-12, § ???*
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-11-13
Nominerade till kulturpriset
Anm:
∗ Regionstyrelsen sammanträder den 12 december och styrelsens beslut
över kulturpristagare återkommer i kompletteringshandlingar till
regionfullmäktige, som publiceras den 14 december.

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2018/986
13 november 2018

Björn Ahlsén, Madeleine Nilsson

Regionstyrelsen

Kulturpris 2018
Förslag till beslut

•

Regionstyrelseförvaltningen föreslår Regionstyrelsen att utse 2018 års mottagare
av Region Gotlands kulturpris.

Ärendebeskrivning

Region Gotland har sedan 1962 årligen utdelat ett kulturpris. Priset utdelas ”till
person/-er och/eller förening som för Gotland utfört bestående kulturgärning i detta
begrepps vidaste bemärkelse. Föreslagen kandidat behöver dock ej vara bosatt eller
verksam på Gotland. Som kandidat bör inte ifrågakomma tjänsteperson, om avsikten
är att belöna vederbörande för i yrkesutövning utförd kulturinsats. Kulturpristagare
utses av Regionstyrelsen på förslag av enskilda eller organisationer.
Kulturpriset består av en prissumma om 25.000 kr samt ett diplom och pristagaren
utses av regionstyrelsen på förslag från allmänheten. Traditionen är att priset utdelas i
samband med regionfullmäktiges decembersammanträde.
Bedömning

Förvaltningen har genom annonsering i lokal media och på regionens webb och efter
spridning i lokala nätverk utlyst 2018 års kulturpris. Medborgare och föreningar har
erbjudits inkomma med motiverade nomineringar. Förvaltningen har detta åt tagit
emot 35 nomineringar.
Ärendet har beretts i Kultur- och fritidsberedningen 2018-10-31.
Beslutsunderlag

Inkomna nomineringar, se bilaga.
Tidigare års pristagare, se bilaga
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
1 (1)

Region Gotland
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Regionstyrelseförvaltningen
Kultur- och fritidsavdelningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2018/986

Nominerade till Region Gotlands Kulturpris 2018
Eva Carlberg/ROMATEATERN
Eva i tillägg till de välrenommerade föreställningarna på Romateatern startat
teaterläger för tonåringar och barn. Dessa ger ungdomarna möjlighet att få
teaterlektioner och lekar i en accepterande atmosfär under ledning av professionella
dramapedagoger och skådespelare. Har även startat Romateaterns
Shakespearesymposium som är en internationell vecka med föredrag och kurser av
högsta kvalitet som bygger broar mellan det konstnärliga och det akademiska.
Lennart Walman
Lennart är sen 40 år en otroligt uppskattad sångare, orkesterledare och entertainer
som med förkärlek hållit fast vid den akustiska musiken med gitarr och dragspel.
Genom sitt yrke som sjuksköterska är han en mycket eftertraktad underhållare på
äldreboenden. Har ett stort hjärta för behövande och genom musikaliska
föreställningar och uppträdanden på gator, torg och bibliotek samlar han ”för
Hatten” in pengar till dessa ändamål.
Karin Sutare
Karin leder både barn och vuxna i körsång med stor kunskap och entusiasm. Bjuder
på sig själv och förtjänar uppmuntran i form av kulturpris.
Linnéa Grimstedt
Linnéa en aktiv och brinnande kraft som med bred kompetens arbetar för att främja,
utöka, sprida och utveckla kulturen på Gotland. Hon är aktiv som både utövare och
producent inom olika kulturella former och har bl a drivit igenom Kulturrum i Visby.
Gotlands Veteranbilklubb
Klubben ägnar sig sen mer än ett halvt sekel helhjärtat och ideellt åt att bevara,
utveckla och tillgängliggöra det gotländska rörliga kulturarvet till nytta och nöje för
alla gotlänningar och besökare. Klubbens ca 150 medlemmar är tillsammans
innehavare av öns största privatägda museum innehållande fordon från tidigt 1900-tal
och framåt. Flera restaureringsprojekt har slutförts och under 2018 klubbens största;
Snäckbussen. Ett projekt som varit mycket uppmärksammat på Gotland och också
övriga Sverige.
Annika Marusarz
Annika har under flera år i tidningsartiklar och nu i sin bok ”Från Lada till Salong –
en guide till Gotlands biografer” forskat och passionerat berättat om bygdebiografernas historia från starten i filmens barndom fram till idag. Hon har också
skrivit artiklar om gotländsk kultur Gotland i våra stora dagstidningar,
månadsmagasin och mest i Gotlandsguiden.

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
Kultur- och fritidsavdelningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2018/986

Annika Fehling (3 st)
Med en aldrig sinande energi berikar Annika Gotlands kulturliv som en slags
gotländsk kulturambassadör. Har genom åren med många festivaler och klubbar givit
mängder av gotländska artister tillfälle att spela bl a genom konceptet Livingroom.
Hon är mest känd som singer-songwriter men sjunger också jazz, har gjort 13 CDalbum, är skådespelerska och har skrivit teatermusik för Unga Roma.
Ramon Anthin (2 st)
Ramon den drivande kraften bakom att Gotland har två musikinstitutioner, Gotlands
Tonsättarskola och Visby Internationella Tonsättarcentrum, båda med grundmurat
rykte internationellt. Tonsättarskolan är en av världens främsta förberedande
utbildningar i musikalisk komposition och lockar elever från hela världen. Förser
också Sveriges högskolor och universitet med ca 80 % av deras elevintag.
Visby Stadsodling
Ett socialt företag och ekonomisk förening, med snickeri, textilt hantverk, konst,
köksträdgård och butik med försäljning. Verksamheten huserar i Langska huset. Ett
hus från 1700-talet som man gjort till en oas i södra Visby. Företaget har fem
anställda och sysselsätter totalt 20 personer från arbetsförmedling, sjukskrivna och
fysiskt funktionsnedsatta.
Leif Malmgren
Som boktryckare och bokbindare på Fårö är Leif en kulturbärare av stora mått. Han
bär boktryckarkonsten vidare med sin djupa kunskap och passion i de bokverk han
skapar. Detta med en utrustning man kan beteckna som historisk. Som bokbindare
har han genom åren tagit sig an, restaurerat och bundit om otaliga historiska böcker
och historiska dokument och bevarat för framtiden.
Majvor Östergren
Majvor har utfört stora arbetsinsatser inom kulturarv och bidrar till att forskningen
och kunskapen inom arkeologi på Gotland ständigt lyfts fram, utvecklas och
förmedlas. Har tillsammans med Tryggve Siltberg i år gett ut en bok om gotländska
tingsplatser. Bär ansvaret för utställningen Fårö – en tidsresa på Fårö museum. Hon
har disputerat vid Stockholms universitet om Gotlands vikingatida silverskatter som
boplatsindikation. Startade Roma klosterprojektet som idag är ett samarbete mellan
Gotlands museum, Stockholms universitet och Uppsala universitet Campus Gotland.
Hon har varit ordförande för Gotlands hembygdsförbund och arbetat som
landsantikvarie vid Gotlands museum och med kulturmiljöfrågor på Länsstyrelsen
men är numera pensionerad frilansare.
Örjan Klintberg
Örjan har under hela sitt liv verkat lite i det dolda för musiklivet på Gotland, genom
ideellt föreningsengagemang i Körförbundet och inte minst i Kulturföreningen Roxy,
genom eget musicerande vid sin basgitarr i bl.a. Björn Perssons bluesband och som
körsångare och yrkesmässigt genom företaget Wessmans musikförlag. Örjan är
drivande inom Roxys jazzklubb och har ett stort hjärta för öns musikliv.
Christer Bjöhle
Christer under fyra år med hög arbetskapacitet och minutiös noggrant drivit arbetet
med det gotländska nyhetsmagasinet Horisont. Ett fullödigt magasin byggt på lokala
nyheter som ger gotlänningar kunskap om samhället för att sedan kunna fatta egna
beslut i viktiga demokratiska frågor.
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Regionstyrelseförvaltningen
Kultur- och fritidsavdelningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2018/986

Anna-Malin Andersson
Genom sina stenskulpturer av främst gotländsk kalksten visar Anna-Malin sin egen
kreativitet och förmåga och även Gotland genom den vackra färgrika, fossilrika
kalkstenen från Storsudret. Genom utställningar på såväl Österlen som Stockholm
och i Kalmar är hon en ambassadör gör Gotland.
Jessica Lundeberg/Kristina Frank
De har tillsammans i flera år gjort en stor kulturgärning genom workshops i
filmanimation och konst, inriktat till barn, unga och äldre, och ensamkommande. I
”Skapande skola” får ungdomar skapa bilder, filmer och animationer. Workshops på
konstmuseet, Plattform Ankaret, filmen i ”Skepp o skoj” på Fornsalen är annat de
arbetat med tillsammans med barn.
Uno von Corswant/Marita Enekvist
Genom en privat satsning har paret skapat en beundransvärd utställning runt det blå
järnvägsstationshuset på Söderväg i Visby. Gotlänningar och turist har där fått
tillgång till den vackra parken.
Torbjörn Limé (2 st)
Torbjörn födde den ursprungliga idén med ett kulturkluster av och för kulturarbetare
i Kulturskolans lokaler. Med genuint intresse, idogt arbete och stor insats för det
gotländska konst- och kulturlivet har han anordnat flertalet arrangemang som
inkluderat konst, musik, poesi, film, skulptur, performance och konstskola för barn.
Kulturklustret heter idag Gotlands Kulturrum.
Tidskriften HORISONT
En kulturell och informativ skrift som belyser ön i aktuella frågor.
Clara Klingenström (2 st)
Clara är en ung hårt arbetande musiker med rötter på Gotland som verkar för öns
kulturliv. Bor nu i Stockholm för att kunna arbeta fullt ut med musiken. Har sedan
sex års ålder komponerat musik och skrivit texter. Hon har vunnit många priser och
utmärkelser och turnerar nu i hela Sverige.
Lennart Bäck
Lennart har i trettio år varit Gotlands ledande skådespelare med fantastiska
rollprestationer på Bryggeriteatern och Länsteatern. Med mycket god gestaltningsförmåga och som en fantastisk ensemblemänniska har han få övermän i Sveriges
skådespelarkår, men han har varit Gotland trogen hela sin karriär. Han är också en
erkänt bra musiker som med sina band Bäck group och Bacchi Bröder regelbundet
gör spelningar på ön.
Donald Forsberg
Donald medverkat till återlämnande av stulna dokument till Riksarkivet, Länsarkivet,
kyrkoarkiv och återlämnande av stulen guldring med högt arkeologiskt värde till
Fornsalen. Har arbetat mycket med efterforskning av den stulna Havorringen.
Ulrika Finnberg
Ulrika har i tretton år spridit kunskap och glädje kring egyptisk och orientalisk dans
på Gotland. Genom kurser på olika nivåer och med olika teman har hon hjälpt
kvinnor i olika åldrar, från olika kulturer och med olika förutsättningar att finna
dansglädje, gemenskap och sinnlighet. I en tid då kunskap och förståelse kring andra

3 (4)

Regionstyrelseförvaltningen
Kultur- och fritidsavdelningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2018/986

kulturer är viktiga frågor har hon arbetat med en kulturform som förenar mellan
gränser - dansen.
Ulf Smedberg
Ulf och hans företag har genom åren blivit en självklar del av den positiva
upplevelsen av flera badstränder på ön. Hans maskiner rensar stränderna från
naturskräp och människoskräp. Via Facebookgruppen ”Badplats på Gotland” kan
alla se vilken strand som fått en uppsnyggning, vilket är en ovärderlig PR för öns
besöksnäring.
Tina-Marie Qwiberg
Tina-Marie är en sann kulturbärare med stort engagemang i det ekosystem som är så
oerhört viktigt för oss alla. Med sina SVT-sända dokumentärer Bieffekten och Sista
Skörden och en kommande film Efter floden varnar hon för miljöförstöringens hot
mot pollinering, mot urlakade jordar och vattenbrist. Hon vänder sig på ett
pedagogiskt sätt till alla tittande och lyssnade generationers själ och hjärta och är
också ute i skolor, i föreningar och på företag med filmvisningar och föredrag. Hon
lever som hon lär och genom sitt matkulturella engagemang vid Pensionat Gula
hönan knyter hon ihop filmkultur och matkultur på ett pedagogiskt vis genom
trädgårdsvandringar med gäster och andra besökare.
Anette Torgnysdotter-Sundblad
Anette har genom sitt engagemang för filmintresserade barn och ungdomar på södra
Gotland byggt upp Hemse ungdomsfilmstudio. Det är en viktig plats för barn och
unga att växa i sitt filmskapande och en oerhörd motor för filmens framtid på ön.
Folkets Bio
För att ha stått upp för den smala och angelägna filmen under tre decennier.
Jan Janthe
Jan har under flera år arbetat med kulturgärningar genom sitt bilmuséum med
veteranbilar, lanthandel och höns.
Armin Scholler
Armin har gjort mycket för kulturen på Gotland genom att bidra till att många barn
och unga fått kultur ut i skolorna. Detta genom ”Konstambulansen”. Han har lyckats
få ekonomi för att genomdriva sina fantastiskt fina förslag ”Hej Salam” och ”Bakom
Grönskan”.

MN/ML/BA181024

4 (4)

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-12-17

Handlingar till

Ärende 5

Revisorernas information
De förtroendevalda revisorerna ger en muntlig information om pågående
revisionsarbete.

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-12-17

Handlingar till

Ärende 6

Arvoden för förtroendevalda
Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-11-22, § 352
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-11-16
• Arvodeskommitténs protokoll 2018-11-07
• Arvodeskommitténs protokoll 2018-11-21
• Förslag till arvodesregler 2019, reviderat 2018-12-03
Bilaga:
Ersättning till Region Gotlands förtroendevalda 2018-06-18, § 90.

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-11-22

RS § 352

Justering i bestämmelser för arvoden och
ersättningar till regionens förtroendevalda
2019

RS 2018/1170

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Arvodeskommitténs förslag med regionstyrelsens ändringar antas.

Regionstyrelsens beslut
•

Regionstyrelsen ger presidiet i uppdrag att gå igenom och inarbeta ändringar i
bestämmelserna till regionfullmäktiges sammanträde 17 december 2018.

Regionstyrelsens arvodeskommitté har utifrån en överenskommelse mellan Eva
Nypelius (C), regionstyrelsen ordförande och Meit Fohlin (S), oppositionsråd berett
förslag till ändringar i ”Regler om ersättning till Region Gotlands förtroendevalda”
vilka behöver antas av regionstyrelsen.
Arvodeskommittén föreslår att vid sammanslagning av miljö- och hälsoskyddsnämnd
och byggnadsnämnd till en samlad ”Miljö- och byggnämnd” ska ordförandens
tjänstgöringsgrad och arvode vara 60 % och vice ordförande 10 % av ordförandearvodet.
Kommittén föreslår att ledamöter i det från 1 januari 2019 nyinrättade regionala
utvecklingsutskottet ska ersättas med ett fast, årligt arvode om 8 %.
Kommittén föreslår vidare att regionråd ska ha rätt till bilersättning i proportion till
sin tjänstgöringsgrad.
Kommittén föreslår också regionstyrelsen att respektive parti ska utse en ersättare för
ordinarie ledamot i arvodeskommittén, att ersättaren har närvarorätt samt att
ersättare endast har rätt till ersättning när denne tjänstgör för ordinarie ledamot.
Vid sammanträdet beslutades att återremittera en del av det som föreslås i överenskommelsen mellan Eva Nypelius och Meit Fohlin, nämligen förslaget att regionråd
med mindre än 100 % tjänstgöringsgrad även har rätt till heldagsarvode i regionfullmäktige. Förslaget kommer att beredas på nytt den 21 november, och beslut
kommer därefter att kompletteras detta ärende.
Arvodeskommitténs förslag bör antas av regionstyrelsen.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-11-22

RS § 352 forts
RS 2018/1170
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden föreslår att regionstyrelsen ger delegation till presidiet att gå igenom
och inarbeta ändringar i bestämmelserna till regionfullmäktiges sammanträde
17 december 2018.
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2018-11-16
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2018/1170
16 november 2018

Lisa Etzner

Regionstyrelsen

Justering i bestämmelser för arvoden och ersättningar till
regionens förtroendevalda 2019
Förslag till beslut

•
•
•
•

Arvodeskommitténs förslag 2018-11-07 § 6 om att ordförande för en samlad
miljö- och byggnämnd ska ha en tjänstgöringsgrad på och ersättas med 60 % och
vice ordförande med 10 % av ordförandearvodet antas av regionstyrelsen.
Arvodeskommitténs förslag 2018-11-07 § 7 att ledamöter i det från 1 januari
2019 nyinrättade regionala utvecklingsutskottet ska ersättas med ett fast, årligt
arvode om 8 % antas av regionstyrelsen.
Arvodeskommitténs förslag 2018-11-07 § 8 att regionråd har rätt till bilersättning
i proportion till sin tjänstgöringsgrad antas av regionstyrelsen.
Arvodeskommitténs förslag 2018-11-07 § 5 att respektive parti ska utse en
ersättare för ordinarie ledamot i arvodeskommittén, att ersättaren har närvarorätt
samt att ersättare endast har rätt till ersättning när denne tjänstgör för ordinarie
ledamot antas av regionstyrelsen.

Sammanfattning

Regionstyrelsens arvodeskommitté har utifrån en överenskommelse mellan Eva
Nypelius, RSO och Meit Fohlin, oppositionsråd berett förslag till ändringar i ”Regler
om ersättning till Region Gotlands förtroendevalda” vilka behöver antas av
regionstyrelsen.
Arvodeskommittén föreslår att vid sammanslagning av miljö- och hälsoskyddsnämnd
och byggnadsnämnd till en samlad ”Miljö- och byggnämnd” ska ordförandens
tjänstgöringsgrad och arvode vara 60 % och vice ordförande 10 % av
ordförandearvodet.
Kommittén föreslår att ledamöter i det från 1 januari 2019 nyinrättade regionala
utvecklingsutskottet ska ersättas med ett fast, årligt arvode om 8 %.
Kommittén föreslår vidare att regionråd ska ha rätt till bilersättning i proportion till
sin tjänstgöringsgrad.
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Kommittén föreslår också regionstyrelsen att respektive parti ska utse en ersättare för
ordinarie ledamot i arvodeskommittén, att ersättaren har närvarorätt samt att
ersättare endast har rätt till ersättning när denne tjänstgör för ordinarie ledamot.
Vid sammanträdet beslutades att återremittera en del av det som föreslås i
överenskommelsen mellan Eva Nypelius och Meit Fohlin, nämligen förslaget att
regionråd med mindre än 100 % tjänstgöringsgrad även har rätt till heldagsarvode i
regionfullmäktige. Förslaget kommer att beredas på nytt den 21 november, och
beslut kommer därefter att kompletteras detta ärende.
Bedömning

Arvodeskommitténs förslag bör antas av regionstyrelsen.
Beslutsunderlag

Arvodeskommitténs protokollsparagrafer §§ 5-9
Ersättning till region Gotlands förtroendevalda
Överenskommelse mellan Eva Nypelius, RSO och Meit Fohlin, oppositionsråd

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningens kansli
RSF Lön
Publiceras i författningssamling på www.gotland.se
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Förslag 2018-12-03
ERSÄTTNING TILL REGION GOTLANDS FÖRTROENDEVALDA
Antagna av regionfullmäktige (tidigare kommunfullmäktige) 1991-12-16. Ändringar 1994-12-12, 1998-12-14, 2002-1216, 2006-11-27, 2008-11-24, 2010-02-22, 2010-03-29, 2010-12-13, 2014-06-16, 2014-06-19 (regionstyrelsen), 2016-06-20
och 2016-12-19, § 236 och 2018-06-18, § 90.
För uppräkning av årsarvoden 2019 bibehålls principen med riksdagsmannaarvodets januaribelopp men med tre års
eftersläpning år, vilket innebär att 2016 års januaribelopp ska gälla 2019.

§ 1 Tillämpningsområde
Dessa bestämmelser gäller för ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder och
fullmäktigeberedningar samt revisorer för Region Gotlands räkenskaper och verksamhet
(förtroendevalda enligt 4 kap 1 § kommunallagen 2017:725).
Arvoden till regionråd betalas med fast månadsbelopp enligt Bilaga 1.
§ 2 Ersättningsformer
Ersättning kan utgå i form av årsarvode, grundarvode, timarvode, förrättningsersättning,
restidsersättning, ersättning för förlorad arbetsförtjänst, resekostnadsersättning och traktamente.
Ersättning kan också utgå för de särskilda kostnader, som föranletts av förtroendeuppdraget
enligt de grunder som anges i §§ 12-14.
§ 3 Ersättningarnas storlek
Regionfullmäktige beslutar särskilt om ersättningarnas storlek när det gäller ersättning
enligt §§ 4-11.
§ 4 Årsarvoden
Årsarvoden betalas till Region Gotlands förtroendevalda, som anges i Bilaga 1 till dessa
regler.
Avgår förtroendevald, som äger uppbära årsarvode, under tjänstgöringsperioden, upphör
arvodet vid tidpunkten för avgången.
§ 5 Sammanträden
Med sammanträde avses i dessa bestämmelser sammanträde med de organ som angetts i §
1, där protokollföringsskyldighet föreligger enligt kommunallagen eller där protokoll föres
i huvudsaklig överensstämmelse med kommunallagens bestämmelser.
§ 6 Sammanträdesarvoden
För sammanträde betalas dels grundarvode för förberedelser m.m, dels timarvode som
framgår av Bilaga 1.
Anteckningar:
1. Grundarvode betalas endast en gång per dag och sammanträde.
2. Maximala arvodesbeloppet per dag är grundarvode samt 8 gånger timarvodet =
heldagsarvode.
3. Till regionfullmäktiges ledamöter och ersättare betalas heldagsarvode inkluderande
partigruppssammanträde, gäller inte för förtroendevald som valts till regionråd med
100 % tjänstgöringsgrad.
4. Sammanträde som pågår sex timmar eller mer betalas med heldagsarvode enligt p.2.
Ingen med uppdrag som förtroendevald inom Region Gotland, mer än regionstyrelsens
ordförande, kan från dessa uppdrag erhålla mer i ersättning än sammanlagt 100 % av
årsarvodet till Övriga regionråd, (673 200 kr 2019).

§ 7 Ersättning för förlorad arbetsförtjänst
Förtroendevald har, i de fall timarvodet och restidsersättning för sammanträde inte täcker
förlorad arbetsförtjänst för den tid den förtroendevalda måste vara ledig från sitt arbete,
rätt att erhålla ersättning för den förlust hon/han gör, dock högst med det belopp
fullmäktige beslutar, se Bilaga 1.
§ 8 Restidsersättning
Restidsersättning för resa till och från sammanträde betalas i form av kilometerersättning
med belopp per kilometer resväg tur och retur som anges i Bilaga 1.
§ 9 Resekostnadsersättning och traktamente
Ersättning för resekostnader och traktamenten vid sammanträde inom och utom Region
Gotland betalas enligt de grunder, som fastställts för Region Gotlands arbetstagare i
traktamentsavtal (TRAKT 04) och bilersättningsavtal (BIA) med lokala
tillämpningsbestämmelser.
§ 10 Förrättning
Med förrättning avses i dessa regler
1. Deltagande, efter särskild kallelse, i sammanträde med regionfullmäktige eller
regionstyrelse eller annan nämnd.
2. Studier av verksamheten i den egna förvaltningen.
3. Besiktning eller inspektion.
4. Fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för revisionsuppdrag
För nedanstående förrättningar betalas endast timarvode
5. Protokollsjustering, då särskild tid och plats bestämts.
6. Konferens, informationsmöte, kurs eller liknande i kommunal angelägenhet.
7. Förhandling eller förberedelse för förhandling med personalorganisation.
8. Överläggning med företrädare för annat organ i Region Gotland än det den
förtroendevalde själv tillhör.
9. Sammankomst med samrådsorgan i Region Gotland.
10. Överläggning med förvaltningschef eller annan anställd vid det organ i Region
Gotland den förtroendevalde själv tillhör.
11. Överläggning med utomstående myndighet.
12. Överläggning med ideella eller andra organisationer.
13. Deltagande, efter särskild kallelse, i sammanträde med organisation där uppdraget
givits av regionfullmäktige och ingen ersättning betalas ut från organisationen.
Anteckningar:
1. För ersättning enligt punkterna 2-4 och 6-12 krävs särskilt uppdrag.
2. Beträffande ordförande med fast årsarvode ingår ersättningen för vissa förrättningar i
ordförandearvodet, se Bilaga 1.
3. Till valförrättare betalas ersättning enligt Bilaga 1.
§ 11 Förrättningsersättning
Grundarvode, timarvode och resekostnadsersättning, samt vid förrättning inom Region
Gotland restidsersättning, för deltagande i förrättning betalas enligt samma grunder som
motsvarande ersättning för deltagande i sammanträde med de undantag som anges i § 10.
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§ 12 Barntillsynskostnader
Kostnader för barntillsyn, som föranletts av uppdrag i Region Gotland, ersättes med 150
kronor per tillsynstimme.
Om inte särskilda skäl föreligger betalas ersättning endast vid vård av barn, som under
kalenderåret icke uppnått eller uppnår 10 års ålder.
Ersättning betalas icke för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av
sammanboende och inte heller för tid då barnet vistas i sådan tillsyn som finansieras av
Region Gotland.
§ 13 Vård av person med funktionsnedsättning
Ersättning betalas för kostnader som föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn av
person med funktionsnedsättning eller svårt sjuk person som vistas i den
förtroendevaldes bostad. Ersättning betalas inte för tillsyn, som utföres av egen
familjemedlem eller av sammanboende.
§ 14 Förtroendevald med funktionsnedsättning
Ersättning betalas till förtroendevald med funktionsnedsättning för de särskilda kostnader
som föranletts av uppdraget. Häri ingår utgifter för resor, ledsagare, tolk, hjälp med
inläsning av handlingar och liknande.
§ 15 Gemensamma bestämmelser för ersättning enligt §§ 7, 12-14
För att kunna få ersättning enligt §§ 7, 12-14 skall den förtroendevalda vid varje tillfälle då
ersättning begärs, anmäla detta till sekreteraren i vederbörande regionala organ.
§ 16 Utbetalande av arvoden
Arvoden och övriga ersättningar utbetalas månadsvis. För utbetalning gäller
regionstyrelseförvaltningens anvisningar.
§ 17 Tolkning och tillämpning
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av regionstyrelsen.
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Bilaga 1
Arvodesbelopp för förtroendevalda 2019
2019 års belopp uträknade med riksdagsmannaarvode med 3 års eftersläpning
Årsarvode betalas per månad till:

Månad

Regionstyrelsens ordförande (100 % tjänstgöring)

62 333

Övriga regionråd

56 100

(beloppet gäller vid 100 % tjänstgöring, i annat fall betalas
ersättning i proportion till tjänstgöringsgraden)

År
748 000
(2016-01-01)
673 200

Regionstyrelsens ordförande månadsarvode skall vara 100 % av riksdagsmannaarvodet.
Övriga regionråds månadsarvode skall vara 90 % av riksdagsmannaarvodet.
Förmåner under sjukdom, föräldraledighet och semesterdagstillägg regleras i enlighet med
vad som gäller för anställda i Region Gotland. Regionråden bör varje år beredas ledighet
motsvarande semester.
Bilersättning betalas för varje månad med en beräknad körsträcka av 240 km för
regionråd med 100 % tjänstgöringsgrad och 120 km för regionråd med 50 %
tjänstgöringsgrad för övriga regionråd i proportion till beslutad tjänstgöringsgrad.
Regionråd, oavsett tjänstgöringsgrad, har inte rätt till ersättning enligt §§ 6 (med visst undantag
för fullmäktigemöten), 7, 8, 10, 11, 12 och 13.
Ersättningen till nedanstående ordförande är beräknat med utgångspunkt från årsarvodet till övriga
regionrådsuppdrag som innefattar 100 % tjänstgöring. Huvudprincipen är att vice ordförande erhåller
10 % av sin ordförandes arvode, med undantag av regionstyrelsen och med vissa andra.
Årsarvode för 100 % tjänstgöring
Ordf.
1:e vice ordf.
2:e vice ordf.
betalas till ordförande i:
748 000
336 500 (50 %)
504 900 (75 %)
673 200 (heltid)
673 200 (heltid)
Regionstyrelsen
Regionråd 100 % Regionråd 50 % Regionråd 75 %
Årsarvode för 80 % tjänstgöring betalas
till ordförande i:
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Socialnämnden

Ordf.
538 560
538 560
538 560

1:e vice ordf.
10 %
53 856
53 856

2:e vice ordf.
10 %
53 856
53 856

Ordf.

2:e vice ordf.
10 %
2:e vice ordf.
10 %
40 392
40 392
40 392
2:e vice ordf.
10 %
33 660
33 660

Årsarvode för 60 % tjänstgöring betalas
till ordförande i:
Barn- och utbildningsnämnden
Tekniska nämnden
Miljö- och byggnämnd

Ordf.
403 920
403 920
403 920
403 920

1:e vice ordf.
10 %
1:e vice ordf.
10 %
40 392
40 392
40 392

Årsarvode för 50 % tjänstgöring betalas
till ordförande i:
Byggnadsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ordf.
336 600
336 600
336 600

1:e vice ordf.
10 %
33 660
33 660
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Årsarvode för 35 % tjänstgöring betalas
till ordförande i:
Miljö- och hälsovårdsnämnden

Ordf.
235 620
235 620

1:e vice ordf.
10 %
23 562

2:e vice ordf.
10 %
23 562

Årsarvode för 20 % tjänstgöring betalas
till ordförande i:
Socialnämndens individutskott
För beredskapstjänstgöring betalas tillägg
med

Ordf.
134 640
134 640

1:e vice ordf.
10 %
13 464

2:e vice ordf.
10 %
13 464

15 000

7 500

7 500

Årsarvode för 10 % tjänstgöring betalas
till ordförande i:
Regionfullmäktige
Regionens revisorer
Överförmyndarnämnden

Ordf.
67 320
67 320
67 320
67 320

1:e vice ordf.

2:e vice ordf.

Årsarvode för 2,5 % tjänstgöring
betalas till ordförande i:
Miljörådet

Ordf.
16 830
16 830

1:e vice ordf.

Tillgänglighetsrådet (inte om uppdraget
innehas av Regionråd)
Pensionärsrådet (inte om uppdraget innehas av
Regionråd)
Årsarvode för 1,4 % tjänstgöring
betalas till ordförande i:
Valnämnden

Ordf.
9 425
9 425

Årsarvode för ordförandens
tjänstgöring betalas med dubbelt
grundarvode samt dubblerat timarvode
i:
Patientnämnden
Av styrelser/nämnder utsedda
kommittéer, samarbetsorgan m.m.

13 464 (20%)
6 732
6 732

13 464 (20 %)
------------------------2:e vice ordf.

-------------

-------------

16 830

-------------

-------------

16 830

-------------

-------------

1:e vice ordf.

2:e vice ordf.

1 414 (15%)

-------------

------------

------------

Årsarvode 8 %, 12 % respektive 20 % till vissa övriga ledamöter:
8 % till ledamöter i regionstyrelsen (gäller inte regionråd på 100 %)
20 % till ledamöter i regionstyrelsens arbetsutskott (gäller inte regionråd på 100
%)
8 % till ledamöter i regionstyrelsens regionala utvecklingsutskott (gäller inte
regionråd på 100 %)
Årsarvode 5 % respektive 2,5 % ”Gruppledararvode”
5 % till anmäld gruppledarledamot från parti som är representerat i fullmäktige
men inte har regionråd i regionstyrelsens arbetsutskott.

53 856
134 640
53 856

33 660

5 % till anmäld ledamot från parti som är representerat i regionstyrelsen men inte i 33 660
regionstyrelsens arbetsutskott.
2,5 % till anmäld ledamot från parti som är representerat i regionfullmäktige men 16 380
inte i regionstyrelsen
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Tillämpningsregler till Bilaga 1:
1. Avgående regionråd som avgår efter val bibehåller arvodet året ut.
2. För regionråd med 100 % tjänstgöringsgrad som är ordförande nämnd/styrelse eller
innehar annat ordförandeuppdrag betalas inte särskilt ordförandearvode.
För regionråd med lägre än 100 % tjänstgöringsgrad som är ordförande i nämnd/styrelse
eller innehar annat ordförandeuppdrag betalas särskilt ordförandearvode enligt ovan,
dock får sammanlagda arvodesersättningen inte överstiga den ersättningsnivå som skulle
utgått vid 100 % tjänstgöring, (673 200 kr 2019).
3. Där för ordförande angetts dubbelt grundarvode och timarvode innebär detta att
ordföranden utöver grundarvode och timarvode erhåller lika mycket i ordförandearvode.
Det fasta ordförandearvodet inkluderar ersättning för ordförandeskap i
beredningsutskott.
4. Till vice ordförande, som inkallats att tjänstgöra som ordförande under ordinarie
ordförandes längre bortavaro i anledning av sjukdom etc. betalas under tjänstgöringstiden
motsvarande ersättning som till ordförande.
Motsvarande ersättningsregel ska gälla för ersättare i regionstyrelsen och regionstyrelsens
arbetsutskott som inkallats att långtidstjänstgöra som ledamot.
5. För ordförande eller annan förtroendevald med årsarvode, som på grund av sjukdom
eller annars är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under längre tid än en månad minskas
arvodet i motsvarande mån för tiden utöver en månad.
6. I det fasta arvodet som ordförande ingår
a. Arbete med förberedande och avslutande av sammanträdet (inbegriper
protokollsjustering).
b. Företrädande av nämnd/styrelse vid kontakter med annan nämnd/styrelse och
myndighet.
c. Överläggningar med tjänstemän underställda den egna nämnden/styrelsen/ utskottet.
d. Deltagande i förhandling eller förberedelse för förhandling med personalorganisation.
Vid utförande av uppdrag som faller under punkt 6 a-d äger dock ordförande uppbära
rese- och restidsersättning.
Restidsersättning betalas inte vid resa utanför Gotland samt inte till regionråd.
Ordförande/vice ordförande får utöver det fasta årsarvodet, sammanträdesersättning
men bara vid deltagande i protokollfört sammanträde med egen nämnd/styrelse eller vid
förrättning vartill ordförande/vice ordförande erhållit uppdrag från egen
nämnd/ordförande att utföra. Detta gäller inte för regionråd. Inte heller för
ordförande/vice ordförande som valts till uppdrag som sammanlagt uppgår till mer än 85
% tjänstgöringsgrad.
Till regionfullmäktiges ordförande och vice ordförande betalas förrättningsarvode i form
av grundarvode och timarvode för företrädande av Region Gotland i olika sammanhang.
Ingen med uppdrag som förtroendevald inom Region Gotland, mer än regionstyrelsens
ordförande, kan från dessa uppdrag erhålla mer i ersättning än sammanlagt 100 % av
årsarvodet till Övriga regionråd, (673 200 kr 2019).
Sammanträdesarvoden
Grundarvode betalas med 600 kronor. (Beräknas genom formeln 1,07 % x månadsarvode
för Övriga regionråd, 56 100 kronor = 600 kronor). (2019-01-01)
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Timarvode betalas med 202 kronor för hel timme. (Beräknas genom formeln 0,36 % x
månadsarvode för Övriga regionråd, 56 100 kronor, = 202 kronor) (2019-01-01)
Timarvode för del av timme – betalas för varje påbörjad halvtimme med hälften av
timarvodet.
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst
Summan av timarvode, restidsersättning och ersättning för förlorad arbetsförtjänst får
maximalt uppgå till 2 500 kr/dag.
Restidsersättning
Restidsersättning betalas med 2,89 kronor per kilometer resväg. (Belopp framräknat
utifrån en snitthastighet med bil på 70 km/tim och timarvodet 202 kronor, vilket ger
formeln 202 ./. 70 = 2,89 kr per kilometer.) (2019-01-01)
-----------------------------------------Vigselförrättning
Borgerlig vigselförrättare erhåller för genomförd vigsel ett timarvode motsvarade 1,5
timmar samt restids- och resekostnadsarvode enligt samma regler som gäller för
förtroendevalda.
Begravningsförrättning
Ersättning till Region Gotlands begravningsförrättare betalas med ett heldagsarvode (=
grundarvode + 8 x timarvodet) per förrättning utan samordning.

Valförrättning
1. Till ordförande och vice ordförande som ersätter ordföranden i valdistrikt betalas fast
ersättning med 650 kr för valdagen och 320 kr per timme för fullgjord tid.
2. Till valförrättare betalas fast ersättning med 350 kr för valdagen och 170 kr per timme,
för fullgjort tid.
3. Vid utbildning m.m. på icke valdag betalas timarvode 170 kr jämte reseersättning.
4. I övrigt betalas endast reseersättning vid transporter för valnämndens räkning.
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-12-17

Handlingar till

Ärende 7

Inrättande av en miljö- och byggnämnd
Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-11-22, § 337
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-10-24
• Förslag till reglemente för miljö- och byggnämnden
Bilaga:
-

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2018-11-06, § 119
Byggnadsnämnden 2018-11-14, § 239
Samverkansprotokoll Samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-10-22
PM. Konsekvenser av sammanslagning av Byggnads-och Miljö och
hälsoskyddsnämnd med riskbedömning och handlingsplan, 2018-10-24
Skrivelse från Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och
Vänsterpartiet i Miljö- och hälsoskyddsnämnden, 2018-11-06

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-11-22

RS § 337

Inrättande av miljö- och byggnämnd

RS 2018/1064
AU § 349

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

1. Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta följande:
a. Fullmäktige antar reglemente för miljö- och byggnämnden, varvid
reglementena för miljö- och hälsoskyddsnämnden respektive byggnadsnämnden upphör att gälla.
b. Val av tretton ledamöter och lika många ersättare i miljö- och byggnämnden
för mandattiden 2019–2022.
c. Med miljö- och hälsoskyddsnämnden eller byggnadsnämnden i Region
Gotlands föreskrifter, taxor, budget och strategisk plan för 2019 och andra
styrande dokument ska framgent förstås miljö- och byggnämnden.
d. Besluten ovan gäller från och med den 1 januari 2019.
e. Miljö- och byggnämnden ska enligt regionstyrelsens närmare anvisningar
lämna underlag till årsredovisning avseende miljö- och hälsoskyddsnämnden
och byggnadsnämndens verksamhet år 2018.
f. Miljö- och byggnämnden får i uppdrag att senast i september 2019 återkomma till fullmäktige med en översyn av för verksamheten berörda föreskrifter och andra styrdokument inklusive reglementet.
2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden och byggnadsnämnden bereds tillfälle att direkt
till fullmäktige senast den 5 december 2018 skriftligen yttra sig över regionstyrelsens förslag. Yttrande inges till fullmäktiges sekretariat.

Regionstyrelsen gav den 15 oktober 2018 regionstyrelseförvaltningen att förbereda en
sammanslagning av byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden till en ny
nämnd om tretton ledamöter med verkan från och med 1 januari 2019.
Regionstyrelseförvaltningen kan inte se något lagligt hinder mot föreslagen sammanslagning och har utarbetat reglementsförslag. En fullständig genomgång av samtliga
övriga styrdokument, hinns inte med utan får överlämnas till den nya nämnden att
arbeta vidare med. Till dess klargörs genom en beslutad definition att med den nya
nämnden avses de sammanslagna i föreskrifter, budget m.m. Vidare behöver skyldigheten om uppföljning av 2018 års verksamhet förtydligas.
Valen är med som beslutspunkt i detta förslag. Den kan dock utgå om valen genomförs i annat sammanhang.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-11-22

RS § 337 forts
RS 2018/1064

Även om den nya nämnden avser minst två avgiftskollektiv som inte får korssubventionera varandra, torde färre ledamöter och sammanträden uppskattningsvis ändå
innebära en viss effektiviseringspotential. I övrigt kan noteras att förvaltningen, i
meningen de anställda, redan är gemensam för nämnderna. Förslaget har samverkats
i samhällsbyggnadsförvaltningen den 22 oktober 2018.
Under utredningen av ärendet har även framkommit att miljö- och hälsoskyddsnämnden tillhandahåller tjänster åt regionstyrelsen inom styrelsens reglerade verksamhetsområde (se 18 § reglementet) avseende handläggning av tillstånds- och tillsynsärenden enligt alkohollagen (2010:1622), tobakslagen (1993:581) samt lagen
(2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare och lagen (2009:730)
om handel med vissa receptfria läkemedel åt regionstyrelsen. Denna hantering
behöver göras transparent och struktureras enligt kommunallagen. Det föreslås
därför ett förtydligande tillägg i reglementet för miljö- och byggnämnden.
Med hänsyn till beredningstvånget ges byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden möjlighet att yttra sig över förslaget. För att kunna sätta Region
Gotland i läge att genomföra förändringen till årsskiftet måste dock yttrandena avges
direkt till fullmäktige utan tid för någon föregående behandling i ordinarie regionstyrelse.
Arbetsutskottets inriktning är att en sammanslagning av nämnden ska ske från
1 januari 2019. Arbetsutskottet begär komplettering av reglementet gällande livsmedelslagen, lagen om skydd mot olyckor samt nämndens verksamhetsmål.
Regionstyrelseförvaltningen får även i uppdrag att redogöra för genomförande av
sammanslagningen på regionstyrelsen. Arbetsutskottet överlämnar ärendet till
regionstyrelsen utan eget yttrande.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Johan Åberg, förvaltningschef, samhällsbyggnadsförvaltningen
och Patrik Pettersson, regionjurist, regionstyrelseförvaltningen.
Eva Nypelius (C) yrkar att sammanslagning ska ske 1 januari 2019.
Meit Fohlin (S) yrkar att sammanslagning ska ske 1 juli 2019.
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och Meit Fohlins yrkande och
finner att eget yrkande bifalls.
(S), (V) och (MP) deltar inte i beslutet. Meit Fohlin (S) begär att få en anteckning till
protokollet vilket ordföranden bifaller.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-11-22

RS § 337 forts
RS 2018/1064

Protokollsanteckning från Meit Fohlin (S).
S, V, och MP har grundsynen att den som styr ska ha rätt att sätta sin organisation.
Vi tycker dock att omorganisationen av nämndstrukturen går för fort, utan fördjupade konsekvensanalyser och tydliggörande av syften och mål med sammanslagningen. Vårt yrkande om att inrättande av en miljö- och byggnämnd ska ske 1/7
2019 bifölls inte. Vi valde därför att inte delta i de vidare besluten i ärendet och
lämnar därför denna protokollsanteckning.
En sammanslagning av två nämnder till en med inrättande den 1/1 2019 medför
risker. Att leda och styra verksamhet kräver att stort ansvar för helheten tas, både för
verksamheten och lagstadgade uppgifter, medarbetare, kunder samt andra berörda.
Fokus har varit, och är, på vad ny organisation medför för förvaltningen medan de
som omorganisationen berör, nämnderna, inte ges tid för analys. Gotland är ett
område som ur många perspektiv är komplext varför analys av det i relation till
ledamöters förutsättningar att göra ett tillräckligt gott jobb hade varit viktig. Vidare
finns risk när vi låter det demokratiska uppdraget landa på färre ledamöter.
Demokrati och dess organisation är viktig och bred representation fyller stor
funktion för bland annat legitimitet. Vi ser att tillräcklig analys inte heller är gjord
utifrån perspektiven medarbetare, risk för produktivitetstapp och ekonomi på kort
och lång sikt.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2018-10-24
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2018/1064
24 oktober 2018

Patrik Pettersson

Regionstyrelsen

Inrättande av en bygg- och miljönämnd
Beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

1. Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att besluta följande.
a. Fullmäktige antar reglemente för bygg- och miljönämnden (se bilaga), varvid
reglementena för byggnadsnämnden respektive miljö- och
hälsoskyddsnämnden upphör att gälla.
b. Val av tretton ledamöter och lika många ersättare i bygg- och miljönämnden
för mandattiden 2019–2022.
c. Med byggnadsnämnden eller miljö- och hälsoskyddsnämnden i Region
Gotlands föreskrifter, taxor, budget och strategisk plan för 2019 och andra
styrande dokument ska framgent förstås bygg- och miljönämnden.
d. Besluten ovan gäller från och med den 1 januari 2019.
e. Bygg- och miljönämnden ska enligt regionstyrelsens närmare anvisningar
lämna underlag till årsredovisning avseende byggnadsnämndens och miljöoch hälsoskyddsnämndens verksamhet år 2018.
f. Bygg- och miljönämnden får i uppdrag att senast i september 2019
återkomma till fullmäktige med en översyn av för verksamheten berörda
föreskrifter och andra styrdokument inklusive reglementet.
2. Byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden bereds tillfälle att direkt
till fullmäktige senast den 5 december 2018 skriftligen yttra sig över
regionstyrelsens förslag. Yttrande inges till fullmäktiges sekretariat.
3. Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.

Ärendet

Regionstyrelsen gav den 15 oktober 2018 regionstyrelseförvaltningen att förbereda en
sammanslagning av byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden till en ny
nämnd om tretton ledamöter med verkan från och med 1 januari 2019.
Regionstyrelseförvaltningen kan inte se något lagligt hinder mot föreslagen
sammanslagning och har utarbetat reglementsförslag. En fullständig genomgång av
samtliga övriga styrdokument, hinns inte med utan får överlämnas till den nya
nämnden att arbeta vidare med. Till dess klargörs genom en beslutad definition att
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med den nya nämnden avses de sammanslagna i föreskrifter, budget m.m. Vidare
behöver skyldigheten om uppföljning av 2018 års verksamhet förtydligas.
Valen är med som beslutspunkt i detta förslag. Den kan dock utgå om valen
genomförs i annat sammanhang.
Även om den nya nämnden avser minst två avgiftskollektiv som inte får
korssubventionera varandra, torde färre ledamöter och sammanträden
uppskattningsvis ändå innebära en viss effektiviseringspotential. I övrigt kan noteras
att förvaltningen, i meningen de anställda, redan är gemensam för nämnderna.
Förslaget har samverkats i samhällsbyggnadsförvaltningen den 22 oktober 2018.
Under utredningen av ärendet har även framkommit att miljö- och
hälsoskyddsnämnden tillhandahåller tjänster åt regionstyrelsen inom styrelsens
reglerade verksamhetsområde (se 18 § reglementet) avseende handläggning av
tillstånds- och tillsynsärenden enligt alkohollagen (2010:1622), tobakslagen (1993:581)
samt lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare och lagen
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel åt regionstyrelsen. Denna
hantering behöver göras transparent och struktureras enligt kommunallagen. Det
föreslås därför ett förtydligande tillägg i reglementet för bygg- och miljönämnden.
Med hänsyn till beredningstvånget ges byggnadsnämnden och miljö- och
hälsoskyddsnämnden möjlighet att yttra sig över förslaget. För att kunna sätta Region
Gotland i läge att genomföra förändringen till årsskiftet måste dock yttrandena avges
direkt till fullmäktige utan tid för någon föregående behandling i ordinarie
regionstyrelse.
Beslutsunderlag i övrigt

Samhällsbyggnadsförvaltningens promemoria den 24 oktober 2019
Samhällsbyggnadsförvaltningens protokoll över samverkan den 22 oktober 2019
Samhällsbyggnadsförvaltningens riskbedömning och handlingsplan
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Regionfullmäktige
Byggnadsnämnden för yttrande
Miljö- och hälsoskyddsnämnden för yttrande
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Omarbetat enligt uppdrag m.m. från rsau 8/11
FÖRSLAG
Reglemente för Miljö- och byggnämnden i Region Gotland
Antaget av regionfullmäktige den 17 december 2018, § xxx.
Inledning
1 § För Miljö- och byggnämnden i Region Gotland gäller utöver vad som föreskrivs i detta
reglemente även reglemente med allmänna bestämmelser för regionstyrelsen och övriga
nämnder.
Ansvarsområden
2 § Miljö- och byggnämnden fullgör Region Gotlands uppgifter inom plan- och bygglagen
(PBL). Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt annan lag ska fullgöras av den
kommunala nämnden inom plan- och byggnadsväsendet samt vissa uppgifter som åvilar
Region Gotland enligt annan lagstiftning vilket framgår av 3 och 4 §§.
Miljö- och byggnämnden fullgör även de uppgifter som enligt lag, såsom livsmedelslagen, ska
fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet och enligt
miljöbalken (MB) samt inom områden som framgår av 4 och 5 §§.
Miljö- och byggnämnden ska också fullgöra vissa av Region Gotlands uppgifter enligt lagen
med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning och vissa tillsynsuppgifter
enligt lagen (2003:278) om skydd mot olyckor. Nämnden fullgör Region Gotlands uppgifter
enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.
Miljö- och byggnämnden ska vidare åt regionstyrelsen tillhandahålla tjänster avseende
handläggning av tillstånds- och tillsynsärenden enligt alkohollagen (2010:1622), tobakslagen
(1993:581) samt lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare och
lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.
Verksamhetens mål och innehåll
3 § Målen för miljö- och byggnämndens verksamhet är att verka för en lämplig användning
av mark och vatten och för ett ändamålsenligt samhällsbyggande. Genom erforderliga
insatser ska nämnden också verka för en långsiktigt god hushållning med våra naturresurser
och därigenom värna de specifika värden som kännetecknar den gotländska natur- och
kulturmiljön.
Vidare ska nämnden förebygga och undanröja olägenheter som kan påverka människors och
djurs hälsa såväl fysiskt som psykiskt, skapa god total miljö och därmed minska all form av
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ohälsa, minimera effekterna på miljön av sådana verksamheter som kan medföra olika
störningar, vid planering och utveckling av samhället stor hänsyn skall tas till konsekvenserna
för miljön på lång sikt, d.v.s. för kommande generationer, och att ett ekologiskt synsätt skall
eftersträvas.
4 § Miljö- och byggnämnden ska
1. genomföra plan-/programarbetet utifrån de planbesked/uppdrag som ges av
ansvarig nämnd enligt tabeller nedan,
2. handha Region Gotlands mätningstekniska verksamhet,
3. övervaka att ägare till byggnader fullgör sina skyldigheter om funktionskontroll av
ventilationssystem,
4. ansvara för energi- och klimatrådgivning i enlighet med förordningen (1997:1322)
om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning,
5. ansvara för tillsynsuppgifter enligt lag (2006:985) om energideklaration för
byggnader,
6. handlägga namnsättning av gator och kvarter samt adressnumrering,
7. handha uppgifter enligt lag (2006:378) om lägenhetsregister,
8. besluta om Region Gotlands besked i vindkraftärenden enligt 16 kap. 4 §
miljöbalken,
9. svara för prövning och tillsyn inom naturvården som ankommer på Region
Gotland i den mån uppgiften inte lagts på annan nämnd,
10. svara för att initiera och bereda ärenden om inrättande av skyddsområden enligt 7
kap. miljöbalken som är påkallade, i den mån uppgiften inte lagts på annan nämnd,
11. besluta i ärenden om strandskyddsdispens och ha tillsyn över efterlevnaden av
strandskyddet,
12. svara för prövning av ansökningar om tillstånd till eller dispens för skyltning enligt
lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.
13. svara för prövning och tillsyn som ankommer på Region Gotland inom miljö- och
hälsoskyddsområdet (inkluderande förorenade områden samt kemiska produkter
och biotekniska organismer),
14. svara för tillsyn som ankommer på Region Gotland vad gäller vattenverksamhet,
vattenskyddsområden, skötsel av jordbruksmark,
15. svara för prövning av ansökningar om tillåtelse, tillstånd, dispens eller undantag
från vad som annars gäller i fråga om transport, återvinning eller bortskaffande av
avfall, i den mån detta inte ankommer på tekniska nämnden, och för den tillsyn
som ankommer på Region Gotland vad gäller avfallshantering, producentansvar,
nedskräpning och dumpning av avfall,
16. följa utvecklingen inom Region Gotland i miljö- och hälsoskyddshänseende och
andra frågor inom nämndens ansvarsområde och därvid utarbeta de förslag som är
påkallade,
17. medverka i planering där miljö- och hälsoskyddsfrågor eller andra frågor inom
nämndens ansvarsområde berörs,
18. utarbeta de förslag till åtgärdsprogram och åtgärdsplaner som kan krävas av Region
Gotland och svara för provtagning som ålagts Region Gotland med anledning av
miljökvalitetsnormer,
19. vara för den tillsyn avseende gaturenhållning som ankommer på Region Gotland
enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning, och
20. svara för de uppgifter som ingår i Region Gotlands förebyggande verksamhet enligt
lag och förordning om skydd mot olyckor.
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5 § Miljö- och byggnämnden får utan regionfullmäktiges särskilda bemyndigande besluta om
antagande av detaljplaner enligt tabellerna 1 och 2.
Tabell l och 2. Ansvarsfördelningen avseende Beslut om antagande mellan nämnder och
styrelser i planfrågor skall vara följande för de ärendetyper som regleras i PBL. I övriga delar
utgör tabellerna en huvudinriktning i ärendehanteringen (färgade kolumner). För ärendehanteringen behöver en praxis utarbetas. (för program se tabell 3).
Tabell 1, Ärenden påbörjade före den 2 maj 2011(PBL 1987:10) och mellan den 2 maj
2011 och 31 december 2014 (PBL 2010:900)
Delmoment/Ärendetyp

Översiktsplan
och
översiktsplaner (FÖP)

Beslut
om Beslut
om Beslut om
planbesked/ samråd,
antagande
uppdrag
granskning
(utställning) och
godkännande
fördjupade RS

Detaljplan/områdesbestämmelser

RS

RF

RS/MBN

MBN

RF*/MBN

MBN

MBN

MBN

- normalt planförfarande
Detaljplan/områdesbestämmelser
- enkelt planförfarande
Tabell 2, Ärenden påbörjade från den l januari 2015 (PBL 2010:902)
Delmoment/Ärendetyp

Översiktsplan
och
översiktsplaner (FÖP)

Beslut
om Beslut
om Beslut om
planbesked/u samråd,
antagande
ppdrag
granskning och
godkännande
fördjupade RS

Detaljplan/områdesbestämmelser
- utökat förfarande

RS/MBN

Detaljplan/områdesbestämmelser
MBN
- standardförfarande, begränsat förfarande
och samordnat planförfarande

RS

RF

MBN

RF*/MBN

MBN

MBN

RF = Regionfullmäktige RS = Regionstyrelsen MBN = Miljö- och byggnämnden
*RF beslutar om antagande av detaljplaner och områdesbestämmelser som är av stor vikt eller
har principiell betydelse, vilket avser, detaljplaner eller områdesbestämmelser som:
Sida 3 av 4

Bilaga till RS 2018/1064

1. står i strid med översiktsplanen, viket innebär att ärendet inte överensstämmer med de
intentioner som kommit till direkt uttryck i översiktsplanen i frågor om ett områdes
användning och utformning
2. strider mot länsstyrelsens granskningsyttrande över översiktsplanen, vilket innebär att
länsstyrelsen har motsatt sig översiktsplanens utformning när det gäller de delar som
har betydelse i ärendet
3. är av betydande intresse för allmänheten, vilken omfattning ärendet kan antas angå en
större krets människor som inte redan kommer att underrättas om detaljplanen eller
områdesbestämmelserna i egenskap av sakägare eller boende i eller i anslutning till ett
planområde
4. i övrigt är av stor betydelse, vilket avser ärenden som:
-

omfattar större områden,
reglerar många motstridiga intressen,
utgör särskilt känsliga miljöer,
är av principiellt intresse,
medför större ekonomiska eller andra åtaganden för kommunen.

Tabell 3, Ansvarsfördelningen mellan nämnder och styrelser för PBL program
Delmoment-/Ärendetyp

Beslut om uppdrag

Beslut om samråd och
godkännande

Program av principiell beskaffenhet eller RS
av större vikt

RS

Övriga program

MBN

MBN

Sammansättning
6 § Miljö- och byggnämnden består av tretton ledamöter och lika många ersättare.
Utskott
7 § Inom Miljö- och byggnämnden ska finnas ett arbetsutskott.
Organisation
8 § Under Miljö- och byggnämnden finns en samhällsbyggnadsförvaltning som leds av en
förvaltningschef som med sin personal utför de uppgifter som enligt reglemente åvilar miljöoch byggnämnden.
Förvaltningschefen ska även leda samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag att åt tekniska
nämnden och regionstyrelsen utföra uppdragsstyrd och uppdragsfinansierad verksamhet
inom områdena samhällsbyggande.
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2018-11-06

MHN 2018/3243

MHN § 119

Information - Utredning av
nämndsammanslagning

MHN 2018/3243

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner informationen.

Ärendets behandling under mötet

Förvaltningschef Johan Åberg berättar att förvaltningen har fått i uppdrag från
Regionstyrelsen att utreda möjligheterna att slå samman Miljö- och
hälsoskyddsnämnden och Byggnadsnämnden. Ett första förslag ska presenteras på
Regionstyrelsens sammanträde den 22 november.
Vid diskussion mellan ledamöterna framkommer att nämnderna kommer ges
möjlighet att yttra sig direkt till Regionfullmäktige senast 5 december, vilket framgått
av handlingar till Regionstyrelsens arbetsutskott. Nämnden kommer inte hinna yttra
sig till detta datum. Denna information var tidigare inte känd, varför ledamöterna i
Miljö- och hälsoskyddsnämnden från Miljöpartiet, Socialdemokraterna och
Vänsterpartiet tagit fram en skrivelse angående nämndsammanslagningen som
skickas till Regionstyrelsen. Skrivelsen bifogas beslutet.
Ordförande Isabel Enström föreslår nämnden att godkänna informationen.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vunnit bifall.
Skickas till
Registrator-rs@gotland.se
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Samhällsbyggnadsförvaltningen SBF

Samverkansmöte

Alla förvaltningsövergripande dokument SBF

Alla förvaltningsövergripande dokument
SBF

Datum:
2018-10-22

Dokumentnummer:

Dokumentnamn:

MÖT-13943

Samverkan SBF

Närvarande

(Markerad med x)

Frånvarande

x

Johan Åberg

Ordf

x

Pia-Maria Larsson

Sekr

x

Anna Fagerberg

SACO

x

Peter Kolberg

Kommunal

x

Charlott Stjernholm

Vision

Agnes Ekbom Aldrin

Skyddsombud

(Utan x)

1. Sammanträdet öppnas
Ordförande öppnade sammanträdet.

2. Föregående protokoll
Föregående protokoll är justerat.

3. Dagordning fastställs, ev övriga ärenden, val av justerare
Samtliga fackliga representanter som deltog vid mötet valdes till justerare.

4. Information
Ekonomi
Ordföranden informerade om hur prognosen ser ut efter delår 2 för de olika nämnderna. Ledningen arbetar nu
med internbudget för 2019, där vi har en besparing på 1,5 miljoner för BN och 1,5 miljoner för MHN.
Medarbetarundersökning
Sista svarsdag för medarbetarundersökningen har varit och svarsfrekvensen för SBF blev 87 %. Cheferna får
information om resultatet den 5 november.

5. Systematiskt arbetsmiljöarbete
Förslag på sammanslagning av MHN och BN
Regionstyrelseförvaltningen har fått ett uppdrag av regionstyrelsen att förbereda en sammanslagning av MHN
och BN till en gemensam nämnd. Vi arbetar nu med att ta fram underlag till RSF på hur SBF ser på förslaget
och även göra riskbedömningar utifrån arbetsmiljön där skyddsombud deltar. Underlaget ska lämnas till RSF

Dokumentnamn Samverkan SBF  Dokumentnummer MÖT-13943
Sekreterare Pia-Maria Larsson  Granskad av Pia-Maria Larsson
Upprättat/Godkänt datum 2018-10-24  Version 1

Samhällsbyggnadsförvaltningen SBF

Samverkansmöte

senast den 26 oktober för att frågan ska tas i regionstyrelsen innan den går till regionfullmäktige för beslut
den 17 december. Vi diskuterade upplägget för arbetet med underlaget och gick igenom riskbedömningarna
så här långt, vi är överens om upplägget för det fortsatta arbetet.
SACO, Vision och Kommunal lyfte dock samtliga att de säger nej till tidsramen som vi har fått från politiken för
arbetet. De ser inte att det är möjligt att förvaltningen ska hinna lösa detta på ett bra sätt och att det inte är
möjligt att få det som behövs på plats till årsskiftet om förslaget blir av. De anser att det finns en stor risk för
att det blir dyrare för förvaltningen i besparingstider och att vi kommer att tappa i produktion tillfälligt. Facken
är oroliga för att arbetsbelastningen kommer att öka och att arbetsmiljön blir negativt påverkad för de
medarbetare som blir berörda. De anser att det behöver tillföras resurser till förvaltningen för att vi ska kunna
få detta på plats och de ser att det krävs acceptans från politiken att vi förmodligen kommer att tappa i
produktion en tid framåt.
Lokaler på Visborg
Det finns inget avtal om nya lokaler ännu, diskussion med fastighetsägaren pågår. Vår huvudinriktning är
fortfarande Havde. Vi inväntar förhandlingarna som pågår innan vi går vidare med möjligheten till tillfälliga
kontorsplatser i hus 124.
Tillfälliga kontorsplatser i Graip
Vi kommer att skapa tillfälliga kontorsplatser i nuvarande hälsohörnan på plan 4 i Graip. Vision och SACO lyfte
att de ser att det är fel att SBF ska behöva göra tillfälliga platser på grund av att vi inte får plats.
Arbetsgivaren borde lösa att Visborg idag inte är anpassat till det antal medarbetare som sitter där. De
efterlyser ett helhetstänk kring lokalerna för hela Region Gotlands verksamheter på Visborg.
Handlingsplan efter resultat av utvärdering av det systematiska arbetsmiljöarbetet
Arbetsgivaren har tagit fram ett förslag på handlingsplan för de delar som har lyfts upp i utvärderingen som vi
behöver arbeta närmare med, förslaget hade skickats ut med kallelsen. Vi gick igenom handlingsplanen snabbt
och beslutade sedan att vi lyfter med den punkten till nästa möte för att titta närmare på den då.
Pågående dialog i enhet Förvaltningsstöd
Ordföranden informerade om att vi har en pågående dialog i enhet Förvaltningsstöd utifrån vad enheten ska
arbeta med 2019. Det finns ett behov av tydligare styrning och prioritering från ledningsgruppen av de
uppdrag som kommer till enheten. Medarbetarna på enheten och samtliga enhetschefer är med i arbetet.
Ordföranden och enhetschefen för Förvaltningsstöd har även dialog med medarbetarna på enheten för en
utvärdering utifrån att de nu har haft mindre chefsstöd i cirka ett år, efter att enhetschefen blev chef över två
enheter.
6. Övrigt
Översiktsplanering
Vi diskuterade status för översynen av översiktsplanering. Det finns nu ett officiellt uppdrag från politiken som
vi kommer att få mer information om inom kort. Vi fortsätter att följa upp frågan.
Samverkansseminarium
Vi pratade kort om seminariet kring samverkan som vi var med på tillsammans med CSK samt övriga
samverkansgrupper på förvaltningsnivå. Vi fick en del bra tankar och inspel med oss inför vårt fortsatta
arbete. Vi beslutade att ta med punkten till kommande möten för att diskutera frågan vidare.
Ersättning för timvikarier
Kommunal lyfte en fråga kring ersättningen för timvikarier utifrån när man har rätt till övertid och inte.
Arbetsgivaren tar med sig frågan och återkommer.
7. Nästa sammanträde
2018-11-19 kl. 13.00–15.00.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen SBF

Samverkansmöte

8. Sammanträdet avslutas
Ordförande avslutade mötet.

Justeras
Datum 2018-10-24

Charlott Stjernholm
Vision

Peter Kolberg
Kommunal

Anna Fagerberg
SACO

Johan Åberg
Förv chef SBF
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Handlingstyp

PM

Datum 24 oktober 2018

Peter Lindvall

Konsekvenser av sammanslagning av Byggnadsoch Miljö och hälsoskyddsnämnd
Bakgrund

Regiondirektören har av Regionstyrelsen fått i uppgift att utreda förutsättningarna för en
sammanslagning av BN och MHN. Nämnderna ingår i SBFs verksamhet.
Nedan beskrivs kortfattat hur förändring bedöms påverka Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Bedömning

Ekonomi:
SBF har det största besparingsbetinget, procentuellt räknat, av alla förvaltningar då ramen
minskas med ca 30 % under 3 år. Att klara besparingsuppdraget för 2019 är en stor utmaning.
Att slå ihop BN och MHN är en tanke som även SBFs ledningsgrupp diskuterat för att bättre
kunna klara besparingsuppdraget. Förslaget minskar antalet nämndmöten/AU samt
delårsrapporter och årsredovisningar vilket medför lägre kostnader för förvaltningen. Initialt
riskerar arbetet med nämndsammanslagningen såsom ändra i system, nya rutiner etc. att tappa
fart vilket kan medföra lägre intäkter innan allt är på plats.
Nämndsekretariatet:
Det naturliga vore en övertalighet av en nämndsekreterare. Bedömningen är att det kommer att
finnas arbetsuppgifter för båda nämndsekreterarna även om en sammanslagning sker. Detta är
också en kvalitetssäkring av nämndarbetet samt en arbetsmiljöaspekt då trycket på en ensam
nämndsekreterarna skulle bli påtagligt. Risker som nämndsekreterarna identifierat redovisas i
bilagd ”Riskbedömning”
Nämnden:
Det ställer krav på både ordförande och ledamöter att bl.a. sätta sig in i de båda nämndernas
lagstiftningar, (BN plan och bygglagen, MHN Miljöbalken, Livsmedelslagen, LSO etc.). Att ha
insatta politiker som förstår frågornas komplexitet är en förutsättning för ett fungerande
nämndarbete då vi på Gotland ofta ska hantera frågor avseende natur- och kulturvärden och
komplexa VA-förutsättningar. En risk som medarbetarna framför allt inom MHN ser är att
miljö- och livsmedelsfrågorna kan ”försvinna” i den nya nämnden. En annan risk är mängden
ärenden vilket kan medföra långa nämndmöten. Dessa frågor är hanterbara men ställer krav på
både förvaltningschef och ordförande att ha en bra struktur på nämndprocessen.
Förvaltningschef:
En minskad arbetsbelastning med färre beredningar, AU och nämnder samt en tydlighet och en
bättre sammanhållen förvaltning.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Förvaltningen övergripande:
En stor utmaning är att ge bygglov inom lagstadgad tid. Något som ibland kan fördröja besluten
är remissförfarandet med MHN bl.a. avseende bedömningar vid byggnation i anslutning till
jordbruk. Ansvaret för VA-bedömningen för enskilt VA ligger under BN men resurserna finns i
dag inom MHN. MHN är också remissinstans vid upprättande av detaljplaner. Att kunna hantera
detta i samma nämn skulle minska administrationen och effektivisera handläggningen.
Miljöfrågorna kommer också in tidigare och mer naturligt i processerna vilket ökar
förutsättningen för ett bra samarbete mellan enhet Bygg, Plan och Miljö o hälsoskydd vilket
också är ett av förvaltningens förbättringsområden som vi jobbar med.
Som medborgare borde det vara positivt att det blir ett svar från regionen och inte två olika som
det händer ibland idag.
SBF:s ledningsgrupp ställer sig positiva till en nämndsammanslagning men vill påtala att det
kommer ta tid innan allt är på plats och att och att det kommer att kräva resurser vilket kan
medföra att övrigt arbete kan komma att påverkas.

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Bilagor:



Riskbedömning
Samverkansmöte

Riskbedömningen har gjort under rådande förutsättningar. Den korta tiden har inneburit att vissa medarbetare inte kunnat närvara.
Riskbedömningen är ett levande dokument och kommer att uppdateras kontinuerligt.
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2018-11-06
Majoriteten i Miljö- och hälsoskyddsnämnden; S, MP och V framför härmed formella invändningar mot hur
uppdraget med avsikt att slå samman Byggnadsnämnden (BN) och Miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN)
processats utan tydligt definierat syfte och i stor hast av alliansminoriteten i Regionstyrelsen.
Genom att helt utelämna att höra de politiska nämnderna har RS visat på brister i sitt ansvar gentemot de
demokratiskt utsedda nämnderna och ytterst Gotlands befolkning. De demokratiska värdena har därmed
inte kunnat belysas av de som har störst kännedom, varför vi genom detta yttrande vill klargöra vår
ståndpunkt i ärendet.
MHN och BN hanterar två självständiga lagstiftningar med samma dignitet. Plan- och bygglagen (PBL) är i
grunden en exploateringslag och Miljöbalken (MB) en skyddslag. Lagstiftningarna är var för sig komplicerade
och står ibland i motsats till varandra. En bedömning utifrån MB är dock en förutsättning för att PBL ska
kunna tillämpas. Gotland har unika och komplexa förutsättningar bland annat vad gäller:
• natur- och kulturvärden
• VA med vår geologiska- och hydrogeologiska särart, tillgången på vatten och möjligheterna till
miljöanpassade avlopp i kombination med 14.000 enskilda avlopp
• en av landets mest attraktiva sommarkommuner och geografiskt en relativt stor kommun med
verksamheter, ett stort antal delårsboende och ett högt tryck på bygglovsärenden och
livsmedelsverksamheter.
Allt detta, intressen som ibland står emot varandra och skapar tryck på politiker. Jämförelser med de flesta
andra kommuner som har en gemensam nämnd för MB och PBL blir därför haltande.
Ur en demokratisk aspekt är vikten av rättssäkra och väl avvägda beslut också av vikt. Vid en sammanslagning
av nämnderna samlas mer makt till färre politiker. Det gynnar inte demokratin och kommer sannolikt att
innebära ett demokratiskt underskott och i praktiken några få yrkespolitiker.
Som företrädare för gotlänningarna och allmänintressen ska vi politiker slå vakt om en långsiktigt balanserad
tillväxt där vi tar hänsyn till generationerna som kommer efter oss. Det är politikens yttersta ansvar och
kräver en balans mellan de olika ansvarsområdena under MB respektive PBL. Miljöfrågorna blir också allt
viktigare och vid en sammanslagning av nämnderna riskerar dessa att prioriteras ned.
Vi hade hellre sett att MHNs uppdrag setts över och utvecklats, exempelvis med tyngdpunkt på de för
Gotland allt viktigare breda vattenfrågorna. Vi hade också hellre sett att nämnderna och förvaltningen fått tid
att fokusera på de redan pågående handlingsplanerna utifrån de minskade ekonomiska ramarna än att lägga
tid och resurser på processen med en nämndsammanslagning.
Tillgången på vatten, avlopp liksom miljöhänsyn och förekomsten av buller styr till stora
delar möjligheterna att bygga. MHN är ofta i dessa förekommande fall remissinstans till
BN. Utöver detta hanterar även MHN de områden som faller på nämnden enligt livsmedelslagen och Lagen
om skydd mot olyckor. Raka och snabba besked, oavsett om de är positiva eller negativa, är avgörande för en
god service. Därför har ständiga förbättringar för en effektiv och kundorienterad handläggning av ärenden
varit prioriterat för Miljö- och hälsoskyddsnämnden.
En samordning över nämndgränserna kräver utvecklade, förbättrade och mer effektiva processer och
handläggning av ärenden utifrån ett helhetsperspektiv för kunden. Detta är dock inte avhängigt av en
nämndsammanslagning, utan är fullt möjligt att genomföra inom befintlig förvaltningsstruktur, vilket också är
ett av Samhällsbyggnadsförvaltningens prioriterade förbättringsområden.
Att ha insatta politiker som förstår frågornas komplexitet är en förutsättning för att förvaltningen ska kunna
arbeta och få rätt resurser, även för nämndens arbete. Att skapa ett attraktivt Gotland för framtiden där vi
behåller värden samtidigt som vi exploaterar och utvecklar är krävande. En sammanslagen nämnd bedömer
vi inte vara ett steg i rätt riktning, även om det självklart går att se en del fördelar. Fördelarna bedöms dock
vara fler i små kommuner som inte har de stora utmaningar vi har.
Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet
i Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-12-17

Handlingar till

Ärende 8

Avgiftsfrihet vid inneliggande tvångsvård
Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-11-22, § 335
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-10-30
• Hälso- och sjukvårdsnämnden 2018-09-19, § 584
• Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2018-08-30

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-11-22

RS § 335

Avgiftsfrihet vid inneliggande tvångsvård

RS 2018/1006
AU § 347

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Avgiftsbefria slutenvård som ges enligt Lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
(LRV) eller Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT).
• Vid avgiftsbefrielse enligt LRV, ska avgiftsbefrielse gälla från och med fattat beslut
om tvångsvård till och med att tvångsvården avslutas genom beslut av chefsöverläkare eller Förvaltningsrätt.
• Vid avgiftsbefrielse enligt LPT, ska avgiftsbefrielse gälla från och med fattat kvarhållningsbeslut till och med att tvångsvården avslutas genom beslut av chefsöverläkare eller Förvaltningsrätt.
• Avgiftsbefrielsen ska gälla from 2019-01-01.
•

Att avgiftsbefria den slutna tvångsvården innebär såväl för- som nackdelar. För- och
nackdelarna ska ses ur olika aspekter såsom rättviseaspekt och att eventuella
ekonomiska incitament styr mot olika typer av vårdformer.
Vård enligt LRV och LPT beslutas av domstol. Ingen annan vård som beslutas av
domstol (kriminalvård) är avgiftsbelagd, inte heller tvångsvård enligt smittskyddslagen. Patienterna som vårdas med stöd av dessa lagar är ofta en mycket utsatt grupp
och det finns stor risk att de, på grund av avgiften, hamnar i ekonomisk skuld gentemot regionen trots att vården inte är valbar.
Nackdelar med avgiftsbefrielse är att det kan bidra till att det ses som fördelaktigt att
fortsätta under tvångsvård istället för att övergå till frivillig psykiatrisk vård. Det kan
också vara patienter som vårdas på samma vårdavdelning som har olika avgifter. Den
beräknade intäkten är runt 150 tkr per år, vilken då kommer att försvinna.
Hälso- och sjukvårdsnämndens bedömning är att fördelarna med avgiftsfrihet överväger nackdelarna, främst med hänsyn tagen till att vården sker med tvång, det vill
säga att patienten inte har någon valmöjlighet att undvika vården och därmed också
avgiften.
En avgiftsbefrielse beslutad av Region Gotland kommer inte att gälla de gotländska
patienter som vårdas utanför regionen.
Cirka en tredjedel av landstingen har avgiftsbefriat sin slutna tvångsvård.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-11-22

RS § 335 forts
RS 2018/1006

Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot hälso- och sjukvårdsnämndens
förslag. Intäktsförlusten är ganska ringa. Kostnaden för att hantera påminnelser,
inkassokrav samt bortskrivning av kundförluster är inte oväsentlig för denna patientgrupp.
Ärendets behandling under mötet

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

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2018-09-19, § 584
Regionstyrelseförvaltningen 2018-10-20
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2018/1006
30 oktober 2018

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Avgiftsfrihet vid inneliggande tvångsvård
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Avgiftsbefria slutenvård som ges enligt Lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk
vård (LRV) eller Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT).

•

Vid avgiftsbefrielse enligt LRV, ska avgiftsbefrielse gälla från och med fattat
beslut om tvångsvård till och med att tvångsvården avslutas genom beslut av
chefsöverläkare eller Förvaltningsrätt.

•

Vid avgiftsbefrielse enligt LPT, ska avgiftsbefrielse gälla från och med fattat
kvarhållningsbeslut till och med att tvångsvården avslutas genom beslut av
chefsöverläkare eller Förvaltningsrätt.

•

Avgiftsbefrielsen ska gälla from 2019-01-01.

Sammanfattning

Att avgiftsbefria den slutna tvångsvården innebär såväl för- som nackdelar. För- och
nackdelarna ska ses ur olika aspekter såsom rättviseaspekt och att eventuella
ekonomiska incitament styr mot olika typer av vårdformer.
Vård enligt LRV och LPT beslutas av domstol. Ingen annan vård som beslutas av
domstol (kriminalvård) är avgiftsbelagd, inte heller tvångsvård enligt
smittskyddslagen. Patienterna som vårdas med stöd av dessa lagar är ofta en mycket
utsatt grupp och det finns stor risk att de, på grund av avgiften, hamnar i ekonomisk
skuld gentemot regionen trots att vården inte är valbar.
Nackdelar med avgiftsbefrielse är att det kan bidra till att det ses som fördelaktigt att
fortsätta under tvångsvård istället för att övergå till frivillig psykiatrisk vård. Det kan
också vara patienter som vårdas på samma vårdavdelning som har olika avgifter. Den
beräknade intäkten är runt 150 tkr per år, vilken då kommer att försvinna.
Hälso- och sjukvårdsnämndens bedömning är att fördelarna med avgiftsfrihet
överväger nackdelarna, främst med hänsyn tagen till att vården sker med tvång, det
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vill säga att patienten inte har någon valmöjlighet att undvika vården och därmed
också avgiften.
En avgiftsbefrielse beslutad av Region Gotland kommer inte att gälla de gotländska
patienter som vårdas utanför regionen.
Cirka en tredjedel av landstingen har avgiftsbefriat sin slutna tvångsvård.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot hälso- och sjukvårdsnämndens
förslag. Intäktsförlusten är ganska ringa. Kostnaden för att hantera påminnelser,
inkassokrav samt bortskrivning av kundförluster är inte oväsentlig för denna
patientgrupp.
Beslutsunderlag

HSN 2018-09-19, §584

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Protokollsutdrag

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-09-19

HSN § 584

HSN § 584

Avgiftsfrihet vid inneliggande tvångsvård

HSN 2018/471
HSN-AU § 598

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige att:
• Avgiftsbefria slutenvård som ges enligt Lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
(LRV) eller Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT).
• Vid avgiftsbefrielse enligt LPT, ska avgiftsbefrielse gälla från och med fattat
kvarhållningsbeslut till och med att tvångsvården avslutas genom beslut av
chefsöverläkare eller Förvaltningsrätt.
• Vid avgiftsbefrielse enligt LRV, ska avgiftsbefrielse gälla från och med fattat beslut
om tvångsvård till och med att tvångsvården avslutas genom beslut av
chefsöverläkare eller Förvaltningsrätt.
• Avgiftsbefrielsen ska gälla from 2019-01-01.

Avgiftsbefrielsen innebär ett bortfall av intäkter som varierar beroende på antal
patienter och vårdtid för dessa. De tre senaste åren har intäkterna från tvångsvårdade
patienter varit mellan cirka 60 000 till cirka 160 000 kronor.
Att avgiftsbefria den slutna tvångsvården innebär såväl för- som nackdelar. För- och
nackdelarna ska också ses ur olika aspekter såsom rättviseaspekt och eventuella
ekonomiska incitament styr mot olika typer av vårdformer.
En avgiftsbefrielse beslutad av Region Gotland kommer inte att gälla de gotländska
patienter som vårdas utanför regionen. Cirka en tredjedel av landstingen har
avgiftsbefriat sin slutna tvångsvård.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att fördelarna med avgiftsfrihet överväger nackdelarna,
främst med hänsyn tagen till att vården sker med tvång, det vill säga att patienten inte
har någon valmöjlighet att undvika vården och därmed också avgiften.
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordföranden Stefaan De Maecker (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-09-19

HSN § 584

Bakgrund HSN-AU § 598
Yvonne Skovshoved, ekonomichef, 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 föreslår regionfullmäktige att:
• Avgiftsbefria slutenvård som ges enligt Lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
(LRV) eller Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT).
• Vid avgiftsbefrielse enligt LPT, ska avgiftsbefrielse gälla från och med fattat
kvarhållningsbeslut till och med att tvångsvården avslutas genom beslut av
chefsöverläkare eller Förvaltningsrätt.
• Vid avgiftsbefrielse enligt LRV, ska avgiftsbefrielse gälla från och med fattat beslut
om tvångsvård till och med att tvångsvården avslutas genom beslut av
chefsöverläkare eller Förvaltningsrätt.
• Avgiftsbefrielsen ska gälla from 2019-01-01.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 30 augusti 2018
Skickas till
Regionstyrelsen
Marie Härlin, verksamhetschef
Mats Englund, avgiftshandläggare
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

HSN 2018/471
30 augusti 2018

Mats Englund
Funktionsekonom

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Avgiftsfrihet vid inneliggande tvångsvård
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige att:
•

Avgiftsbefria slutenvård som ges enligt Lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk
vård (LRV) eller Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT).

•

Vid avgiftsbefrielse enligt LPT, ska avgiftsbefrielse gälla från och med fattat
kvarhållningsbeslut till och med att tvångsvården avslutas genom beslut av
chefsöverläkare eller Förvaltningsrätt.

•

Vid avgiftsbefrielse enligt LRV, ska avgiftsbefrielse gälla från och med fattat
beslut om tvångsvård till och med att tvångsvården avslutas genom beslut av
chefsöverläkare eller Förvaltningsrätt.

•

Avgiftsbefrielsen ska gälla from 2019-01-01.

Sammanfattning

Avgiftsbefrielsen innebär ett bortfall av intäkter som varierar beroende på antal
patienter och vårdtid för dessa. De tre senaste åren har intäkterna från tvångsvårdade
patienter varit mellan ca 60 000 till ca 160 000 kronor.
Att avgiftsbefria den slutna tvångsvården innebär såväl för- som nackdelar. För- och
nackdelarna ska också ses ur olika aspekter såsom rättviseaspekt och eventuella
ekonomiska incitament styr mot olika typer av vårdformer.
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En avgiftsbefrielse beslutad av Region Gotland kommer inte att gälla de gotländska
patienter som vårdas utanför regionen.
Cirka en tredjedel av landstingen har avgiftsbefriat sin slutna tvångsvård.
Ärendebeskrivning

Vid all slutenvård debiteras patienter som fyllt 18 år men inte 85 år, 100 kr per dygn i
slutenvårdsavgift. Grund för avgiften är Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) Kap 17 §
2. Avgiften är främst tänkt att spegla den minskning i levnadsomkostnader som
patienten har genom att vara inlagd i slutenvård. Denna minskning varierar givetvis
stort beroende på individ, så avgiften är att betrakta som ett relativt sett, lågt satt
schablonbelopp. Patienter under 40 år, med heltids sjuk- eller aktivitetsersättning
betalar 50 kr/ dygn.
Avgiften tas inte ut för de vårddygn som patienten har permission. Avgiften kan efter
ansökan sättas ned till 50 kr, om patienten har en mycket låg månadsinkomst (under
8 000 kr). Avgiftens storlek, 100 kr/dygn är det högsta belopp som gällande
lagstiftning tillåter.
Avgiftsbeslut fattade av Region Gotland, gäller vårdgivare verksamma inom det
geografiska område där Regionen är sjukvårdshuvudman. LRV vård av gotländska
patienter, bedrivs till absolut övervägande del av vårdgivare verksamma inom andra
sjukvårdshuvudmäns område. Ett beslut om avgiftsbefrielse för sluten tvångsvård,
fattat av Region Gotland, kommer inte att gälla för dessa patienter. Beslutet kommer
till övervägande del att gälla patienter som vårdas enligt LPT, inom den psykiatriska
verksamhetens avdelning för heldygnsvård.
Enligt SKL:s senaste sammanställning är slutenvård enligt LPT och LRV
avgiftsbefriad i landstingen Kalmar och Halland. Även landstingen i Stockholm,
Norrbotten, Jämtland-Härjedalen, Östergötland, Västra Götaland och Värmlands län
har enligt uppgift avgiftsbefriat sin slutna LRV och LPT vård. Region Skåne utreder
frågan. De flesta gotländska LRV patienterna vårdas i landstinget i Södermanland.
För åren 2015-2017 har intäkten från slutenvårdsavgifter, uttagna på Visby lasarett
och i samband med LPT-vård, sett ut som följer.

År
2015
2016
2017

Antal vtf
78
70
42

Antal
vdg
1 197
1 606
657

Belopp
119 700
160 600
65 700

Redovisade siffror är antal vårddygn multiplicerat med avgiften 100 kr. Beloppen blir
lägre om man även tar hänsyn till att alla fakturerade avgifter inte betalas, samt att
vissa patienter har nedsatt avgift.
Bedömning

Fördelar med avgiftsfrihet vid LRV/LPT vård.
•

Vårdformen beslutas av domstol. Antingen för att patienten begått ett brott
(LRV) eller för att patienten själv inte är i stånd att fatta ett grundat
ställningstagande kring frivillig vård (LPT). Ingen annan vård som beslutas av
domstol, (kriminalvård), innebär att personen som dömts, skall betala avgift
2 (3)

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
HSN 2018/471

för vården. Även den andra formen av tvångsvård som finns inom
sjukvården, isolering enligt smittskyddslagen är avgiftsfri.
•

De patienter som vårdas med stöd av LRV och LPT är oftast de med svårast
psykiatrisk problematik och är, inte sällan i kombination med flera andra
belastande faktorer, en i övrigt utsatt grupp.

•

Även om avgiften är relativt låg per dag, 50 alternativt 100 kronor, kan det
innebära svårigheter för patienten att kunna betala avgiften. Risk finns att
patienter hamnar i ekonomisk skuld gentemot Regionen, trots att de varken
haft ett val eller kunnat bedömas ta ett grundat ställningstagande kring
erbjuden vård

Nackdelar med avgiftsbefrielse vid LRV/LPT vård.
•

Avgiftsbefrielse kan i det enskilda fallet motverka strävan att psykiatrisk vård
i första hand skall vara frivillig. Patienten kan se det som ekonomiskt
fördelaktigt att fortsätta under tvångsvård.

•

En patient under pågående öppen psykiatrisk tvångsvård kan vårdas utan
tvång i heldygnsvården. Motivationen till att medverka i detta kan försämras
om avgiftsreglerna är olika beroende på vårdform.

•

Att ha samma avgiftsregler för den psykiatriska tvångsvården, som för den
somatiska vården, stöder arbetet med att normalisera psykiatrisk vård, alltså
att se psykisk sjuklighet som vilken sjukdom som helst.

•

Vid en avgiftsbefrielse för tvångsvård kommer patienter som vårdas på
samma vårdavdelning ha olika avgifter beroende på om vården sker under
tvång eller frivilligt.

•

Intäktförlust om maximalt 150 000 kronor/ år.

Förvaltningens bedömning är att fördelarna med avgiftsfrihet överväger
nackdelarna, främst med hänsyn tagen till att vården sker med tvång, det vill säga
att patienten inte har någon valmöjlighet att undvika vården och därmed också
avgiften.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 30 augusti 2018
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Maria Dalemar
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
Marie Härlin, verksamhetschef
Mats Englund, avgiftshandläggare
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-12-17

Handlingar till

Ärende 9

Förlängning av nuvarande handlingsprogram 2017-2019 enligt lagen om
skydd mot olyckor
Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-11-22, § 351
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-11-05

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-11-22

RS § 351

Förlängning av nuvarande handlingsprogram
2017-2019 enligt lagen om skydd mot
olyckor

RS 2018/1158

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Nuvarande handlingsprogram för skydd mot olyckor (övergripande, operativa och
förebyggande riktlinjer) för perioden 2017-2019 förlängs att gälla, som längst, till
och med 2020-12-31.

Enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor skall ett nytt handlingsprogram för
räddningstjänst och förebyggande verksamhet fastställas av regionfullmäktige eller av
ansvarig nämnd för varje mandatperiod. Det nu gällande handlingsprogrammet
(övergripande, operativa och förebyggande riktlinjer) (RS 2016/786) fastställdes av
regionfullmäktige 2017-02-27 och gäller t o m 2019-12-31.
Regeringen beslutade den 16 februari 2017 att till kalla en särskild utredare för att se
över kommunernas brandförebyggande verksamhet och räddningstjänst.
Utredningen överlämnade betänkandet ”En effektivare kommunal räddningstjänst
(SOU 2018:54)” i juni 2018 och regeringen (Ju) skickade betänkandet på remiss den
6 juli.
Utredningen presenterar ett antal förslag för att få en effektivare kommunal
räddningstjänst som skapar bättre förutsättningar att förebygga olyckor och minska
skador till följd av olyckor.
Utredningen har lämnat ett flertal förslag till författningsändringar och det är lämpligt
om dessa kan träda i kraft samtidigt i så stor utsträckning som möjligt för att få ett
samlat genomförande.
Enligt utredningens bedömning innebär det att utgångspunkten bör vara att förslagen
kan träda i kraft den 1 januari 2020. Det behövs mer tid för att kommunerna ska
upprätta handlingsprogram enligt den nya regleringen. Det bör kunna ske senast den
1 januari 2021. Utredningen föreslår att kommunernas äldre handlingsprogram bör
gälla till dess att nya har antagits.
Med hänvisning till ovanstående föreslår Regionstyrelseförvaltningen att det
nuvarande handlingsprogrammet förlängs, som längst, att gälla t o m 2020-12-31.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att en förlängning av nuvarande handlingsprogram, med max 12 mån medför att erforderliga anpassningar till utredningens
förslag skulle kunna inarbetas i kommande handlingsprogram i enlighet med
utredningens förslag.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-11-22

RS § 351 forts
RS 2018/1158

Om räddningstjänstutredningens redovisade tidsplan, utifrån inkomna remisser, samt
det parlamentariska läget skulle bli kraftigt försenad ska regionstyrelseförvaltningen
snarast inledda arbetet med framtagande av nytt handlingsprogram för perioden
2020-01-01—2023-12-31.
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2018-11-05
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

Ärende RS 2018/1158
5 november 2018

Christer Stoltz, Beredskapschef

Regionstyrelsen

Förlängning av nuvarande handlingsprogram 2017-2019 enligt
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
Förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

•

Nuvarande handlingsprogram för skydd mot olyckor (övergripande, operativa
och förebyggande riktlinjer) för perioden 2017-2019 förlängs att gälla,
som längst, till och med 2020-12-31.

Sammanfattning

Enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor skall ett nytt handlingsprogram för
räddningstjänst och förebyggande verksamhet fastställas av regionfullmäktige eller av
ansvarig nämnd för varje mandatperiod.
Det nu gällande handlingsprogrammet (övergripande, operativa och förebyggande
riktlinjer) (RS 2016/786) fastställdes av regionfullmäktige 2017-02-27 och gäller
t o m 2019-12-31.
Regeringen beslutade den 16 februari 2017 att till kalla en särskild utredare för att se
över kommunernas brandförebyggande verksamhet och räddningstjänst.
Utredningen överlämnade betänkandet ”En effektivare kommunal räddningstjänst
(SOU 2018:54)” i juni 2018 och regeringen (Ju) skickade betänkandet på remiss
den 6 juli.
Utredningen presenterar ett antal förslag för att få en effektivare kommunal
räddningstjänst som skapar bättre förutsättningar att förebygga olyckor och minska
skador till följd av olyckor.
Utredningen har lämnat ett flertal förslag till författningsändringar och det är
lämpligt om dessa kan träda i kraft samtidigt i så stor utsträckning som möjligt för
att få ett samlat genomförande.
Enligt utredningens bedömning innebär det att utgångspunkten bör vara att
förslagen kan träda i kraft den 1 januari 2020. Det behövs mer tid för att
kommunerna ska upprätta handlingsprogram enligt den nya regleringen.
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Det bör kunna ske senast den 1 januari 2021. Utredningen föreslår att kommunernas
äldre handlingsprogram bör gälla till dess att nya har antagits.
Bedömning

Med hänvisning till ovanstående föreslår Regionstyrelseförvaltningen att det
nuvarande handlingsprogrammet förlängs, som längst, att gälla t o m 2020-12-31.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att en förlängning av nuvarande
handlingsprogram, med max 12 mån medför att erforderliga anpassningar till
utredningens förslag skulle kunna inarbetas i kommande handlingsprogram i enlighet
med utredningens förslag.
Om räddningstjänstutredningens redovisade tidsplan, utifrån inkomna remisser, samt
det parlamentariska läget skulle bli kraftigt försenad ska regionstyrelseförvaltningen
snarast inledda arbetet med framtagande av nytt handlingsprogram för perioden
2020-01-01—2023-12-31.
Beslutsunderlag

- SOU 2018:54 – En effektivare kommunal räddningstjänst (kap 12-ikraftträdande
och övergångsbestämmelser
- Remissvar RS 2018/770
- Handlingsprogram (övergripande, operativa och förebyggande riktlinjer) enligt
lagen om skydd mot olyckor (RS 2016/786)

Peter Lindvall
regiondirektör

Skickas till
Länsstyrelsen i Gotlands län
Internt: Tekniska nämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-12-17

Handlingar till

Ärende 10

Förlängning av självmordsförebyggande
program
Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-11-22, § 336
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-10-26
Bilaga:
Program för självmordsförebyggande arbete

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-11-22

RS § 336

Självmordsförebyggande program –
revidering

RS 2018/1069
AU § 348

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Nuvarande program för förebyggande av självmord (regionfullmäktige 2015-10-12,
§ 245) för Region Gotland, 2015-2018 förlängs att gälla till dess det är reviderat,
dock som längst till 2020-12-31. Arbetet med revideringen påbörjas under andra
halvåret 2019.
• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att i samband med revideringen av
Region Gotlands program för förebyggande av självmord undersöka möjligheten
till och eventuellt utforma ett formaliserat samarbete för förebyggande av
självmord på Gotland med aktörer inom offentlig, privat och idéburen sektor.
•

Nuvarande program för självmordsförebyggande arbete för Region Gotland gäller
från 2015 till 2018. Enligt programmet har regionstyrelsen i uppdrag att planera
arbete för revidering av programmet i början av 2019.
Regionstyrelseförvaltningen ser att det är mest gynnsamt att planera revidering av
programmet till andra halvåret 2019. Det beror på att det under första halvåret 2019
kommer pågå processer kring framtagandet av regional utvecklingsstrategi, RUS och
att hälso- och sjukvårdsförvaltningen är inne i ett projekt ”säker suicidprevention”
som pågår fram till och med första halvåret 2019.
Uppföljning av det självmordsförebyggande programmet gjordes som planerat i
samband med bokslut 2016 och regionsstyrelseförvaltningen har även stämt av
pågående aktiviteter vid halvårsskiftet 2018. Resultaten visar att arbete sker utifrån
programmet som bedöms ha positiv effekt för att hålla fokus på arbetet. Strateg
inom folkhälsa och välfärd deltar vid nationella nätverksmöten med regionala
samordnare för suicidprevention och bedömer att Gotland ligger väl till nationellt i
det förebyggande arbetet.
Uppföljningen av programmet visar att det genomförts olika utåtriktade aktiviteter
som föreläsningar på temat psykisk hälsa samt deltagande i marknader och mässor.
Alla förvaltningarna har genomfört kompetenshöjande aktiviteter för medarbetare.
Förvaltningarna arbetar med sina rutiner för kontakt och stöd till självmordsnära
personer. Gemensamt över verksamhetsgränser har en processkartläggning genomförts med deltagande från psykiatrin, primärvården, akutmottagningen, ambulansen,
1177 sjukvårdsrådgivningen, barn- och elevhälsan, anhörigstödet, socialjouren, social
forts
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tjänsten, räddningstjänsten och polisen. Ett övergripande rutindokument som tydliggör uppdrag och rutiner är skapat. Nya rutiner för strukturerat stöd till efterlevande
vid suicid är också framtagna.
Arbete fortgår för att integrera suicidprevention i det systematiska arbetsmiljöarbetet
inom Region Gotland. Ämnet ingår numer i regionens arbetsmiljöutbildning och
rutin är framtagen till ”personalhandboken” som stöd för samtal om psykisk hälsa.
16 personer i Region Gotland, FINSAM och ideella organisationer har utbildats till
instruktörer i Första hjälpen till psykisk hälsa. De har i sin tur utbildat medarbetare i
Region Gotland och andra organisationer, exempelvis fackförbund och LRF.
Arbete pågår över förvaltningsgränser (hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen och utbildnings- och arbetslivsförvaltning) för att förbättra tillgänglighet till och samverkan kring första linjens vård för barn och unga som mår psykiskt
dåligt.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen arbetar aktivt för att följa vapenlagen för att
undvika att personer med psykisk sjukdom har tillgång till vapen för att minska
risken för självmord genom skjutning.
Barn- och elevhälsan har tagit fram en egen handlingsplan för förebyggande arbete
mot självmord och utifrån den har arbete gjorts med kompetensutveckling av
medarbetare och en arbetsbok har tagits fram för psykisk hälsa i skolan och
förebyggande av självmord. Arbete pågår för att ta fram plan för ökad kunskap om
psykisk hälsa bland skolelever.
Det självmordsförebyggande arbetet lyfts i olika möten och nätverk inom Region
Gotland och i kontakt med andra aktörer. Ett behov till mer strukturerat och
gemensamt arbete på Gotland i samarbete mellan olika aktörer i det självmordsförebyggande arbetet har kommit upp som en möjlighet under de senaste åren.
Behovet har bland annat lyfts på Länsstyrelsens forum för social hållbarhet där
deltagarna visat intresse för det.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att det är lämpligt att förlänga giltighetstiden av nuvarande program för självmordsförebyggande arbete till dess att det är
reviderat, dock längst till 2020-12-31. Revidering påbörjas under andra halvåret 2019.
Några negativa konsekvenser av förlängning av nuvarande program kan inte ses för
det självmordsförebyggande arbetet i Region Gotland. Det vore däremot till nackdel
om nuvarande program upphör att gälla samtidigt som ett nytt inte trätt i kraft. Det
riskerar att fokus och kraft minskar i frågan.
forts
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Det bedöms av vikt för att ytterligare fokusera det självmordsförebyggandet att
undersöka möjligheten till att formalisera samarbetet mellan Region Gotland och
andra aktörer på Gotland för gemensam riktning och uppföljning. Det föreslås
därför att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att föra diskussioner om sådant
samarbete och om möjligt utarbeta gemensamt styrande dokument, parallellt med att
Region Gotlands program revideras.
Ärendets behandling under mötet

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

Program för självmordsförebyggande arbete inom Region Gotland för åren 20152018.
Regionstyrelseförvaltningen 2018-10-26
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26 oktober 2018

Veronica Hermann

Regionstyrelsen

Självmordsförebyggande program - revidering
Förslag till beslut

•

Nuvarande program för förebyggande av självmord (regionfullmäktige 2015-1012, §245) för Region Gotland, 2015-2018 förlängs att gälla till dess det är
reviderat, dock som längst till 2020-12-31. Arbetet med revideringen påbörjas
under andra halvåret 2019.

•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att i samband med revideringen av
Region Gotlands program för förebyggande av självmord undersöka möjligheten
till och eventuellt utforma ett formaliserat samarbete för förebyggande av
självmord på Gotland med aktörer inom offentlig, privat och idéburen sektor.

Bakgrund

Nuvarande program för självmordsförebyggande arbete för Region Gotland gäller
från 2015 till 2018. Enligt programmet har regionstyrelsen i uppdrag att planera
arbete för revidering av programmet i början av 2019.
Regionstyrelseförvaltningen ser att det är mest gynnsamt att planera revidering av
programmet till andra halvåret 2019. Det beror på att det under första halvåret 2019
kommer pågå processer kring framtagandet av regional utvecklingsstrategi, RUS och
att hälso- och sjukvårdsförvaltningen är inne i ett projekt ”säker suicidprevention”
som pågår fram till och med första halvåret 2019.
Uppföljning av det självmordsförebyggande programmet gjordes som planerat i
samband med bokslut 2016 och regionsstyrelseförvaltningen har även stämt av
pågående aktiviteter vid halvårsskiftet 2018. Resultaten visar att arbete sker utifrån
programmet som bedöms ha positiv effekt för att hålla fokus på arbetet. Strateg
inom folkhälsa och välfärd deltar vid nationella nätverksmöten med regionala
samordnare för suicidprevention och bedömer att Gotland ligger väl till nationellt i
det förebyggande arbetet.
Uppföljningen av programmet visar att det genomförts olika utåtriktade aktiviteter
som föreläsningar på temat psykisk hälsa samt deltagande i marknader och mässor.
Alla förvaltningarna har genomfört kompetenshöjande aktiviteter för medarbetare.
Förvaltningarna arbetar med sina rutiner för kontakt och stöd till självmordsnära
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personer. Gemensamt över verksamhetsgränser har en processkartläggning
genomförts med deltagande från psykiatrin, primärvården, akutmottagningen,
ambulansen, 1177 sjukvårdsrådgivningen, barn- och elevhälsan, anhörigstödet,
socialjouren, socialtjänsten, räddningstjänsten och polisen. Ett övergripande
rutindokument som tydliggör uppdrag och rutiner är skapat. Nya rutiner för
strukturerat stöd till efterlevande vid suicid är också framtagna.
Arbete fortgår för att integrera suicidprevention i det systematiska arbetsmiljöarbetet
inom Region Gotland. Ämnet ingår numer i regionens arbetsmiljöutbildning och
rutin är framtagen till ”personalhandboken” som stöd för samtal om psykisk hälsa.
16 personer i Region Gotland, FINSAM och ideella organisationer har utbildats till
instruktörer i Första hjälpen till psykisk hälsa. De har i sin tur utbildat medarbetare i
Region Gotland och andra organisationer, exempelvis fackförbund och LRF.
Arbete pågår över förvaltningsgränser (hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
socialförvaltningen och utbildnings- och arbetslivsförvaltning) för att förbättra
tillgänglighet till och samverkan kring första linjens vård för barn och unga som mår
psykiskt dåligt.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen arbetar aktivt för att följa vapenlagen för att undvika
att personer med psykisk sjukdom har tillgång till vapen för att minska risken för
självmord genom skjutning.

Barn- och elevhälsan har tagit fram en egen handlingsplan för förebyggande arbete
mot självmord och utifrån den har arbete gjorts med kompetensutveckling av
medarbetare och en arbetsbok har tagits fram för psykisk hälsa i skolan och
förebyggande av självmord. Arbete pågår för att ta fram plan för ökad kunskap om
psykisk hälsa bland skolelever.
Det självmordsförebyggande arbetet lyfts i olika möten och nätverk inom Region
Gotland och i kontakt med andra aktörer. Ett behov till mer strukturerat och
gemensamt arbete på Gotland i samarbete mellan olika aktörer i det
självmordsförebyggande arbetet har kommit upp som en möjlighet under de senaste
åren. Behovet har bland annat lyfts på Länsstyrelsens forum för social hållbarhet där
deltagarna visat intresse för det.
Ärendets beredning

Förvaltningschefer i Region Gotlands förvaltningar har tillfrågats om deras åsikt om
förslaget att förlänga giltighetstiden för nuvarande program för
självmordsförebyggande arbete till dess att det är reviderat. Samtliga
förvaltningschefer samtycker till förlängningen.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att det är lämpligt att förlänga
giltighetstiden av nuvarande program för självmordsförebyggande arbete till dess att
det är reviderat, dock längst till 2020-12-31. Revidering påbörjas under andra halvåret
2019. Några negativa konsekvenser av förlängning av nuvarande program kan inte
ses för det självmordsförebyggande arbetet i Region Gotland. Det vore däremot till
nackdel om nuvarande program upphör att gälla samtidigt som ett nytt inte trätt i
kraft. Det riskerar att fokus och kraft minskar i frågan.
Det bedöms av vikt för att ytterligare fokusera det självmordsförebyggandet att
undersöka möjligheten till att formalisera samarbetet mellan Region Gotland och
andra aktörer på Gotland för gemensam riktning och uppföljning. Det föreslås
därför att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att föra diskussioner om sådant
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samarbete och om möjligt utarbeta gemensamt styrande dokument, parallellt med att
Region Gotlands program revideras.
Beslutsunderlag

Program för självmordsförebyggande arbete inom Region Gotland för åren 20152018.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Hälso- och sjukvårdsdirektör Maria Dalemar
Samhällsbyggnadsdirektör Johan Åberg
Socialdirektör Marica Gardell
Teknisk direktör Patric Ramberg
Utbildningsdirektör Anders Jolby
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Inledning
Drygt 1600 personer tog sitt liv i Sverige under år 2013 och knappt 7400 personer
vårdades på sjukhus till följd av självmordsförsök 1.
Den totala kostnaden i samhället, indirekta och direkta kostnader, för ett enskilt
självmord beräknas till cirka 18,7 miljoner kronor och 3 miljoner kronor för ett
självmordsförsök 2. På Gotland tar mellan 6-14 personer sitt liv per år och runt 50
personer gör självmordsförsök.
På uppdrag av Regionfullmäktige pågår arbete att ta fram övergripande
handlingsprogram för medborgarnas trygghet och säkerhet på Gotland. Programmet
för självmordsförebyggande arbete kommer att ingå i det, som ett delprogram.
Arbetet med förslaget till program för självmordsförebyggande arbete har gjorts i en
arbetsgrupp med representation från förvaltningarna och en hjärnkollsambassadör.
Diskussion har förts med Tryggare Gotland (brottsförebyggande arbete mellan polis,
länsstyrelse och Region Gotland i samarbete med externa organisationer),
representanter från Falck Ambulans AB, Sjukvårdsrådgivningen Previa, Finsam,
Sjukhuskyrkan, ideella organisationen SuicideZero, NASP (Nationellt centrum för
suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa) samt ambulansöverläkare.
Förslaget till program remitterades till regionens nämnder och till NSPH (Nationell
Samverkan för Psykisk Hälsa) och reviderades något efter det.

Syfte
Syftet med programmet för det självmordsförebyggande arbetet är att minska antalet
självmord och självmordsförsök på Gotland under åren 2015-2018.
Strategier och satsningar inom Region Gotland år 2015-2018
Utifrån fakta och identifierade risker och behov prioriteras fem strategier inom
Region Gotland för att minska antalet självmord och självmordsförsök under åren
2015-2018:

Ärendenr RS Självmordsförebyggande, 2014/582 Datum 2015-10-12

1. Ökad kunskap om psykisk ohälsa och självmord i befolkningen och bland
medarbetare i Region Gotland
2. Specifik fokus på barn och unga i det självmordsförebyggande arbetet
3. Regionövergripande samordning av individuellt krisstöd i samband med
självmordsförsök och självmord
4. Säker hantering av skjutvapen
5. Samverkan inom Region Gotland och med externa aktörer i det
självmordsförebyggande arbetet
Implementering av strategierna i verksamhet och uppföljning

Nedan anges uppdrag till nämnderna som bedöms vara särskilt viktiga att satsa på för
att strategierna ska få genomslag i praktiskt arbete. En del av uppdragen finns redan i
verksamheterna och lyfts fram eftersom de bedöms ha stor betydelse. Det kan finnas
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behov av att strukturera och fokusera arbetet samt att öka samverkan mellan
förvaltningarna. Andra uppdrag är nya utifrån identifierade behov.
Utifrån uppdragen ansvarar respektive nämnd för planering av aktiviteter med tydliga
delmål och indikatorer för uppföljning. Arbetet lyfts in i ordinarie system för ledning
och styrning i verksamheterna. Vid planering av åtgärder tas hänsyn till grupper med
ökad risk för självmordsförsök och självmord. Åtgärderna anpassas även för att
fungera väl i olika grupper, hänsyn tas till exempel till ålder, kön och utbildningsnivå.
Samarbete görs med fördel över nämndgränser till exempel genom samordning av
utbildningsinsatser.
Uppföljning görs årligen i verksamheternas ordinarie system för resultatuppföljning.
Regionstyrelsen ansvarar för övergripande uppföljning av programmet.
Ledningskontoret får i uppdrag att i samband med årsredovisning år 2016 och 2018
sammanställa nämndernas resultat utifrån uppdragen samt förekomsten av självmord
och självmordsförsök i befolkningen. Det bör om möjligt samordnas med övrig
uppföljning av trygghet och säkerhet för medborgarna på Gotland eftersom det
självmordsförebyggande arbete ingår som en del av det.
Strategier och uppdrag under år 2015-2018
1 Ökad kunskap om psykisk ohälsa och självmord i befolkningen och bland
medarbetare i Region Gotland
Uppdrag under perioden 2015-2018
Ansvarig nämnd: Samtliga nämnder

Rutiner för arbete och kompetensutveckling finns för funktioner som möter
brukare/kunder som är självmordsnära*1och situationer med hög risk för
självmordskris*. Respektive nämnd definierar vilka funktioner det gäller inom
verksamheten.
Uppdrag under perioden 2015-2018
Ansvarig nämnd: HSN

Nuvarande regionala riktlinjer för suicidprevention revideras för att gällas
i hälso- och sjukvård, socialtjänst och elevhälsa samt byter namn.

Ärendenr RS Självmordsförebyggande, 2014/582 Datum 2015-10-12

Uppdrag under perioden 2015-2018
Ansvarig nämnd: RS

Främjande av psykisk hälsa och minskning av risk för självmord läggs in som en
del i Region Gotlands psykosociala arbetsmiljöarbete.
Plan tas fram för kontinuerlig utbildning av chefer i ”första hjälpen för psykisk
hälsa”.
Informationsinsats till befolkningen om psykisk ohälsa och förebyggande av
självmord i samarbete med externa aktörer.
Erbjuda introduktionstillfällen kring självmordsprevention riktad till medarbetare
inom Region Gotland.

*Definitioner, se sidan 7
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2 Specifikt fokus på barn och unga i det självmordsförebyggande arbetet
Uppdrag i ordinarie verksamhet
Ansvarig nämnd: BUN och GVN

Arbete med psykisk hälsa, normer och värden i skolan sker enligt uppdrag i
ordinarie verksamhet utifrån skollag och läroplan för att stärka barn och ungas
livskompetens.

Uppdrag under perioden 2015-2018
Ansvarig nämnd: BUN och GVN

Barn och unga ges kunskap i skolan om tecken på psykisk ohälsa genom
evidensbaserad metod.
Skolan har tydliga rutiner för upptäckt av risk för självmord och självmordsförsök.
Plan tas fram för att personal i skolan har kunskap om psykisk ohälsa.
2015-2018
KFN
Plan tas fram för arbete och kompetensutveckling kring förebyggande av
självmord.

Uppdrag under perioden
Ansvarig nämnd:

Uppdrag i ordinarie verksamhet
Ansvarig nämnd: HSN

Säkerställa tillgänglighet till första linjens vård för barn och unga vid psykisk
ohälsa.

3 Regionövergripande samordning av individuellt krisstöd i samband med
självmordsförsök och självmord
Uppdrag i ordinarie verksamhet
Ansvarig nämnd: RS

I samarbete mellan förvaltningar i Regionen och med externa aktörer samordnas
individuellt krisstöd till individer, bland annat i samband med självmordsförsök
och självmord. Det ingår som en förlängning av uppdraget kring krisstöd vid
allvarlig händelse.

Ärendenr RS Självmordsförebyggande, 2014/582 Datum 2015-10-12

4 Säker hantering av skjutvapen
Uppdrag i ordinarie verksamhet
Ansvarig nämnd: HSN

Rapportering enligt vapenlagen (SFS 1996:67 § 6) om personer som ur medicinsk
synpunkt inte är lämpliga att hantera skjutvapen.

5 Samverkan inom Region Gotland och med externa aktörer i det
självmordsförebyggande arbetet
Uppdrag under perioden 2015-2018
Ansvarig nämnd: RS

Skapa rutin för regelbunden statistik för självmord och självmordsförsök på
Gotland.
Säkerställa att det finns arenor för regelbunden samverkan kring
självmordspreventivt arbete inom Region Gotland och med externa aktörer. I
dessa samverkanssammanhang kan exempelvis utbildningsinsatser samordnas.
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Pröva möjligheten att skapa modell för händelseanalys av självmord bland
personer som inte haft kontakt med sjukvården.
Utse funktion för bevakning av det nationella kunskapsläget kring
självmordsförebyggande arbete samt deltagande i regionala och nationella nätverk.
Genomföra övergripande uppföljning av programmet i samband med
årsredovisning 2016 och 2018.
Planera arbete för revidering av programmet i början av 2019.
Konsekvenser

Fokusering på de uppdrag som finns sedan tidigare kan leda till fokuserat arbete med
specifika processer, tydliggörande av rutiner, nya samarbeten etc. Det kan leda till
behov av omfördelning av resurser i verksamheten. Exempel på det skulle kunna
vara arbetet med att förebygga psykisk ohälsa i skolan och kompetensutveckling i
verksamheterna.

Ärendenr RS Självmordsförebyggande, 2014/582 Datum 2015-10-12

Även nya uppdrag kan medföra behov som gör det nödvändigt att omfördela
resurser inom verksamheten.
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Bilaga 1

Definition av begrepp

Självm ordsförebyggande och suicidprevention

Självmordsförebyggande och suicidprevention är synonyma begrepp för åtgärder
med syfte att förhindra självmord och självmordsförsök 3.
I programmet används begreppet självmordsförebyggande i första hand.
Suicidprevention används som begrepp i vissa fall när det gäller åtgärder gentemot
självmordsnära personer, inom exempelvis hälso- och sjukvård.
Självm ordshandling

§
§

Självmordsförsök - Livshotande eller skenbart livshotande beteende, i avsikt att
sätta sitt liv på spel eller göra intryck av en sådan avsikt, men som inte leder till
döden
Självmord 4

Självm ordstankar

Fantasier, tankar, önskningar om och impulser att begå självmord. Dessa kan
utvecklas till avsikter, planer och eventuellt
beslut 4
Självm ordsrisk

Risken att i en nära framtid begå självmord. Ibland avses risken under hela livet 4
Självm ordskris

Kris under vilken en människas tillgängliga problemlösningsmetoder sviktar så att
självmord aktualiseras och eventuellt planeras och genomförs 4
Självm ordsnära

Begreppet självmordsnära används för personer som:
- nyligen (inom senaste året) har gjort ett självmordsförsök
- har allvarliga självmordstankar och där självmordsrisk bedöms föreligga
under den närmaste tiden framöver
- utan att ha allvarliga självmordstankar ändå bedöms vara i riskzonen för
självmord på grund av omständigheterna i övrigt, t.ex. att utsättas för
starkt negativa livshändelser 4

Ärendenr RS Självmordsförebyggande, 2014/582 Datum 2015-10-12

Självm ordsprocess

Utvecklingen från den första allvarliga självmordstanken över eventuella
självmordsförsök till (fullbordat) självmord 4
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Bilaga 2

Faktaunderlag

Orsaker till självmord och självmordsförsök

Självmord och självmordsförsök påverkas av flera olika faktorer: psykisk hälsa,
biologiska och genetiska faktorer, ogynnsamma livshändelser, psykologiska och
sociala faktorer liksom förhållanden i den fysiska miljön 5.
Innan en person gör självmordsförsök eller tar sitt liv pågår en självmordsprocess.
Personen börjar tänka på självmord och över tid går dessa tankar över i
kommunikation kring självmord som kan observeras mer eller mindre tydligt för att
så småningom leda fram till självmordsförsök och självmord. Självmordsprocessen
startar när flera riskfaktorer har anhopats samtidigt som personen upplever avsaknad
av stöd. Exempel på sådana situationer är förluster, negativa besked,
relationsproblem, stress, våld eller psykiskt trauma. Självmordshandlingen
uppkommer när personen varit en tid i självmordsprocessen och något utlöser en
självmordskris då personen inte kan se något annat sätt att handskas med situationen
än att ta sitt liv. Det är vanligt att en självmordshandling sker som en impulshandling.
Den utlösande faktorn kan vara en specifik situation med ökad stress och påfrestning
4,6,7
.
Hos barn och unga är den suicidala processen ofta kortare än hos vuxna 7.
9 av 10 personer som tar sitt liv har någon form av psykisk ohälsa. Vanligast är
depression och alkoholmissbruk. Hälften av personerna som tar sitt liv har haft
kontakt med psykiatrin 8.
Det är vanligare med självmord bland män än bland kvinnor men vanligare med
självmordsförsök bland kvinnor 6.
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Det är skillnad på riskfaktorer för att självmord ska inträffa någon gång i livet och
risksituationer för utlösning av självmordskris då en person genomför själva
handlingen 6.

Källa: S.Ringskog Vagnhammar, D.Wasserman Första hjälpen vi självmordsrisk

Det finns ett samband mellan självmord och tillgång till metoder för att genomföra
det. Exempelvis finns samband mellan självmord och tillgång till skjutvapen och
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faktorer i den fysiska miljön. Hur media rapporterar om självmord har också
betydelse. Det handlar om risk för imitation. Risken för att andra personer begår
självmord efter rapportering i media ökar om tydlig beskrivning görs av metod och
budskapet uppfattas heroiskt eller då negativa konsekvenser och alternativ
behandling för psykisk ohälsa utelämnas 8.
Förebyggande av självmord

WHO (World Health Organization) lyfter fram förebyggande av självmord i plan för
psykisk hälsa för åren 2013-2020. I planen den anges målet att självmord i befolkningen
ska minska med 10 procent till år 2020 9.
Påverka bakomliggande faktorer

Självmord och självmordsförsök kan förebyggas genom att påverka bakomliggande
faktorer som ökar risken för självmordshandling. Det är till exempel förebyggande av
psykisk ohälsa och missbruk i befolkningen samt att minska arbetslöshet och behovet
av ekonomiskt stöd 4,8.
Det är väsentligt att barn och unga har goda livsvillkor och att de får skyddsfaktorer
under uppväxten som motverkar psykisk ohälsa. Skyddsfaktorer är bland annat att ha
tilltro till sig själv och förmåga att söka och få stöd av andra, att vara öppen för andra
människors erfarenheter och för nya idéer samt att ha bra relation till andra
människor. I skollag och läroplan anges att målen för skolan handlar om både
utbildning och social fostran. Arbetsmiljön i skolan behöver även vara god så att
elever uppnår kunskapsmål och samtidigt mår bra. Personal i skolan behöver stöd för
att minska stress och oro i skolarbetet. En hälsofrämjande skola bör utöver specifika
kunskapsmål även ge en utbildning om psykisk hälsovård, kris- och konflikthantering
samt kamratstöd. Till den undervisningen bör kunskap om förebyggande av
självmord också infogas. Det måste planeras noga med evidensbaserade metoder för
att få rätt effekt 4.
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Att förebygga mobbing och att ge föräldrar evidensbaserat föräldrastöd är andra
åtgärder som främjar god psykisk hälsa hos barn och unga 4.
Tillgänglighet till vård och behandling av god kvalitet vid psykisk ohälsa och
missbruk påverkar förekomsten av självmord. För barn och unga behövs en väl
fungerande första linje för vård vid psykisk ohälsa. Första linjen innebär den funktion
eller verksamhet som först möter ett barn eller en ungdom med ett indikerat psykiskt
eller psykosocialt hälsoproblem som är i behov av bedömning och eller vård 10.
Frivilligorganisationer och andra aktörer i civilsamhället kan vara en resurs för att
medverka till att bryta isolering och att stötta i samband med personliga kriser 8.
Försvåra för självmordshandling

Åtgärder behövs för att minska tillgången till metoder för självmord som har hög
dödlighet. Ju svårare det är att få tillgång till höggradigt dödliga metoder för
självmord desto större är sannolikheten att personen väljer en mindre dödlig metod
och därför överlever. Det kan till exempel handla om att det finns barriärer i den
fysiska miljön. Åtgärder kan också göras för att försvåra för självmordshandling när
en person kommer in i en självmordskris så att impulsen att genomföra handlingen
kan gå över och personen istället kan få vård och stöd. Det kan till exempel handla
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om att personer med nedsatt psykisk hälsa inte ska ha tillgång till vapen och att
läkemedel förvaras säkert 11.
Uppmärksamma riskfaktorer och tillgång till åtgärder

Tidig upptäckt av personer som redan är inne i självmordsprocessen med snabbt
omhändertagande gör att självmordshändelser kan undvikas. Ökad kunskap behövs i
befolkningen om självmord, myter, rädslor och tabun samt vart man vänder sig för
att få hjälp och stöd. Det är större sannolikhet att möta en person med behov av akut
hjälp på grund av psykisk ohälsa än person med hjärtstillestånd. De flesta som tänker
på att ta sitt liv, tar sig igenom den krisen om de får stöd och vård. En stor del av de
som tar sitt liv har inte uppmärksammats eller fått vård och behandling som skulle
kunnat medföra att den självmordsprocessen hade avtagit. En statlig utredning har
påvisat behovet av utbildning i första hjälpen till psykisk ohälsa. Evidensbaserad metod
för detta som benämns MHFA, används i Sverige och utbildning ges via NASP*.
MHFA står för The Mental Health First Aid Training kommer ursprungligen från
Australien och har vetenskaplig evidens i Svenska förhållanden. I Sverige kallas det
för första hjälpen för psykisk hälsa men förkortas även här MHFA 12,14.
Tillgängligheten till vård för självmordsnära personer är viktig och kontaktvägar
behöver vara kända i befolkningen 4,5. Det gäller vid pågående självmordshandling,
och när en person försökt ta sitt liv men även när en person är inne i en
självmordsprocess för att undvika att en självmordskris utlöses så att en
självmordshandling genomförs.
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Snabb bedömning inom hälso- och sjukvård, rätt behandling, kontinuitet och
uppföljning av vård är väsentligt. Andra insatser som är viktiga för självmordsnära
personer är sociala interventioner som till exempel krisstöd, råd, information och
psykosociala behandlingskontakter. Stöd av olika former behövs till anhöriga i
samband med självmord men även till en självmordsnära persons anhöriga.
Närstående till självmordsnära personer har en viktig roll i stödet till den
självmordsnära personen, och bör involveras, men samtidigt egen ökad risk för att
hamna i självmordsprocess eller att situationen utlöser en självmordskris 4,5.
Det akuta omhändertagandet i samband med en självmordshandling, till exempel hot
om självmord på allmän plats kan med fördel samordnas mellan
”blåljussfunktionerna” polis, ambulans, räddningstjänst och alarmcentral för att få till
snabbt omhändertagande. Det har bland annat gjorts i Stockholm och Jönköping 13,14.
Kompetens i akut omhändertagande av självmordsbenägen person är också av vikt
för att bryta pågående självmordshandling.
Samverkan och uppföljning

Samverkan mellan olika aktörer i samhället behövs i det självmordsförebyggande
arbetet. Stödet kring självmordsnära personer behöver planeras över organisatoriska
gränser. Uppföljning av självmordshändelser, bredare än bara i hälso- och
sjukvården, ger kunskap som kan användas för att förbättra samarbetet mellan
aktörer och hitta adekvata åtgärder för att undvika liknande situationer i framtiden
4,5,10
.

*

*

NASP – Natinellt centrum för suicidforsning och prevention av psykisk ohälsa.
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Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen kommer i början av 2016 att lansera ett
kunskapsstöd för bred händelseanalys av självmord bland barn och unga.
Nationella strategier

I nationellt handlingsprogram för förebyggande av självmord, beslutat av riksdagen,
finns 9 angivna strategier 5:
1 Insatser som främjar goda livschanser för mindre gynnade grupper
Genom arbete i förskola, skola och fritidsverksamhet kan utvecklingen av barns och
ungas kompetenser främjas. Då kan risken för psykisk ohälsa och självmord minskas
även för barn med mindre goda förutsättningar.
2 Minskad alkoholkonsumtion i befolkningen och i högriskgrupper för självmord
3 Minskad tillgänglighet till medel och metoder för självmord
4 Självmordsprevention som hantering av psykologiska misstag
Självmord ses som en psykologisk olycka som skulle kunnat förhindras. Bred
analys av händelsen, inte bara inom vården, behövs för att kunna förebygga att
likande olyckor sker.
5 Medicinska, psykologiska och psykosociala insatser
Adekvat behandling av psykisk ohälsa och missbruk behövs eftersom medför
ökad risk för självmord och att det finns en underbehandling av psykisk ohälsa.
6 Spridning av kunskap om evidensbaserade metoder för att minska självmord
NASP(Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa)
har expertfunktion inom suicidprevention i Sverige och arbetar med utveckling
av suicidpreventiva metoder, utbildning och information.
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7 Kompetenshöjning av personal och andra nyckelpersoner i vård och omhändertagande av personer
med självmordsproblematik
Ökad kunskap behövs i hälso- och sjukvård, socialtjänst och andra verksamheter
där medarbetarna kommer i kontakt med självmordsnära personer. Det handlar
inte bara om medarbetare som arbetar inom psykiatri och beroendevård utan
även till exempel medarbetare i primärvård, olika typer av handläggare, personal i
äldrevård och så vidare.
8 Händelseanalys i samband med Lex Maria anmälningar
Hälso- och sjukvården ska anmäla alla självmord som inträffat under pågående
vård eller inom fyra veckor efter en vårdkontakt, enligt Lex Maria.
9 Stöd till frivilligorganisationer
Frivilligorganisationer kan på ett friare sätt än offentliga organ lyfta fram
perspektiv på en fråga och föreslå lösningar. På detta sätt kan de påskynda en
utveckling i önskvärd riktning.
Prioriterade åtgärder enligt Suicide Zero

Suicide Zero är en ideell förening som för närvarande är stark opinionsbildare och
bärare av kunskap kring självmord. De lyfter fram några delar som särskilt viktiga i
det självmordsförebyggande arbetet: uppmärksammande av risk för självmord och
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krisstöd i form av kriscentra, breda händelseanalyser samt tydliga insatser i skolan.
De förespråkar att skolorna använder Miami-modellen för självmordsförebyggande
insatser. Det innefattar bland annat regelbunden kompetensutveckling för alla
personalgrupper i skolan kring självmordsprevention samt tydliga rutiner för
bedömning av risk för självmord bland barn och unga. I skolan finns
specialistutbildade så kallade trust specialists som har lång utbildning om psykisk ohälsa
och behandlingskompetens. De har livskunskap med eleverna samt är de som
genomför bedömningar och samtal om en elev uppfattas ha ökad risk för självmord
15
.
Stödmaterial

WHO har tagit fram stödmaterial för det självmordsförebyggande arbetet som kan
användas i svenska förhållanden. Det finns att tillgå via NASP (Nationellt centrum
för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa)hemsida.
• Att förebygga självmord: ett stödmaterial för polisen, brandförsvaret,
ambulans och SOS-alarm
• Att förebygga självmord: ett stödmaterial för allmänläkare
• Att förebygga självmord: ett stödmaterial för professionella inom media
• Att förebygga självmord och självmordsförsök hos skolelever – ett
stödmaterial för lärare och annan skolpersonal
• Att förebygga självmord: ett stödmaterial för primärvården
• Att förebygga självmord: ett stödmaterial för fångvården
• Förebygga självmord: Att starta stödgrupper för efterlevande
• Att förebygga självmord: ett stödmaterial för arbetsplatsen
Stödmaterialet för förebyggande av självmord och självmordsförsök hos skolelever är
specifikt anpassat till svenska förhållanden av NASP. I det finns bland annat kunskap
om skyddsfaktorer för barn och unga, upptäckt och hantering av självmordsnära
elever samt åtgärder om självmord inträffat.
NASP har även framtaget stödmaterial till föräldrar och till skola.
Länk till stödmaterial från WHO och NASP
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Flera organisationer har tagit fram stödmaterial som kan användas i det
självmordsförebyggande arbetet och erbjuder stöd via telefon eller chatt.
Länk till NASP hemsida med information om hjälplinjer och enkel information om
myter och risksignaler för självmord.
Länk till Vårddguiden 1177 hemsida för stöd till barn våga fråga
Utbildningar som stöds av NASP

NASP (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa)
tillhandahåller utbildningar som kan användas i det självmordsförebyggande arbetet
16
.
Första hjälpen till psykisk ohälsa, MHFA
MHFA finns med inriktning både för först hjälpen för unga, vuxna och äldre.
Utbildningen är så kallad kaskadutbildning som innebär att instruktörer får utbildning
för att i sin tur kunna utbilda andra personer. Instruktörsutbildning ges via NASP
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och kostar 19 500 kronor. Den omfattar 5 dagar. Utbildningen som sedan ges av
instruktörerna till andra sker i grupp med cirka 16 personer. Varje grupp får en
utbildning på 12 timmar uppdelad i 4 moduler där varje del är 3 timmar. Utbildning i
respektive modul kan ske vid separata tillfällen eller läggas ihop. Utbildningen i
MHFA med inriktning mot unga är även den delad i 4 moduler men varje modul är
något längre; 3,5 timmar. Utbildningen i MHFA med inriktning mot unga och äldre
är riktad till personer som exempelvis arbetar med dessa grupper. Tanken är inte att
exempelvis ge utbildningen till elever i skolan.
Akut omhändertagande av självmordsbenägen person, AOSP
Akut omhändertagande av självmordsbenägen person, AOSP är en utbildning som
riktar sig till personer som i sitt yrke möter personer i akuta självmordssituationer.
Utbildningen är inte vetenskapligt utvärderad men omfattande praktisk användning
visar goda erfarenheter som gör att den rekommenderas av NASP. Den utvecklades
som en del i Stockholms läns projekt för självmordsprevention. Även denna
utbildning är kaskadutbildning. Instruktörsutbildning ges via NASP och kostar 5000
kronor. Den omfattar 2 dagar. Utbildningen som sedan ges via instruktörerna är en
endagskurs på 5-8 timmar i grupper om cirka 12 personer.
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Introducerande utbildning i självmordsprevention
Introduktion till självmordsprevention innebär att ge grundläggande kunskap om
psykisk hälsa, myter om självmord, risker och stöd. Sedan några år har NASP
tillsammans med kommuner i Stockholm ett pågående projekt Aktion livräddning. Det
innebär att personer som i sitt yrke på något vis kommer i kontakt med
självmordsnära och sårbara människor får en dags introduktionsutbildning i
självmordsprevention.
Kunskapsseminarier
NASP genomför även kontinuerligt kunskapsseminarier om självmordsprevention
utifrån vetenskaplig forskning.
Utbildning riktad till barn och unga
NASP ger utbildningen Kärleken är den bästa kicken som är en utbildning riktad till
personer som arbetar med ungdomar. Den är 2 dagar och kostar 3500 kronor per
deltagare. Den ger kunskap för att förebygga psykisk ohälsa bland ungdomar. Den
som gått utbildningen kan i sin tur utbilda ungdomar. Det finns inget formellt
upplägg för hur utbildningen ges till unga. Kunskapen kan användas som del i någon
form av utbildning i ”livskompetens”. NASP rekommenderar att ”livskompetens” är
något som skolorna satsar på, exempelvis att ha schemalagd tid för utbildning kring
detta.
2015 presenterades en vetenskaplig studie som fått medial uppmärksamhet. Den
visar att riktad utbildning till unga om tecken på psykisk ohälsa har effekt för att
minska antalet självmordsförsök och allvarliga självmordsplaner bland skolelever 1416 år gamla. Det kallas för “Youth Aware of Menthal Health Programme” 17. Det är
dock inte testat i Svenska förhållanden.
Förekomst av självmord och självmordsförsök på Gotland

För detaljer, se diagram och tabeller i bilaga 2.

12 (26)

Region Gotland

Program för självmordsförebyggande arbete

Ledningskontoret

Självmord på Gotland

De senaste 5 åren har mellan 6-14 gotlänningar tagit sitt liv, i snitt 9 personer per år.
Någon tydlig trend i att antalet har ökat eller minskat kan inte ses, varken uppdelat
för kvinnor och män eller i olika åldersgrupper.
Det är vanligare med självmord bland män än bland kvinnor.
Av de personer som tagit sitt liv på Gotland sedan 1997 har fler varit i åldern 40-59
år än i andra åldersgrupper. Minst antal självmord har genomförts av personer i
åldern 0-19 år, totalt 7 personer under de 17 år som det finns statistik för. Antalet
självmord i åldersgruppen från 80 år och uppåt är relativt få men relaterat till hur
många personer som finns i den åldersgruppen är det inte mindre vanligt i den
gruppen.
Det finns inte något tydligt mönster bland kvinnor som tagit sitt liv på Gotland i
vilket tillvägagångssätt som använts. Bland män syns det tydligt att fler tagit sitt liv på
annat sätt än genom förgiftning. Tillförlitlig statistik finns inte för att analysera de
metoder som använts då tillvägagångssättet angetts som annat sätt än förgiftning.
Bland de personer som tog sitt liv under 2014 som haft kontakt med sjukvården var
hängning det vanligaste tillvägagångssättet. Medarbetare hos polisen och
ambulanssjukvården på Gotland har bilden av att flest självmord på Gotland skett
genom hängning och skjutning. Polisens uppgifter om självmord på Gotland visar
inte några mönster i form av speciellt utsatta platser.
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Vid jämförelse med riket räknas antalet självmord om till antal per 100 000 invånare.
På Gotland har antalet självmord varierat mellan åren och totalbefolkningen är liten.
Det gör att det finns statistiska svårigheter vid jämförelse med riket. Rangordnas
länen utifrån det län som har lägst förekomst av självmord år för år framgår stor
variation i placeringen för Gotland. Vissa år har Gotland haft högst antal i jämförelse
och vissa år har Gotland varit bland de län som haft lägst antal självmord. Vid analys
av antal självmord under flera år syns det att förekomsten av självmord bland män på
Gotland under flera år varit något vanligare än i riket. När det gäller kvinnor har det
varierat mellan åren om antalet självmord varit högre eller lägre i förhållande till riket.
Vid jämförelse med riket av självmord i olika åldersgrupper framgår att det varierar
om förekomsten på Gotland varit högre eller lägre än i riket. I åldersgrupperna 0-19
år och 80+ år har däremot förekomsten varit högre jämfört med riket under samtliga
år då minst en person i de åldersgrupperna tagit sitt liv på Gotland tros att det
faktiska antalet självmord i de åldrarna är lågt.
Självmordsförsök på Gotland

Mellan åren 2009 och 2013 har i medeltal 22 män och 27 kvinnor vårdats på sjukhus
för självmordsförsök. Antalet har ökat både bland kvinnor och bland män sedan år
2007.
Av de personer på Gotland som vårdads på sjukhus för självmordsförsök mellan år
2009 och 2013 var de flesta kvinnorna i åldersgruppen 20-39 år och yngre än 19 år.
Bland män var det flest i åldersgruppen 20-39 år och 40-59 år.
Det är vanligare på Gotland att män vårdats på sjukhus för självmordsförsök än i
riket.

13 (26)

Region Gotland

Program för självmordsförebyggande arbete

Ledningskontoret

Att mäta självmordsförsök genom antal personer som vårdats på sjukhus ger inte en
sann bild av antalet. Det finns ett antal personer som gjort självmordsförsök men
inte vårdats på sjukhus i samband med det.
Självmordsförebyggande arbete inom Region Gotland
Påverkan av bakomliggande faktorer

Arbete för att förebygga psykisk ohälsa, hos barn och unga, vuxna och äldre sker
genom grunduppdrag i de flesta förvaltningarna. Samordning av aktiviteter inom
Region Gotland för att förbättra psykisk ohälsa hos barn och unga görs via BarnSam,
samverkan mellan förvaltningarna i Region Gotland. Tydlig samordning av arbetet
att förebygga psykisk ohälsa kring vuxna och äldre finns inte på motsvarande sätt.
För närvande pågår arbete inom hälso- och sjukvården med att planera för tydlig
struktur första linjens vård för psykisk hälsa bland barn och unga. I arbetet ingår att
göra verksamheten tillgänglig och känd i befolkningen samt att arbeta med rutiner
tillsammans med socialtjänst och elevhälsa. I förlängningen skulle arbetet kunna leda
till att medarbetare inom hälso- och sjukvården som arbetar med ”första linjens
vård” arbetar närmare barn och ungdomar på plats i skolan.
Försvåra för självmordshandling

Varje år rapporterar läkare i sjukvården cirka 5-8 gånger per år i enlighet med
vapenlagen om personer som inte är lämpliga att hantera skjutvapen. Det är
rimligtvis en underrapportering med tanke på antal vapenlicencer som finns. Polisen
kontaktas även av och till av anhöriga som upplever att en person inte är lämplig att
inneha skjutvapen, där polisen bedömer att det varit adekvat med anmälan från
sjukvården 18.
Uppmärksamma riskfaktorer och tillgång till åtgärder
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Inom ramen för regionens krisberedskap pågår planering för arbete med att kartlägga
vilket stöd som finns för individer i kris. I nuläget saknas regiongemensamt
omhändertagande för individuellt krisstöd och tanken är att under 2015 arbeta fram
det. Det kommer även att innefatta krisstöd i samband med självmord och
självmordsförsök och göras i samarbete med andra externa organisationer.
Inom psykiatrin har riktlinjer tagits fram för praktiskt arbete med patienter som är
självmordsnära. Det innehåller bland annat skattningsskalor för bedömning av risk
för självmord.
I flera verksamheter i Region Gotland har en del medarbetare fått utbildning kring
självmordsprevention, exempelvis via NASP. Inom socialförvaltningen och hälsooch sjukvården finns några medarbetare som är instruktörer i första hjälpen i psykisk
hälsa, MHFA. Strukturerad samordning av utbildning inom och mellan förvaltningar
saknas. Inom BarnSam har behov framkommit av gemensam introduktion för
medarbetare i Region Gotland om psykisk ohälsa och risk för självmord.
Samverkan mellan Region Gotland och externa aktörer med blåljusfunktion
efterfrågas.
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Samverkan och uppföljning

Polisen kontaktar chefläkare i hälso- och sjukvården efter självmord. Har personen
haft kontakt med hälso- och sjukvården inom 4 veckor görs Lex Maria anmälning
och händelseanalyser. Om så inte är fallet görs ingen vidare analys eller uppföljning.
Strukturerad kontakt mellan NASP och Region Gotland har inte förekommit.
Bedömning av risker och behov på Gotland
Påverkan av psykisk ohälsa

Förebyggande av psykisk ohälsa är viktigt på Gotland eftersom det är den främsta
orsaken till självmord samt att antalet självmordsförsök ökar. Samordning på
övergripande nivå i det arbetet för vuxna och äldre vore av vikt inom Region
Gotland. Det tas emellertid inte upp i strategierna för det självmordsförebyggande
arbetet. Det är istället önskvärt med tydlig samordning kring den frågan som en del
av det regionövergripande folkhälsoarbetet.
Specifika insatser för barn och unga

Det finns ett behov av att i det självmordsförebyggande arbetet specifikt lyfta fram
behovet av insatser kring barn och unga eftersom en stor del av de personer som
genomför självmordsförsök är under 20 år. Även om antalet självmord varit få i den
åldersgruppen så har det relativt sett varit fler fall än i riket de år då en ung person
tagit sitt liv på Gotland. Det bedöms även viktigt att göra åtgärder så att barn och
unga utveckla kompetenser som skyddar mot självmord senare i livet eftersom de
flesta av självmordsförsöken genomförts av personer i åldern 20-39 år.
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Det är av vikt att arbetet, inom hälso- och sjukvården, med tillgång till första linjens
vård för barn och unga vid psykisk ohälsa, får framgång. Tydlig samverkan i det
dagliga arbetet mellan förvaltningarna kring ungdomshälsa bedöms också vara
betydelsefullt.
Skolan har uppdrag enligt skollagen att arbeta för att stärka barn och unga och inte
enbart nå kunskapskrav i skolämnena. Fokus på hälsofrämjande skola skulle
ytterligare kunna stärka det arbetet med exempelvis tydlig plan för att ge barn och
unga kunskap som stärker ”livskompetens”, exempelvis genom schemalagda
aktiviteter, samarbete med andra förvaltningar i Region Gotland och externa aktörer.
I det arbetet kan utbildningen kärleken är den bästa kicken vara användbar liksom
WHO:s stödmaterial för förebyggande av självmord och självmordsförsök bland
skolelever.
Arbetet med likabehandlingsplaner och mobbingförebyggande åtgärder kan stärkas.
Det skiljer sig mycket mellan skolorna i hur stor del av eleverna som upplever att
vuxna på skolan arbetar för att förhindra mobbing (18).
Kunskap om psykisk ohälsa och om förebyggande av självmord behöver säkras i alla
yrkesgrupper som arbetar i skolan.
Minska tillgång till metoder för självmord

Tillgång till skjutvapen har hög relation till förekomst av självmord. På Gotland är
skjutning ett av de självmordssätt som dominerar och polisen uppfattar att det finns
en underrapportering från sjukvården om personer som inte är lämpliga att hantera
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skjutvapen. Förekomsten av självmord bland män är även något högre på Gotland än
i riket. Detta gör att det finns behov av att se över och säkra rutiner i hälso- och
sjukvården för rapportering enligt vapenlagen. Något behov av åtgärder i den fysiska
miljön har inte identifierats eller ytterligare generella behov av åtgärder för att minska
tillgång till metoder för självmord.
Uppmärksamma riskfaktorer och tillgång till åtgärder

Behov finns av ökad kunskap om psykisk ohälsa i befolkningen eftersom antalet
självmord inte minskar och antalet självmordsförsök ökar. Självmord och
självmordsförsök kan förhindras om självmordsprocessen bryts. Stor del av de
personer som tar sitt liv använder hängning som metod vilket till viss del kan kräva
en del planering. Det visar att det finns utrymme för att arbeta med att fånga upp
personer som är inne i självmordsprocessen, att ge vård och stöd innan den suicidala
processen leder till självmordshandling. För att det ska vara möjligt behöver personer
i omgivningen reagera på tecken att en annan person är inne i en självmordsprocess.
Det finns behov av ökad kunskap om psykisk ohälsa, myter om självmord och
tecken på risk samt vart stöd finns att tillgå. Region Gotland kan genom utbildning
av medarbetare bidra till ökad kunskap i befolkningen.
Samarbete kan även göras med externa aktörer för att sprida kunskap. Generell
introduktion om psykisk ohälsa och förebyggande av självmord kan användas,
exempelvis på liknade sätt som det har gjorts i Stockholmskommuner. Första hjälpen
för psykisk hälsa, MHFA skulle behöva spridas i samhället så att det blir en ”allmän
kompetens” på motsvarande sätt som hjärtlungräddning är. Även stödmaterial från
WHO och andra aktörer kan användas tydligare i verksamheterna.
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Förutom att utbilda medarbetare i Region Gotland för att sprida kunskap i samhället
och bidra till god arbetsmiljö behövs kompetensutveckling kring psykisk ohälsa och
förebyggande av självmord i verksamheter där medarbetare kommer i kontakt med
självmordsnära personer. Det handlar om funktioner som ger vård och stöd till
personer i samband med självmordsförsök och vid genomförda självmord men även
om funktioner som möter personer med hög risk för självmord och i situationer som
skulle kunna utlösa självmordskris. Det gäller spridda typer av funktioner, allt från
handläggare av personalärenden till medarbetare i räddningstjänst. Analys av vilka
dessa funktioner är inom respektive verksamhet kan göras med stöd av kunskap om
kända riskfaktorer och risksituationer för självmord.
MHFA, första hjälpen för psykisk hälsa, har inte använts brett i Region Gotland men det
finns en del utbildade instruktörer i inriktningen mot vuxna och äldre. Det finns även
utbildade instruktörer i MHFA på Gotland inom organisationer utanför Region
Gotland. Samtliga inriktningarna inom MHFA bör användas. Bland unga är antalet
självmord få men det är vanligare med självmordsförsök bland unga än i andra
åldersgrupper. Det är få faktiska fall av självmord bland äldre men relaterat till hur
många personer i den åldersgruppen som bor på Gotland är det vanligare jämfört
med i riket och till och med vanligare i den åldersgruppen på Gotland än i andra
åldrar vissa år.
Tydigt behov av samordnat krisstöd till individer i samband med självmord och
självmordsförsök har framkommit. Vid allvarliga självmordstankar finns behov på
Gotland av möjlighet till aktivt stöd då någon tar kontakt för att erbjuda krisstöd och
uppföljning. I samband med självmordsförsök behöver rutiner säkras så att personen
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får vård och stöd i samverkan mellan olika aktörer. Det finns även att tydligt behov
på Gotland att säkra rutiner för krisstöd till anhöriga i samband med
självmordshändelse.
I en del verksamheter saknar medarbetare i Region Gotland tillgång till krisstöd i
samband med självmordshändelser utanför kontorstid.
De riktlinjer som tagits fram för suicidprevention i psykiatrin, med rutiner för
bedömning av självmordsnära personer och vård vid självmordskris används inom
psykiatrin men behöver spridas i andra verksamheter. De kan implementeras brett i
hälso- och sjukvården och även anpassas till att användas inom socialtjänst och
elevhälsa.
Möjlighet till ökat samarbete mellan blåsljusfunktioner vid hot om självmord ses
också. Redan beprövade metoder för gemensam alarmering mellan polis, ambulans
och räddningstjänst skulle troligen kunna användas även på Gotland.
Samverkan och uppföljning

Behov finns av att få tillförlitliga uppgifter om förekomst av självmordsförsök. Den
statistik som finns nationellt gäller bara självmordsförsök där personen vårdats på
sjukhus. Statistiken är betydelsefull för att kunna följa utvecklingen av faktiskt antal
självmordsförsök på Gotland för att exempelvis utvärdera genomförda satsningar.
Tydligare uppföljning av självmordshändelser på Gotland behöver göras i samarbete
mellan olika förvaltningar i Region Gotland och med polis och ambulansverksamhet.
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Satsningar under år 2014-2015

Utifrån identifierade risker och behov föreslås fem strategier och satsningar som
finns angivna i början av detta dokument. Uppföljning görs i respektive verksamhets
ordinarie struktur för resultatuppföljning. Utöver det föreslås att ledningskontoret får
i uppdrag att sammanställa hur nämnderna arbetat utifrån uppdragen samt att följa
förekomsten av självmord och självmordsförsök. Vid uppföljningen av antal
självmord är det viktigt att beakta att antalet självmord år 2018, eller annat enskilt år,
inte kan vara en indikator på om satsningar varit lyckade eller inte eftersom det
hittills varit stor variation i antal självmord på Gotland mellan åren. Ett år kan
förekomsten på Gotland relaterat till riket vara bland den högsta för att året efter
vara bland den lägsta. För att säkert kunna dra slutsats om antal självmord minskat
behöver en trend mätas över flera år. Resultat kommer därför inte att kunna ses
tydligt förrän ett antal år efter 2018. För självmordsförsöken borde resultat kunna
mätas tidigare. Ett observandum är att med planerade satsningar kan antalet personer
som får vård och stöd i samband med självmordsförsök öka samtidigt som bättre
uppföljning av antal självmordsförsök utvecklas över tid. Det gör att det under
perioden kan framstå som att antalet självmordsförsök ökat trots att de i själva verket
kan ha minskat.
Källförteckning

1 Socialstyrelsen, statistikdatabas
2 Räddningsverket, Nationellt centrum för erfarenhetsåterföring från olyckor. Suicid
och samhällsekonomiska kostnader. Karlskoga:2004. Hämtat 150220 från
https://www.msb.se/Upload/Kunskapsbank/Statistik_larande/Suicid_och_samhall
sekonomiska_kostnader.pdf
17 (26)

Region Gotland

Program för självmordsförebyggande arbete

Ledningskontoret

3 Socialstyrelsen, termbank
4 NASP, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa.
Självmordspreventiva strategier och åtgärdsförslag inriktade mot hälso- och sjukvården,
socialtjänsten och skolhälsovården/elevhälsan - En kunskapssammanställning gjord för
Socialstyrelsen av NASP. 2009. Hämtat 150220 från
http://ki.se/sites/default/files/kunskapssammanstallning_2009.pdf
5 Folkhälsoinstitutet och Socialstyrelsen. Förslag till nationellt program för suicidprevention.
2006. Hämtat 150220 från
http://ki.se/sites/default/files/forslag_till_nationellt_program_for_suicid_preventio
n_0.pdf
6 Ringskog Vagnhammar.S, Wasserman.D. Första hjälpen vi självmordsrisk, 2010.
7 NASP, Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa.
Att Förebygga Självmord och Självmordsförsök hos Skolelever , 2010.
8 Folkhälsoinstitutet. Förslag till nationellt program för suicidprevention, 2006. Hämtat
150220 från
http://ki.se/sites/default/files/underlagsrapport_fran_statens_folkhalsoinstitut.pdf
9 WHO, World Health Organisation. Mental Health Action plan 2013-2020. Hämtat
150220 från http://www.who.int/mental_health/publications/action_plan/en/
10 Sveriges Kommuner och Landsting. Hämtat 150220 från
http://skl.se/halsasjukvard/kunskapsstodvardochbehandling/tillganglighetivardenva
rdgarantin/forstalinjenbarnochunga.891.html
11 Regerigen. Proposition 2007/08:110 En förnyad folkhälsopolitik, 2008. Hämtat 150220
från http://www.regeringen.se/sb/d/9251/a/100978

Ärendenr RS Självmordsförebyggande, 2014/582 Datum 2015-10-12

12 Regeringen. SOU 2010:13 Första hjälpen i psykisk hälsa, delbetänkande i
Självmordspreventionsutredningen, 2010. Hämtat 50220 från
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/145088
13 Stockholms län och Karolinska Institutet. Självmordsprevention inom Stockholms län
(SPIS) Gemensamt arbete med självmordsprevention inom Stockholm län Slutrapport Hämtat
150220 från http://ki.se/sites/default/files/spis_slutrapport_spis._2013_0.pdf
14 Jönköpings Kommun, Suicidprevention, delprogram till handlingsprogram trygghet och
säkerhet 2012-2014. Hämtat 150220 från:
http://www.jonkoping.se/download/18.59714eb913702acdc965e3/1335948858458
/Suicidprevention,+delprogram+till+handlingsprg+trygghet+och+s%C3%A4kerhet
.pdf
15 Suicid Zero, personlig kommunikation med generalsekreterare Alfred Skogberg i
februari 2015 samt information via hemsida hämtat 150220 från
http://suicidezero.se/

18 (26)

Region Gotland

Program för självmordsförebyggande arbete

Ledningskontoret

16 NASP via hemsida: http://ki.se/nasp/utbildningar-vid-nasp
17 Wasserman D, Hoven CW, Wasserman C, et al. 2015 School-based suicide prevention
programmes: the SEYLE cluster-randomised, controlled trial. Hämtat 150220 från
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(14)612137/abstract
18 Polismyndigheten på Gotland, personlig kommunikation med vapenhandläggare
Ann Jakobsson i februari 2015.

Ärendenr RS Självmordsförebyggande, 2014/582 Datum 2015-10-12

19Region Gotland, elevenkät i årskurs 8 år 2014

19 (26)

Region Gotland

Program för självmordsförebyggande arbete

Ledningskontoret

Bilaga 3

Representanter i arbetsgrupp

Anna Derwinger-Hallberg, verksamhetsledare BarnSam
Marianne Ekedahl, verksamhetsutvecklare kultur- och fritidsförvaltningen
Jenny Ellebring, skolsköterska elevhälsan barn – och utbildningsförvaltningen
Bengt-Olof Grahn, projektkoordinator teknikförvaltningen
Veronica Hermann, strateg ledningskontoret
Marika Hård af Segerstad, patientrepresentant och hjärnkollsambassadör
Marie Härlin-Ohlander, verksamhetsområdeschef psykiatri hälso- och
Sjukvårdsförvaltningen
Nina Ljung personalchef, samhällsbyggnadsförvaltningen
Ulla-Maija Kristing Madison kurator, elevhälsan Barn – och utbildningsförvaltningen

Ärendenr RS Självmordsförebyggande, 2014/582 Datum 2015-10-12

Ragnar Östermark, enhetschef beroendeenheten Socialförvaltningen

20 (26)

Region Gotland

Program för självmordsförebyggande arbete

Ledningskontoret

Bilaga 4 Statistik över självmord och självmordsförsök
Diagram och tabeller avses personer folkbokförda på Gotland.
Figur 1 Antal självmord, kvinnor och män, på Gotland mellan år 1997 och 2013
Fler män än kvinnor på Gotland har tagit sitt liv under åren med undantag av år 2013. Antalet
självmord varierar över åren.
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Källa: Socialstyrelsen, diagnos X60-X84 Avsiktligt självdestruktiv handling (självmord)
Figur 2 Antal självmord på Gotland i olika åldersgrupper under åren 1997 till 2013
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Källa: Socialstyrelsen, diagnos X60-X84 Avsiktligt självdestruktiv handling (självmord)
Figur 3 Andel självmord i befolkningen på Gotland i respektive åldersgrupp

Beräknat genom att dela medelantal eller maxantal med befolkningsmängd i åldersgruppen
Källa: Socialstyrelsen, diagnos X60-X84 Avsiktligt självdestruktiv handling (självmord)
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Figur 4 Tillvägagångssätt vid självmord bland kvinnor på Gotland mellan år
1997 och 2013
Antalet självmord genom för giftning och annat sätt varierar i antal över åren
bland kvinnor på Gotland. Det går inte att se att förgiftning eller annat sätt är
vanligare.
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Källa: Socialstyrelsen, diagnos X60-X69 Avsiktligt självdestruktiv handling, förgiftning,
X70-X84 Avsiktligt självdestruktiv handling, annat
Figur 5 Tillvägagångssätt vid självmord bland män på Gotland
mellan år 1997 och 2013
Fler självmord bland män på Gotland genomfördes på annat sätt än genom förgiftning under
åren 1999 till 2013.
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Antal
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Källa: Socialstyrelsen, diagnos X60-X69 Avsiktligt självdestruktiv handling, förgiftning,
X70-X84 Avsiktligt självdestruktiv handling, annat
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Figur 6 Gotlands placering bland län med lägst respektive högst förekomst av antal
självmord per 100 000 invånare under åren 1997 till 2013

Placering blad län med lägst (1)
respektdive högst (21) förekomst

Diagrammet visar Gotlands placering bland samtliga 21 län utifrån förekomst av självmord i
befolkningen under respektive år. Högst placering, det vill säga på placering 21 innebär högst
förekomst av självmord av samtliga län. Låg placering innebär lågt antal självmord i befolkningen
relaterat till övriga län. Gotlands placering i relation till andra län varierar kraftigt över åren.
Exempelvis är förekomsten hög år 2012 men låg 2013.
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Källa: Socialstyrelsen, diagnos X60-X84 Avsiktligt självdestruktiv handling (självmord)
Figur 7 Antal självmord omräknade till antal per 100 000 invånare för jämförelse
mellan antal på Gotland och i riket
Antalet självmord per 100 000 invånare är mindre bland kvinnor än bland män. Antalet varierar
mellan åren på Gotland. Antalet har varit högre bland män på Gotland än i riket de flesta åren
mellan 1997 och 2013.
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Källa: Socialstyrelsen ,diagnos X60-X84 Avsiktligt självdestruktiv handling (självmord)
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Figur 8 Antal kvinnor och män på Gotland som vårdats på sjukhus på grund av
självmordsförsök mellan åren 2001 och 2013.
Antalet kvinnor och män som vårdats på sjukhus på grund av självmordsförsök har ökat sedan
år 2007.
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Källa: Socialstyrelsen, diagnos X60-X84 avsiktligt självdestruktiv handling
Figur 9 Antal kvinnor per år på Gotland som vårdats för självmordsförsök bland i
olika åldersgrupper under åren 2009 till 2013

Ärendenr RS Självmordsförebyggande, 2014/582 Datum 2015-10-12

Källa: Socialstyrelsen, diagnos X60-X84 avsiktligt självdestruktiv handling
Figur 10 Andel av kvinnorna på Gotland som vårdats på sjukhus på grund av
självmordsförsök, i olika åldersgrupper

Beräknat genom att dela medelantal och maxantal av antal självmordsförsök för kvinnor mellan
åren 2001 och 2013 med antal kvinnor på Gotland i åldersgruppen
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Region Gotland

Program för självmordsförebyggande arbete

Ledningskontoret

Källa: Socialstyrelsen, diagnos X60-X84 avsiktligt självdestruktiv handling
Figur 11 Antal män per år på Gotland som vårdats för självmordsförsök i olika
åldersgrupper under åren 2009 till 2013

Avser vård på sjukhus efter självmordsförsök
Källa: Socialstyrelsen, diagnos X60-X84 avsiktligt självdestruktiv handling
Figur 12 Andel av männen på Gotland som vårdats på sjukhus på grund av
självmordsförsök, i olika åldersgrupper

Beräknat genom att dela medelantal och maxantal av antal självmordsförsök för män mellan åren
2001 och 2013 med antal män på Gotland i åldersgruppen
Källa: Socialstyrelsen, diagnos X60-X84 avsiktligt självdestruktiv handling
Figur 13 Antal självmordsförsök på Gotland i olika åldersgrupper under
åren 2001 till 2013

Ärendenr RS Självmordsförebyggande, 2014/582 Datum 2015-10-12

Av de personer som vårdats för självmordsförsök på sjukhus på Gotland har flest varit i
åldersgruppen 20-39 år.
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Källa: Socialstyrelsen, diagnos X60-X84 avsiktligt självdestruktiv handling
’
Figur 14 Antal självmordsförsök omräknade till antal per 100 000 invånare för
jämförelse mellan antal på Gotland och i riket
Antalet personer som vårdats på sjukhus för självmordsförsök omräknat till antal per 100 000
invånare visar att antalet självmordsförsöken varit fler bland män på Gotland är bland män i riket.
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Källa: Socialstyrelsen, diagnos X60-X84 avsiktligt självdestruktiv handling
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-12-17

Handlingar till

Ärende 11

Parkeringsstrategi och parkeringsnorm
Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-11-22, § 346
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-11-19
• Tekniska nämnden 2018-09-19, § 226
• Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2018-02-06, § 3
• Byggnadsnämnden 2018-02-07, § 9
• Förslag till parkeringsstrategi, 2018-11-30 – inför regionfullmäktige
Bilaga: Parkeringsnorm, 2018-11-30
Bilaga
• Samhällsbyggnadsförvaltningen
• Remissvar från: Visby Centrum
• Remissvar från Visby innerstadsförening
• Remissvar från: Stefaan De Maecker (MP)
• Kommentarer till inkomna remissvar och yttranden
Regionfullmäktige 2015-11-23, § 288, beslut om uppdrag

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-11-22

RS § 346

Parkeringsstrategi och parkeringsnorm

RS 2018/990
AU § 360

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Mål, visioner och åtgärder i parkeringsstrategin godkänns.
• Parkeringsnormen, bilaga till parkeringsstrategin antas.
•

Regionstyrelsens beslut
•
•

•

•

•

•
•

Nedanstående skall till regionfullmäktiges sammanträde 17 dec 2018 inarbetas i
Parkeringsstrategi och parkeringsnorm:
Gotland ska vara en tillgänglig region med regleringar och avgifter så att det alltid
finns lediga parkeringsplatser för bil och cykel inom en radie av 400 m (bil)
respektive 100 m (cykel) till målet. Under högsäsong ska tillgänglighet av
parkeringsplatser lösas genom justeringar av regleringar och avgifter.
Mål och vision kompletteras med ”Parkeringsplaneringen ska genomföras på
sådant sätt att en levande stadskärna i Visby eftersträvas året runt. Med detta
menas att ett ökat flöde av människor i Visby stadskärna ska främjas”.
Nyttoparkering, även kallat företagsparkering, är till för yrkesutövare som har bilen
som förutsättning i sitt yrke enligt ett antal kriterier. Att förenkla parkering för
näringsidkare och andra med särskilda behov av att parkera i arbetet bidrar positivt
till Gotlands företagsklimat då det gynnar företagande. Målet är att fortsätta ha
kvar nyttoparkering som beviljas enligt gällande kriterier.
Under aktiviteten ”Utförliga beläggningsstudier av parkeringar i Visby” ändras
första meningen till: Olika uppfattningar om hur parkeringssituationen ser ut finns,
exempelvis om när det är hög- eller lågsäsong.
I parkeringsnormen skall antal bilparkeringar för handel vara på samma nivå för
typområde B och C.
Nivåerna för typområde B skall även användas för område C.
- Handel (Dagligvaru): typområde B = 25, typområde C=25
- Handel (Sällanköp, restaurang/café): typområde B = 15, typområde C=15.

Regionfullmäktige beslutade 2015-11-23, § 288, att ge tekniska nämnden i uppdrag
att, i samverkan med miljö- och hälsoskyddsnämnden och byggnadsnämnden, ta
fram en sammanhållen parkeringsstrategi för Region Gotland.
Tekniska nämnden har genomfört ett arbete i enlighet med uppdraget. Nämndens
inställning är att en parkeringsstrategi skall vara en grund för den långsiktiga planeringen i en kommun. Det innebär att den skall vara ett bra stöd även om 10-20 år.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-11-22

RS § 346 forts
RS 2018/990

För att detta skall fungera är det viktigt att dokumentet hålls på en strategisk nivå och
inte hanterar frågor och åtgärder på kort sikt. Exempel på sådana frågor är avgiftsnivåer, tidsregleringar eller väldigt lokala parkeringsåtgärder.
Under processen med att ta fram strategin har ett antal workshops och möten
genomförts med inbjudna fastighetsägare, företagarföreningar, politiker, tjänstemän,
intresseorganisationer med flera. Tekniska nämnden har också remitterat det färdiga
förslaget till parkeringsstrategi och parkeringsnorm till de parter som deltagit i workshops. Yttranden har därefter inkommit från Visby Innerstadsförening, Visby
Centrum AB, Stefaan De Maecker, samhällsbyggnadsförvaltningens planenhet,
byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden. Inkomna synpunkter har
beaktats i färdigställandet av det slutliga förslaget till parkeringsstrategi som nu
föreligger.
Tillsammans med parkeringsstrategin finns en parkeringsnorm framtagen. Den
ersätter den tidigare normen från 1990.
Arbetsutskottet begär att parkeringsstrategin förtydligas och omstruktureras.
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till regionstyrelsen utan eget yttrande.
Omarbetad strategi bifogas kallelse till regionstyrelsens sammanträde.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Jenny Iversjö, avdelningschef och Lennart Klintbom, trafikplanerare, teknikförvaltningen.
Jenny Iversjö redogör för föreslagna ändringar från regionstyrelsens arbetsutskott
och nytt framarbetat förslag till beslut.
I det sammantagna förslaget har hänsyn tagits till Visby Centrum.
Under ärendets behandling kom regionstyrelsen fram till gemensamt förslag enligt
nedan som ska inarbetas i Parkeringsstrategi och parkeringsnorm.
Gotland ska vara en tillgänglig region med regleringar och avgifter så att det alltid
finns lediga parkeringsplatser för bil och cykel inom en radie av 400 m (bil)
respektive 100 m (cykel) till målet. Under högsäsong ska tillgänglighet av parkeringsplatser lösas genom justeringar av regleringar och avgifter.
Mål och vision kompletteras med ”Parkeringsplaneringen ska genomföras på sådant
sätt att en levande stadskärna i Visby eftersträvas året runt. Med detta menas att ett
ökat flöde av människor i Visby stadskärna ska främjas.”

forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-11-22

RS § 346 forts
RS 2018/990

Nyttoparkering, även kallat företagsparkering, är till för yrkesutövare som har bilen
som förutsättning i sitt yrke enligt ett antal kriterier. Att förenkla parkering för
näringsidkare och andra med särskilda behov av att parkera i arbetet bidrar positivt
till Gotlands företagsklimat då det gynnar företagande. Målet är att fortsätta ha kvar
nyttoparkering som beviljas enligt gällande kriterier.
Under aktiviteten ”Utförliga beläggningsstudier av parkeringar i Visby” ändras första
meningen till: Olika uppfattningar om hur parkeringssituationen ser ut finns,
exempelvis om när det är hög- eller lågsäsong.
I parkeringsnormen skall antal bilparkeringar för handel vara på samma nivå för
typområde B och C. Nivåerna för typområde B skall även användas för område C.
Handel (Dagligvaru): typområde B = 25, typområde C=25
- Handel (Sällanköp, restaurang/café): typområde B = 15, typområde C=15
-

Ordföranden ställer propositionen på ovanstående förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionfullmäktige 2015-11-23, § 288
Byggnadsnämnden 2018-02-06, § 9
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2018-02-06, § 3
Regionstyrelseförvaltningen 2018-11-01
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2018/990
19 november 2018

Lena Johansson, RSF Lennart Klintbom, TKF

Regionstyrelsen

Parkeringsstrategi och parkeringsnorm
Förslag till beslut

•
•

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att godkänna mål, visioner och
åtgärder i parkeringsstrategin.
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att anta parkeringsnormen (bilaga
till parkeringsstrategin).

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade 2015-11-23 att ge tekniska nämnden i uppdrag att, i
samverkan med miljö- och hälsoskyddsnämnden och byggnadsnämnden, ta fram en
sammanhållen parkeringsstrategi för Region Gotland.
Tekniska nämnden har genomfört ett arbete i enlighet med uppdraget. Nämndens
inställning är att en parkeringsstrategi skall vara en grund för den långsiktiga
planeringen i en kommun. Det innebär att den skall vara ett bra stöd även om 10-20
år. För att detta skall fungera är det viktigt att dokumentet hålls på en strategisk nivå
och inte hanterar frågor och åtgärder på kort sikt.
Tillsammans med parkeringsstrategin finns en parkeringsnorm framtagen. Den
ersätter den tidigare normen från 1990.
Ärendebeskrivning

Under processen med att ta fram strategin har ett antal workshops och möten
genomförts med inbjudna fastighetsägare, företagarföreningar, politiker, tjänstemän,
intresseorganisationer med flera. Tekniska nämnden har också remitterat det färdiga
förslaget till parkeringsstrategi och parkeringsnorm till de parter som deltagit i
workshops. Yttranden har därefter inkommit från Visby Innerstadsförening, Visby
Centrum AB, Stefaan De Maecker, samhällsbyggnadsförvaltningens planenhet,
byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden. Inkomna synpunkter har
beaktats i färdigställandet av det slutliga förslaget till parkeringsstrategi som nu
föreligger.
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Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2018/990

Regionstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet 2018-11-08. Man framförde då att
det tydligare skulle framgå i beslut om parkeringsstrategin vilka de strategiska
besluten är.
Bedömning

I parkeringsstrategin redovisas mål och visioner i avsnitt 10. Strategier för
parkeringsnormen redovisas i avsnitt 7, dessa ingår även i avsnittet 10. I avsnitt 8,
Implementering, redovisas åtgärder för genomförande. För varje åtgärd anges ansvar
och tidpunkt för genomförande.
För att förtydliga beslutet anges här de mål, visioner och åtgärder som föreslås i
parkeringsstrategin (inkl. parkeringsnormen):
Mål och visioner:
• Parkeringsplatser på allmän mark ska prioriteras i ordningen;
1. Korttidsparkering (besöksparkering). Besöksparkering till större målpunkter
ska hanteras på kvartersmark. I undantagsfall kan besöksparkering ordnas vid
kantsten, då parkering på kvartersmark inte är möjligt. Reglering bör sättas så
att annat utnyttjande än för besök undviks.
2. Arbetsplatsparkering. Arbetsparkering ska ske på kvartersmark och bör
alltid ha avgifter i linje med eller högre än omliggande områden.
Cykelparkering bör alltid ligga närmare entréer jämfört med bilparkering
3. Boendeparkering. Boendeparkering ska hanteras på kvartersmark vid
nybyggnation.
• Gotland ska vara en tillgänglig region med regleringar och avgifter så att det
alltid finns lediga parkeringsplatser för bil och cykel inom en radie av 400 m
(bil) respektive 100 m (cykel) till målet.
• Parkeringsplaneringen ska ske på sådant sätt att hållbara transportsätt
uppmuntras.
• Under högsäsong ska tillgänglighet av parkeringsplatser lösas genom
justeringar av regleringar och avgifter.
• Byggnation av nya parkeringsanläggningar ska främst ske där byte till andra
transportmedel lätt kan ske, så som till cykel och kollektivtrafik.
• Förtätning av Visby ska ske genom att nya parkeringar byggs i parkeringshus
eller under fastigheter, samt att en blandad stadsstruktur eftersträvas.
• Samutnyttjande av parkeringsanläggningar ska alltid eftersträvas i syfte att
effektivisera markutnyttjandet.
• Alla offentliga parkeringsytor ska ha laddpunkter för elfordon samt vara
förberedda för utökning av dessa platser i framtiden.
• Alla nya cykelparkeringar på Gotland ska vara försedda med ramlåsning.
• Parkeringsplaneringen ska genomföras på sådant sätt att en levande
stadskärna i Visby eftersträvas året runt.
Åtgärder
•

Förtätning av Visby. Syftar till att öka andelen hållbara transporter genom
förtätning som underlättar för kollektivtrafik, cykel och gångtrafik. Långsiktig
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

•

•

•
•

•

•

•
•
•

Tjänsteskrivelse
RS 2018/990

aktivitet. Inga nya markparkeringar byggs, de som redan finns kan till viss del
byggas in i nya fastigheter eller i gemensamhetsanläggningar. Tidplan: 20192030. Ansvar: SBF (samhällsbyggnadsförvaltningen) och regionstyrelsen.
Utbildning och information kring parkeringsnormen samt när
förändringar sker inom parkeringsområdet. Internt för kontinuerlig
kunskap om parkeringsnormen. Det är också viktigt att utbildnings- och
informationsinsatser genomförs externt när förändringar sker inom
parkeringsområdet. Tidplan: löpande efter behov. Ansvar: SBF, TKF
(teknikförvaltningen).
Utförliga beläggningsstudier av parkeringar i Visby. Olika uppfattningar
om hur parkeringssituationen ser ut finns. En övergripande beläggningsstudie
bör tas fram av oberoende part, som gemensam grund kring
parkeringsplaneringen. Tidplan: Vart 5-10 år, start 2018-19. Ansvar: TKF.
Digital karta över parkeringsplatser för rörelsehindrade. Karta på
regionens hemsida. Tidplan: 2019. Ansvar: TKF.
Utbyggnad av laddinfrastruktur. Utbyggnad av laddpunkter samt
utbildningsinsatser. Tidplan. 2019-2025. Ansvar: RSF
(regionstyrelseförvaltningen).
Utredning av extern parkering med shuttlebus till Visby centrum.
Utredning om extern, gratis parkering med shuttlebus med regelbunden trafik
till ett fåtal hållplatser. Tidplan: 2020. Ansvar: TKF.
Tydligare information kring husbilsparkering. Husbilskarta med
rekommendationer kring camping och information om vad som är tillåtet
och inte. Tidplan: 2019. Ansvar: TKF
Förenkla parkeringsreglering där P-skiva och avgift gäller. Enklare och
lättförståeligare system för betalsätt. Tidplan: Snarast. Ansvar: TKF.
Cykelsatsningar. Informations- och stimulansåtgärder som kan bidra till
ökad cykling. Tidplan: Löpande. Ansvar: TKF, Visby Centrum.
Satsningar på kollektivtrafik. Satsningar som syftar till att bilresenärer i
högre grad använder kollektivtrafik. Utveckling och utvärdering kring
satsningar i kollektivtrafiken kontinuerligt. Tidplan: Löpande. Ansvar: TKF.

Beslutsunderlag

Rf § 288 2015-11-23
Bil 1. Parkeringsstrategi förslag
Bil 2. Parkeringsnorm (bilaga till parkeringsstrategi)
Bil 3. TN§226, 2018-09-19
Bil 4. MHN§3, 2018-02-06 (remissyttrande)
Bil 5. BN§9, 2018-02-07 (remissyttrande)
Bil 6. Visby Centrum AB, inlaga/förslag
Bil 7. Visby innerstadsförening 2017-11-19 (remissyttrande)
Bil 8. Samhällsbyggnförvaltn planenhet 2017-11-14 (remissyttrande)
Bil 9. Visby Centrum AB (remissyttrande)
Bil 10. Stefaan De Maecker (remissyttrande)
Bil 11. Teknikförvaltningens kommentarer till inkomna yttranden
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2018/990

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
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Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2018-09-19

TN § 226

TN § 226

Parkeringsstrategi och parkeringsnorm:
remissvar

TN 2017/3410
TN AU § 170

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden godkänner parkeringsstrategin och parkeringsnormen och
överlämnar dom till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige.

Tekniska nämnden har fått i uppdrag av regionfullmäktige att i samverkan med miljöoch hälsoskyddsnämnden och byggnadsnämnden ta fram en parkeringsstrategi och
en ny parkeringsnorm för Region Gotland.
En parkeringsstrategi skall vara en grund för den långsiktiga planeringen i en
kommun. Det innebär att den skall vara ett bra stöd även om 10-20 år. För att detta
skall fungera är det viktigt att dokumentet hålls på en strategisk nivå och inte hanterar
frågor och åtgärder på kort sikt. Exempel på sådana frågor är avgiftsnivåer,
tidsregleringar eller väldigt lokala parkeringsåtgärder.
Vid tre tillfällen under processen har workshops hållits med inbjudna fastighetsägare,
företagarföreningar, politiker, tjänstemän, intresseorganisationer med flera. Utöver
detta har befintliga regionala mål utgjort ett underlag. När förslaget till
parkeringsstrategi och parkeringsnorm var sammanställt hölls ytterligare två möten
med berörda parter. Efter detta har strategin och parkeringsnormen varit utskickad
på remiss till de parter som deltagit i dessa workshops. Det har inkommit yttranden
från Visby Innerstadsförening, Visby Centrum, Stefaan De Maecker, SBF Planenhet,
byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Bedömning

Förvaltningen bedömer att framtagen parkeringsstrategi kommer att bli ett viktigt
verktyg för att åstadkomma en hållbar samhällsbyggnad på Gotland.
Parkeringsnormen är flexibel och anpassningsbar så att fastighetsägare och
byggherrar uppmuntras till åtgärder som gynnar hållbara transporter. Möjlighet att
vidta åtgärder som ger god ekonomi i bostadsbyggandet och samtidigt skapar
attraktiva boendemiljöer.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av trafikplanerare Lennart Klintbom.
Claes Nysell (L) frågade hur laddplatser för elbilar ska arbetas med framåt. Lennart
svarade att ett projekt pågår tillsammans med Länsstyrelsen. Det arbetet kommer att
fortsätta även efter att parkeringsstrategin antas. Patric Ramberg förklarade att
strategin är tänkt att den ska förtydliga Region Gotlands mål.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-09-19

TN § 226

Claes Nysell (L) frågade om parkeringstalen kommer att räcka till för Gotlands
behov. Lennart svarade att strategin bygger på andra strategier och antagna mål, till
exempel ökad cykling och kollektivtrafik men håller med att parkeringstalen är en
utmaning.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
• Tekniska nämnden godkänner parkeringsstrategin och parkeringsnormen och
överlämnar dom till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige.
Beslutsunderlag

Rf § 288 2015-11-23, BN § 9 2018-02-07
MHN § 3 2018-02-06
Tjänsteskrivelse 2018-08-29
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokollsutdrag

Miljö och hälsoskyddsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-02-06

MHN § 3

TN-Remiss Parkeringsstrategi och
parkeringsnorm

MHN 2017/5427

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden antar Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som
sitt eget.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden gör följande tillägg till yttrande:
- I enlighet med MB 3 kap om hushållning med mark och vatten, 5 kap om
miljökvalitetsnormer samt målen i Miljöprogrammet för Region Gotland, bör ett
förtydligande göras av styrningen till mobilitetsåtgärder som exempelvis bil- och
cykelpooler som på olika sätt kan reducera bilplatsbehovet till förmån för andra
samhällsvärden.
- De olika nämndernas delansvar för strategins implementering och genomförande
bör tydliggöras.

Bakgrund

Tekniska nämnden, byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden har fått i
uppdrag av regionfullmäktige att ta fram ett förslag på parkeringsstrategi och en ny
parkeringsnorm för Gotland. Strategin har tagits fram av Ramböll som konsult och
arbetet har letts av Teknikförvaltningen. Tjänstepersoner från planenhet,
stadsarkitektenhet och byggenhet har deltagit vid workshoptillfällen och ett separat
möte har hållits mellan konsult och samhällsbyggnadsförvaltningen gällande Visby
innerstad och erfarenheter från tillämpning av gällande parkeringsnorm där.
Vid tre tillfällen har workshops hållits med berörda interna och externa parter. När
förslaget till parkeringsstrategi och parkeringsnorm var sammanställt i ett första
utkast hölls ytterligare två möten med berörda parter.
Förslaget till strategi togs upp vid tekniska nämndens sammanträde 14 december
2017 och det beslutades att strategin skulle skickas på remiss till byggnadsnämnden
och miljö- och hälsoskyddsnämnden för yttrande.
Strategin slår fast att en parkeringsstrategi skall vara en grund för den långsiktiga
planeringen i en kommun. Det innebär att den skall vara ett bra stöd även om 10-20
år. För att detta skall fungera är det viktigt att dokumentet hålls på en strategisk nivå
och inte hanterar frågor och åtgärder på kort sikt. Exempel på sådana frågor är
avgiftsnivåer, tidsregleringar eller väldigt lokala parkeringsåtgärder.
Parkeringsstrategin är tänkt att antas av regionfullmäktige efter att synpunkter från
berörda nämnder vägts in i det slutliga förslaget.
Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande
Samhällsbyggnadsförvaltningen har via workshops och möten tagit del i och kunnat
påverka framtagandet av strategin. I huvudsak anser förvaltningen att
Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Sammanträdesdatum 2018-02-06

parkeringsstrategin är framåtriktad och kan bli ett välfungerande verktyg för en
hållbar samhällsbyggnad på Gotland. I några avseenden bör strategin kompletteras
men specifikt har samhällsbyggnadsförvaltningen framförallt synpunkter på förslaget
till parkeringsnorm.
Parkeringsstrategi, synpunkter:
Kantstensparkering på allmän gata kan bidra till att ge en tom gata innehåll, samtidigt
som det ger en hastighetsdämpande effekt. Strategin bör kompletteras med text om
gatuparkering.
Under kapitlet Implementering, punkten 8.1 ”Förtätning av Visby” anges att
samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för uppföljning gällande befintlig
markparkering och gemensamhetsanläggningar i kommande detaljplaner i Visby.
Byggandet av gemensamma parkeringar och parkeringshus i strategiska lägen är en
övergripande frågeställning som oftast rör kommunalt ägd mark och behöver
hanteras utifrån ett strategiskt mark- och exploateringsansvar. Då vilar ansvaret
snarast på regionstyrelsen.
En digital kartläggning och presentation av publika parkeringsplatser och
handikapplatser mm kan eventuellt lyftas in som del i
samhällsbyggnadsförvaltningens digitaliseringsprojekt DISA.
Strategin kan tydligare ange eller sammanfatta hur de föreslagna insatsområdena och
aktiviteterna bidrar till att uppnå de nationella och kommunala miljömålen.
Parkeringsnorm, synpunkter:
I normen bör det föras ett resonemang kring om parkeringstalen kan sänkas om pplatserna samutnyttjas i områden som är funktionsblandade.
Accepterat avstånd mellan boende och parkering bör höjas till 400 meter, eftersom
det är det vedertagna största bekväma avståndet till kollektivtrafik.
Överväg om normen bör kompletteras med krav på laddningsmöjligheter för elbil.
Förenklad zonindelning
Zonindelningen i normen bör omformuleras för att göra den enklare att tillämpa vid
planläggning och följa upp vid bygglovsgivning. Vi föreslår därför istället en helt
geografiskt indelad zonering:
• Zon A omfattar riksintresset Visby Innerstad, som förslaget redan redovisar.
• Zon B omfattar hela Visby tätort. När tätorten växer kommer även Zon B att växa.
• Zon C omfattar tätorter (med undantag för Visby tätort).
• Zon D omfattar landsbygden. Alternativt kan typområde D strykas som kategori då
det är tveksamt om det behöver regleras.
Zon A
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En ny parkeringsnorm för Visby innerstad bör följas upp och detaljeras i arbetet med
handlingsplan för Visby världsarv.

Rabattspann istället för normspann
Spannen i parkeringstalen för skola och verksamheter är stora. Risken är att
uppföljningen blir komplicerad och beslutet upplevs som godtyckligt. Det är bättre
att minska spannen och komplettera med en tydlig hänvisning till vilka kriterier som
gäller för att välja olika tal i spannet så det blir lätt att motivera sitt beslut. Ett annat
och kanske tydligare alternativ är att arbeta med fasta p-tal i kombination med
rabattspann. Det borde vara den högsta nivån som gäller initialt, med möjlighet till
rabatt om man gör någon av åtgärderna på rabattlistan på sista sidan i normen.

Tydligare indelning av norm för verksamheter
Hotell, stugbyar, camping och fritidsanläggningar är vanliga typer av projekt på
Gotland. Om dessa typer av verksamheter är tänkta att ingå under ”övriga
arbetsplatser / inrättningar” bör det förtydligas, annars bör detta specificeras i
separat kategori. Det bör också förtydligas hur parkeringsnorm för kategoriboenden
som äldreboende, vårdboende och trygghetsboende ska beräknas.

Ljus BTA
Parkeringsnormen bör utgå från ljus bruttoarea (BTA) så att inte parkering under
mark medför ytterligare parkeringsbehov.
Övergripande synpunkter:
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att förslaget till parkeringsstrategi har
progressiva inslag som kan bidra till en mer hållbar samhällsplanering. Den
föreslagna parkeringsnormen förbättrar möjligheten att hushålla med mark och ge
mer plats för människor. Strategin mynnar ut i ett antal implementeringspunkter där
handlings- eller aktivitetsplaner bör följa i nästa steg. Exempelvis bör en
handlingsplan för laddinfrastruktur följa i enlighet med strategin och med motionen
”klimatinvestera i laddinfrastruktur för elfordon” som nämnderna redan har yttrat sig
om.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det är avgörande att handlingsplaner i anslutning till en
antagen strategi hålls ihop samordnat och regionövergripande med tydligt utsett ansvar.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att ett slutligt förslag till parkeringsnorm för vidare antagande
i regionfullmäktige bör beslutas av byggnadsnämnden och inte tekniska nämnden då det är
byggnadsnämndens verksamheter som främst påverkas av en ny parkeringsnorm.
Hur gången fram till antagande praktiskt hanteras bör diskuteras i dialog mellan
nämnderna och förvaltningarna efter denna remissomgång.
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Ärendets behandling under mötet

Stadsarkitekt Christian Hegardt föredrar ärendet för nämnden.
Ordförande Isabel Enström lägger fram förslag på kompletterande
beslutsformulering
”- I enlighet med MB 3 kap om hushållning med mark och vatten, 5 kap om
miljökvalitetsnormer samt målen i Miljöprogrammet för Region Gotland, bör ett
förtydligande göras av styrningen till mobilitetsåtgärder som exempelvis bil- och
cykelpooler som på olika sätt kan reducera bilplatsbehovet till förmån för andra
samhällsvärden.”
”- De olika nämndernas delansvar för strategins implementering och genomförande
bör tydliggöras.”
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att bifalla ordförandes förslag.

Beslutsunderlag

Förslag till parkeringsstrategi Gotland med bilaga parkeringsnorm, daterad
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Sammanfattning
Region Gotland har flera tydliga mål där parkeringsåtgärder är ett kraftfullt
verktyg. Många av dessa mål rör miljöfrågor och ett hållbart resande. Biltrafiken
skall minska och cykeltrafiken och kollektivtrafiken skall öka. Detta kräver
åtgärder inom parkeringspolitiken samtidigt som Gotland måste vara tillgängligt
för alla. Denna parkeringsstrategi beskriver hur Gotland ska nå målen samt vilka
åtgärder som bör genomföras, både på kort och på lång sikt. I samband med
framtagandet av denna parkeringsstrategi har flera workshops hållits i syfte att
få input till strategin men också för att berörda parter ska få ett forum att mötas
och få förståelse för varandras intressen.
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I parkeringsstrategin redovisas mål och visioner i avsnitt 10. Strategier för
parkeringsnormen redovisas i avsnitt 7, dessa ingår även i avsnittet 10. I avsnitt
8, Implementering, redovisas åtgärder för genomförande. För varje åtgärd
anges ansvar och tidpunkt för genomförande.
För att förtydliga beslut som behöver tas anges här de mål, visioner och
åtgärder som föreslås i parkeringsstrategin (inkl. parkeringsnormen):
Mål och visioner:
•
Parkeringsplatser på allmän mark ska prioriteras i ordningen;
1. Korttidsparkering (besöksparkering). Besöksparkering till större
målpunkter ska hanteras på kvartersmark. I undantagsfall kan
besöksparkering ordnas vid kantsten, då parkering på kvartersmark inte är
möjligt. Reglering bör sättas så att annat utnyttjande än för besök undviks.
2. Arbetsplatsparkering. Arbetsparkering ska ske på kvartersmark och bör
alltid ha avgifter i linje med eller högre än omliggande områden.
Cykelparkering bör alltid ligga närmare entréer jämfört med bilparkering
3. Boendeparkering. Boendeparkering ska hanteras på kvartersmark vid
nybyggnation.
•
Gotland ska vara en tillgänglig region med regleringar och avgifter så att det
alltid finns lediga parkeringsplatser för bil och cykel inom en radie av 400 m
(bil) respektive 100 m (cykel) till målet. Under högsäsong ska tillgänglighet
av parkeringsplatser lösas genom justeringar av regleringar och avgifter.
•
Parkeringsplaneringen ska ske på sådant sätt att hållbara transportsätt
uppmuntras.
•
Under högsäsong ska tillgänglighet av parkeringsplatser lösas genom
justeringar av regleringar och avgifter.
•
Byggnation av nya parkeringsanläggningar ska främst ske där byte till andra
transportmedel lätt kan ske, så som till cykel och kollektivtrafik.
•
Förtätning av Visby ska ske genom att nya parkeringar byggs i parkeringshus
eller under fastigheter, samt att en blandad stadsstruktur eftersträvas.
•
Samutnyttjande av parkeringsanläggningar ska alltid eftersträvas i syfte att
effektivisera markutnyttjandet.
•
Alla offentliga parkeringsytor ska ha laddpunkter för elfordon samt vara
förberedda för utökning av dessa platser i framtiden.
•
Alla nya cykelparkeringar på Gotland ska vara försedda med ramlåsning.
•
Parkeringsplaneringen ska genomföras på sådant sätt att en levande
stadskärna i Visby eftersträvas året runt. Med detta menas att ett ökat flöde
av människor i Visby stadskärna ska främjas.

Parkeringsstrategi Gotland
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•

Nyttoparkering, även kallat företagsparkering, är till för yrkesutövare som
har bilen som förutsättning i sitt yrke enligt ett antal kriterier. Att förenkla
parkering för näringsidkare och andra med särskilda behov av att parkera i
arbetet bidrar positivt till Gotlands företagsklimat då det gynnar företagande.
Målet är att fortsätta ha kvar nyttoparkering som beviljas enligt gällande
kriterier.

Åtgärder
Förtätning av Visby. Syftar till att öka andelen hållbara transporter genom
förtätning som underlättar för kollektivtrafik, cykel och gångtrafik. Långsiktig
aktivitet. Inga nya markparkeringar byggs, de som redan finns kan till viss
del byggas in i nya fastigheter eller i gemensamhetsanläggningar. Tidplan:
2019-2030. Ansvar: SBF (samhällsbyggnadsförvaltningen) och
regionstyrelsen.
•
Utbildning och information kring parkeringsnormen samt när
förändringar sker inom parkeringsområdet. Internt för kontinuerlig
kunskap om parkeringsnormen. Det är också viktigt att utbildnings- och
informationsinsatser genomförs externt när förändringar sker inom
parkeringsområdet.Tidplan: löpande efter behov. Ansvar: SBF, TKF
(teknikförvaltningen).
1. Utförliga beläggningsstudier av parkeringar i Visby. Olika uppfattningar
om hur parkeringssituationen ser ut finns, exempelvis om när det är högeller lågsäsong.
2. . En övergripande beläggningsstudie bör tas fram av oberoende part, som
gemensam grund kring parkeringsplaneringen. Tidplan: Vart 5-10 år, start
2018-2019. Ansvar:TKF.
•
En övergripande beläggningsstudie bör tas fram av oberoende part, som
gemensam grund kring parkeringsplaneringen. Tidplan: Vart 5-10 år, start
2018-19. Ansvar: TKF.
•
Digital karta över parkeringsplatser för rörelsehindrade. Karta på
regionens hemsida. Tidplan: 2019. Ansvar: TKF.
•
Utbyggnad av laddinfrastruktur. Utbyggnad av laddpunkter samt
utbildningsinsatser. Tidplan. 2019-2025. Ansvar: RSF
(regionstyrelseförvaltningen).
•
Utredning av extern parkering med shuttlebus till Visby centrum.
Utredning om extern, gratis parkering med shuttlebus med regelbunden
trafik till ett fåtal hållplatser. Tidplan: 2020. Ansvar: TKF.
•
Tydligare information kring husbilsparkering. Husbilskarta med
rekommendationer kring camping och information om vad som är tillåtet och
inte. Tidplan: 2019. Ansvar: TKF
•
Förenkla parkeringsreglering där P-skiva och avgift gäller. Enklare och
lättförståeligare system för betalsätt. Tidplan: Snarast. Ansvar: TKF.
•
Cykelsatsningar. Informations- och stimulansåtgärder som kan bidra till
ökad cykling. Tidplan: Löpande. Ansvar: TKF, Visby Centrum.
•
Satsningar på kollektivtrafik. Satsningar som syftar till att bilresenärer i
högre grad använder kollektivtrafik. Utveckling och utvärdering kring
satsningar i kollektivtrafiken kontinuerligt. Tidplan: Löpande. Ansvar: TKF.
•

Tillsammans med parkeringsstrategin finns också en parkeringsnorm framtagen.
Detta ersätter den tidigare normen från 1990 och kommer underlätta planeringen
i detaljplanearbetet. Parkeringsnormen är en bilaga till denna parkeringsstrategi.
Strategin och parkeringsnormen bedöms kunna gälla fram till år 2030, men har
ingen begränsning i tid så länge den är aktuell, accepterad och tillämpbar.
Detta dokument är framtaget av Ramböll i ledning av Andreas Samuelsson. Från
Regionens sida har Jenny Iversjö (avdelningschef Planerings- och

utvecklingsavdelningen) och Lennart Klintbom (trafikplanerare) varit beställare
och de huvudsakliga kontakterna under projektets gång.
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1.

Bakgrund
I juli 2016 fick Ramböll i uppdrag att ta fram en parkeringsstrategi för Region
Gotland. Hela Gotland ingår i uppdraget men fokus ligger på Visby. Uppdraget
innefattade att föra dialog med berörda parter med syfte att få ett gediget
kunskapsutbyte. Rambölls uppdrag i stort bestod av följande moment:
•
•
•
•
•

1.1

Ta fram en parkeringsstrategi för Gotland
Inventera parkeringar (översiktligt)
Utbilda/engagera berörda parter
Formulera mål och visioner
Ta fram en parkeringsnorm för bil och cykel

Syfte
Gotland utvecklas och förändras kontinuerligt och planeringsarbetet är ibland ett
resultat av denna utveckling och ibland direkt styrande för hur regionen ska
utvecklas. Liksom i all form av stadsplanering behövs planer för både kort och
lång sikt. På Gotland har parkering de senaste åren hanterats på kort sikt, med
få styrande dokument att luta sig emot.
En parkeringsstrategi är ett övergripande dokument som har till syfte att fungera
som underlag för planarbete under lång tid. Strategin ska också kunna vara ett
underlag för mer specifika parkeringsutredningar där avgifter, regleringar och
byggnadsåtgärder utreds. Alla framtida utredningar och planer bör med andra
ord ha en förankring i parkeringsstrategin.

Figur 1 Parkeringsstrategin och parkeringsnormen är två dokument som hör ihop
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1.2

Avgränsningar
En parkeringsstrategi ska vara en grund i det långsiktiga planerandet i en
kommun. Det innebär att den ska vara ett bra stöd även om 10-20 år. För att
detta ska fungera väl är det viktigt att dokumentet hålls på en strategisk nivå
och inte hanterar frågor och åtgärder på kort sikt. Exempel på sådana frågor
hade varit avgiftsnivåer, tidsregleringar eller väldigt lokala parkeringsåtgärder.
Fokus för strategin ligger på mark som kommunen råder över samt mark som
ingår i detaljplanearbete.

1.3

Metod

Parkeringsfrågor är något som engagerar och det finns mycket viktig input att få
från allmänhet, tjänstemän, fastighetsägare, företagarföreningar med flera.
Denna input har varit en central del i parkeringsstrategin. Utöver detta har
befintliga kommunala mål utgjort ett underlag. Ytterligare mål har även tagits
fram i dialog med Region Gotland.
1.3.1 Workshop
Vid tre tillfällen under hösten 2016 och våren 2017 har workshops hållits med
berörda parter. Dessa genomfördes innan något arbete med strategin hade
påbörjats. Syftet med dessa tillfällen har varit att i ett tidigt skede få input till
parkeringsstrategin men även ge möjlighet till berörda parter att höra varandras
åsikter. Alla tre tillfällen har varit väldigt givande, men har också visat på att det
finns många olika åsikter och uppfattningar. Ett mål med dessa tillfällen har också
varit att skapa en gemensam problembild kring parkering samt att få deltagarna att
få förståelse för varandras olika intressen. När granskningshandling var framtagen
hölls två ytterligare workshops med berörda parter.
Det är viktigt att liknande dialoger hålls även i fortsättningen, gärna med en
oberoende part som moderator.

1.3.2 Inventering
Att inventera hur parkeringssituationen ser ut idag har en funktion. Denna
funktion är att få en grov bild över beläggningar och standarder av parkeringar
samt att identifiera eventuella brister. Det är dock viktigt att fokusera på
framtiden och inte fokusera för mycket på hur det ser ut idag. I startfasen av
parkeringsstrategin gjordes en översiktlig inventering med fokus på Visby.
Övriga orter som inventerats var Vibble, Roma, Hemse, Klintehamn och Slite.
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Figur 2 Parkerade bilar intill Vibble gård
När det gäller cykelparkeringar så är det tydligt att parkeringar av hög standard
saknas på många ställen. Visby håller högre standard på sina cykelparkeringar
än övriga Gotland. Bra cykelparkeringar har ramlåsning, väderskydd,
pumpmöjligheter och bra belysning. Största bristen som har identifierats på
många ställen är avsaknad av ramlåsning. Resultatet av detta är att cyklister ofta
låser fast sina cyklar i stolpar, staket och andra konstruktioner istället för att
använda cykelparkeringar.

Figur 3 Äldre cykelställ i Klintehamn utan möjlighet till ramlåsning
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1.4

Tidigare arbete
1990 togs en parkeringsutredning fram som hanterade parkeringstal för Visby och
övriga orter på Gotland. Parkeringstalen var statiska och baserades på prognoser
av nuläget. Vid tidpunkten hade Gotland en biltäthet på 407 personbilar per 1000
invånare (33 procent färre än idag). Dåvarande Vägverket hade då gjort en
prognos om att detta skulle öka med 1,25 procent per år. Det skulle innebära 570
personbilar per 1000 invånare år 2017 vilket är lite i underkant mot det faktiska
608 personbilar per 1000 invånare som finns idag.

Figur 4 Utdrag av parkeringstal från parkeringsutredning från 1990
Parkeringstalen hade en flexibilitet för samutnyttjande men var i övrigt fasta
minsta nivåer. Det fanns inga parkeringstal för cykel och heller ingen rabattlista
för åtgärder som bidrog till ett hållbart samhällsbyggande.

1.5

Ordlista
Angöring
Biltäthet
Mobility Management
Parkering
Parkeringsnorm
Parkeringstal
Parkeringsköp

Kortare uppställning av fordon för på- och avstigning
eller på- och avlastning av gods
Antal bilar per 1000 invånare i en kommun eller stad
Effektivisering av resandet med syfte att påverka
resan innan den börjat
Längre uppställning av fordon där fordonet i regel
lämnas och låses
Kommunens regelverk för att ta fram behovstal för
parkering vid nybyggnation
De tal som bestämmer behovet av antalet
parkeringsplatser i parkeringsnormen
Fastighetsägarens möjlighet att köpa sig fri från
kravet att ordna parkering
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2.

Styrande dokument och mål
Parkeringsstrategin avser att stödja styrande dokument och bidra till att uppfylla
framtagna mål som i någon mån berör parkeringsfrågor. I detta kapitel
presenteras befintliga styrande dokument samt de mål som har tagits fram på
såväl kommunal som nationell nivå. Förslag till nya mål hanteras sist i
dokumentet.

2.1

Styrande dokument

Vision Gotland 2025 - Regionalt utvecklingsprogram för Gotland
Vision Gotland 2025 är ett övergripande utvecklingsprogram som ska utgöra
basen för andra planer och program med bäring på utveckling av regionen. I
utvecklingsprogrammet är gång- och cykeltrafiken tätt följd av kollektivtrafiken
utpekade som de trafikslag som bör prioriteras i arbetet för en hållbar utveckling
på Gotland.
Bygg Gotland: Översiktsplan för Gotlands kommun 2010-2025
Översiktsplanen är ett planeringsunderlag för Gotlands framtida utveckling och ett
viktigt konkretiseringsprogram för att stödja Vision Gotland 2025. I
översiktsplanen ligger stort fokus på cykel- och kollektivtrafik. Bland annat lyfts
behovet av riktlinjer för cykelparkering.
Miljöprogram för Region Gotland
Miljöprogrammets huvuduppgift är att peka ut fokusområden och strategier för
arbetet med att nå Region Gotlands övergripande miljömål. Särskilt stor vikt läggs
vid hållbarhetsfrågor.
Hela Visby - Fördjupad översiktsplan för Visbyområdet 2025
Den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet är ett planeringsunderlag i det
gemensamma arbetet för Visbys framtida utveckling. I denna lyfts fram att:
•

Ingen mer mark tas i anspråk för permanent markparkering i Visbys
centrala delar.

Om parkeringssituationen inte anses möjlig att lösa inom befintliga
parkeringsytor bör planering och byggande av parkering i garage
genomföras.
Även vikten av cykelparkering lyfts fram och en önskan om parkeringstal för
cykelparkering.
•

Cykelplan Visby 2015-2025
Region Gotland arbetar med framtagandet av cykelplaner för tätorter på Gotland.
Dessa syftar till att bidra till ett ökat cyklande enligt målbilden i flera av de
styrande dokument som presenterats ovan. Cykelplan Visby är en första etapp i
arbetet.
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Energiplan Region Gotland
Energiplanen beskriver vikten av att begränsa klimatförändringarna. Gotlands
goda förutsättningar till vindkraft och bioenergi. Kampanjer och information
beskrivs som viktiga metoder för att få till hållbara och energieffektiva
lösningar. Vidare beskrivs också att transportbehovet måste minska samt att
transporterna måste göras med energieffektiva

2.2

2.3

Kommunala mål
•
•

Gotland ska vara ett ekologiskt hållbart samhälle senast år 2025, (ÖP).
Alla människor på Gotland ska ha möjlighet att effektivt, säkert och
på miljömässigt långsiktigt hållbart vis förflytta sig mellan bostad,
arbete, skola och fritidsaktiviteter, (Vision 2025).

•

De lokala transportsystemen ska vara säkra och tillgängliga för alla,
(Vision 2025).

•

Cykelåkandet ska öka med 30 procent över en 15-årsperiod,
(Vision 2025).

•

Genom att 140-vägarna utvecklas till snabba och säkra matarvägar
och kollektivtrafikens stomlinjer byggs ut, krymps avstånden på
Gotland, (Vision 2025).

•

Minska biltrafiken i Visby, (ÖP).

•
•

Ett samhälle tillgängligt för alla, (FÖP Visby).
Ha en tätortsplanering som bygger på tillgänglighet istället för mobilitet
och underlättar för att ersätta resor i egen bil till gång, cykel eller buss
för dagliga förflyttningar mellan hem, arbetsplatser, förskolor/skolor,
fritidsaktiviteter och dagligvaruhandel, (Energiplan för Region Gotland)

Nationella mål
2.3.1 Nationella miljömål
Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över
ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö-och
hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Målet är vägledande för miljöarbetet på
alla nivåer i samhället. Det övergripande generationsmålet stöds av 16
miljökvalitetsmål som beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet
ska leda till. Många av miljökvalitetsmålen är direkt eller indirekt kopplade till
trafik och transporter, inte minst begränsad klimatpåverkan, frisk luft och god
bebyggd miljö.
2.3.2 Transportpolitiska mål
Det övergripande målet för transportpolitiken i Sverige är att säkerställa en
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för
medborgarna och näringslivet i hela landet. Det övergripande målet stöds av ett
funktionsmål och ett hänsynsmål och antagna av Riksdagen.
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Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för människor och gods.
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till en
grundläggande tillgänglighet för alla och dessutom vara jämställt, det vill
säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.
Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa. Transportsystemets
utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen dödas eller skadas
allvarligt i trafiken. Det ska även bidra till det övergripande generationsmålet för
miljö samt till att miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa.
De transportpolitiska målen syftar bland annat till att utgöra ett stöd för
och kunna inspirera regional och kommunal planering.

7 av 40

3.

Kunskapsunderlag parkering

3.1

En kommuns skyldigheter

3.2

En kommun har det övergripande ansvaret för parkeringsplanering enligt plan-och
bygglagen. Det innebär dock inte att en kommun är skyldig att anordna
parkering. Kommunen anger dock det parkeringsbehov som fastighetsägaren
måste rätta sig efter. Detta görs huvudsakligen med hjälp av en parkeringsnorm.

Fastighetsägarens skyldigheter
Fastighetsägaren måste visa att parkeringsbehovet löses vid nybyggnation. Ofta
används kommunens parkeringsnorm som ett verktyg för att komma fram till rätt
parkeringsantal. Detta gäller vid detaljplanering och bygglovsprövning.
Fastighetsägaren behöver inte ordna parkering på egen tomt utan kan köpa in sig
i en gemensamhetsanläggning på en tomt i närheten. Det kan exempelvis vara i
en gemensam parkeringsanläggning som flera aktörer delar på. Detta är vanligast
i städer där det är stor konkurrens om markytan.

3.3

Parkering som ett planeringsverktyg

Parkering är ett resultat av människors behov att transportera sig. Det är därför
viktigt att i viss mån även analysera transportbehovet vid parkeringsplanering.
Det är lätt att bilen blir en norm och att parkeringsplatser alltid är en
nödvändighet. I själva verket finns det flera åtgärder på vägen som kan minska
parkeringsefterfrågan.

Figur 5 Kopplingen mellan resbehov och parkeringsbehov
Historiskt har parkering setts som en service som ska se till att alla som behöver
parkering får sina behov tillgodosedda. De senaste decennierna har parkering
blivit mer av ett verktyg för att uppnå mål och visioner som en kommun har.
Enkelt förklarat innebär det att parkeringsplanering har gått från att anpassa sig
till det framtida behovet till att vara med och utforma den framtida efterfrågan på
parkeringsplatser. Det kan vara miljömål, näringslivsmål, transportpolitiska mål
eller andra mål som rör stadsplanering. För att planera parkering på rätt sätt är
det viktigt att identifiera vilken typ av stadsbebyggelse det rör sig om. En tät
kommun måste hantera parkering på ett visst sätt och en gles kommun måste
hantera det på ett annat sätt. Ju mer generösa parkeringsförutsättningar en
kommun har, desto glesare riskerar den att bli på sikt. En kommun som vill
förtätas bör satsa hårt på bra förutsättningar för gång och cykel samt att bygga
parkeringshus istället för öppna parkeringsytor.

8 av 40

Figur 6 Koppling mellan en kommuns täthet och parkeringsplanering
Planering av parkeringsåtgärder får inte bli för drastisk för snabbt. Handeln är
viktig för en centrumkärna och för hårda restriktioner kan urholka handeln och på
lång sikt flytta centrumkärnan i en stad. Detsamma kan också hända ifall
planeringen gynnar bilen för mycket. Då blir öppna parkeringsplatser normen,
staden kan bli oattraktiv för gående och cyklister och det blir svårt att bygga nytt
i centrala lägen.

3.4

Reglering och avgifter
Reglering och avgifter av parkering tenderar att få väldigt stort fokus. Justeringar
av dessa påverkar inte bara parkeringsbeläggningar utan också trafikströmmar
och i långa loppet hur stadsbilden förändras. Exempelvis kan hårdare regleringar
och högre avgifter skapa ökad omsättning som i sin tur innebär högre trafikflöden.
Det är med andra ord inte alltid bra ur miljösynpunkt att höja parkeringsavgifter.
Blir regleringarna ännu hårdare och avgifterna ännu högre kan dock parkeringen
bli så oattraktiv att den får låg beläggning och trafiken minskar i området.
Sannolikt har den då bara flyttats till andra delar av staden. Hårdare regleringar
och högre avgifter kan också medföra positiva effekter, till exempel kan
söktrafiken minska i takt med att omsättningen ökar. En ökad omsättning kan
också gynna handeln. Det är dock tydligt att efterfrågan på parkeringsplatser och
avgifter hänger starkt ihop. Införs avgifter eller om befintliga avgifter justeras så
påverkar det också efterfrågan på parkeringsplatser.
En vanlig regleringstyp i mindre städer är parkeringsskiva. Det innebär att
parkering kan ske under en kortare tid, vanligtvis 1-4 timmar utan kostnad.
Fördelen med parkeringsskivan är att den är vedertagen och lättförståelig.
Nackdelen är att den kräver relativt regelbunden övervakning vilket blir dyrt om
den tillåtna parkeringstiden är kort. Eftersom parkering med parkeringsskiva i
regel inte ger några intäkter i form av parkeringsavgifter så är det också ett dyrt
system. Det är också ett system som är lätt att manipulera. På delar av Gotland
kombineras parkeringsskiva med avgift vilket kan vara svårförståeligt för de som
parkerar och tidskrävande för de som övervakar. Kombinerade regleringssystem
bör undvikas. Digitala betalningsslösningar blir vanligare och vanligare. På sikt är
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det sannolikt så att digitala betalningslösningar kommer att bli en norm och
parkeringsplaneringen bör därför anpassas till det.

Figur 7 På Gotland kombineras parkeringsskiva och avgift

Figur 8 Avgiftsbelagda parkeringar samt motorcykelparkeringar i Visby
3.4.1 Marknadsanpassad parkering
En trend inom parkeringspolitik är att låta parkering stå för sina egna kostnader.
Detta har främst tillämpats i storstadskommuner, men börjar sprida sig även till
mindre kommuner. Med detta menas att all kostnad som kopplas till parkering ska
betalas av dem som nyttjar den. Det betyder att markvärde, underhåll, bevakning
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och andra kostnader ska täckas av parkeringsavgifter. I extremfallen innebär
detta avgifter dygnet runt samt boendeparkering som inte är subventionerad.
Detta är inte något som fungerar i varje enskilt fall, men kan vara något som
är bra att sträva efter i de områden där markytan är attraktiv. Det blir också
kontroversiellt då parkeringshus skulle få mycket högre avgifter då de är dyrare
att bygga.

Figur 9 Exempel på vilka kostnader som bör täckas av parkeringsavgifter
Alternativet till detta är att låta kostnaden täckas på andra sätt. När det gäller
parkering på gatumark så blir det skatteintäkter som får täcka kostnaden. Det
betyder att alla skattebetalare får betala för parkering oavsett om de har bil eller
inte. Det blir med andra ord subventionerade parkeringsavgifter. Principen är vanlig
även i kommersiella sammanhang då exempelvis handelsområden har gratis
parkering för kunder. I slutändan får alla som handlar också betala för parkeringen,
men genom de varor de handlar. Denna subventionerade bilparkering får negativa
konsekvenser för de som väljer att ta cykeln eller att gå i stället för att åka bil.
Detta gör att diskussioner kring avgifter och reglering berör alla, oavsett om de
nyttjar parkering eller ej. Frågan är dock inte så enkel att det bara går att sätta en
avgift som motsvarar alla kostnader. Parkeringsreglering och avgifter måste också
vara det styrmedel som gör att beläggning och trafikflöden fungerar
tillfredställande. Följden blir att det finns många områden i en kommun där
marknadsanpassade parkeringsavgifter inte kan tillämpas.

3.5

Mobility Management
Det finns ofta flera sätt att lösa problem på. När det gäller problem som rör
parkering är det väldigt lätt att i första hand tänka på byggnadsåtgärder. Detta
behöver inte vara fel, men det är i regel kostsamma åtgärder som inte alltid ger
mest valuta för pengarna. Mobility Management motsvarar de första två stegen i
Fyrstegsprincipen som trafikverket tagit fram. Tanken är att hitta så effektiva
och kostnadssnåla lösningar som möjligt innan större åtgärder planeras.
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Figur 10 Fyrstegsprincipen
Mobility Management går att tillämpa inom många områden som rör
samhällsplanering och parkering är ett av dessa. När det gäller parkering är det
lätt att tänka att en fullbelagd parkering måste byggas ut för att beläggningen ska
minska. Åtgärder enligt Mobility Management skulle exempelvis kunna vara att
justera avgifter eller regleringar (steg 1), eller att optimera parkeringen i fråga
(steg 2). Ett annat sätt är att göra om en parkering så att det kan utnyttjas av fler
ärendetyper. Det kan exempelvis betyda att en arbetsplatsparkering öppnas upp
så att boende kan parkera där nattetid. Detta kallas samutnyttjad parkering. I den
bästa av världar innebär detta att en parkeringsyta har någorlunda jämn
beläggning över hela dygnet. En förutsättning för att detta ska fungera väl är att
staden har en blandad bebyggelse. Det måste finnas en blandning av bostäder,
arbetsplatser och handel för att det ska fungera väl. En blandad stad ökar ofta
möjligheterna till en levande stadskärna.
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Figur 11 Exempel på vinst med en samutnyttjad parkeringsanläggning
En parkering med 100 procent beläggning är misslyckad i ett avseende,
åtminstone om det är ett återkommande fenomen. En fullbelagd parkering innebär
att tillgängligheten brister. Med rätt planeringsverktyg bör en parkering aldrig
uppnå full beläggning. En parkering med väldigt låg beläggning är också
misslyckad i ett avseende då tomma parkeringar inte gör någon nytta. Vanligaste
anledning till att parkeringar har låg beläggning är att de antingen är låsta till ett
visst behov såsom exempel vid handel eller arbetsplatsparkering. En annan
anledning kan vara att de ligger i ett område som saknar blandad bebyggelse
vilket gör att efterfrågan på parkering är låg delar av dygnet.
Ytterligare en effektiviseringsåtgärd är så kallade multifunktionella ytor. Det kan
betyda att en yta är en parkering en del av året och något helt annat en annan
del. Det vanligaste varianten av detta är att låta grusade fotbollsplaner bli
parkering vid större evenemang, men det kan också handla om att låta skolgårdar
bli parkeringar på sommarlovet eller låta parkeringar som främst behövs
sommartid bli snöuppläggningsplatser vintertid.
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4.

Nulägesanalys
Ingen beläggningsanalys är gjort för Visby inom ramen för denna strategi, men
en diskussion hålls här för att ungefärligt beskriva hur situationen ser ut. Under
lågsäsong går det dock att konstatera att det egentligen inte råder parkeringsbrist
någonstans. De parkeringar som stundtals är fulla har kringliggande parkeringar
inom en radie på 500m med lediga platser. Parallellt med framtagandet av denna
strategi har en inventering av beläggningen genomförts av parkeringsvakter i
centrala Visby under sommaren 2017. Inventeringen visar på ett högt tryck mitt
på dagen under högsäsong.
Gotland är Sveriges biltätaste kommun med 608 fordon per 1000 invånare. Detta
har sina förklaringar. Till att börja med är Gotland relativt stort till ytan och har
många småorter. Det saknar också spårbunden kollektivtrafik vilket ofta är den
starkaste konkurrenten till bilen. Det är lätt att trilla in i fällan att börja anpassa
alla planeringsåtgärder efter det istället för att fundera kring om det är ett fortsatt
mål att vara så biltätt.

4.1

Visby
Visby med kringområden är till viss del dimensionerad för att klara
sommarmånadernas turism även om brist på parkeringar då uppkommer i flera
områden. Under perioden 12 juni till 4 september höjs parkeringsavgifterna i
Visby. Detta bidrar till att hålla beläggningen på centrala parkeringar på en rimlig
nivå och en ökad omsättning på parkeringsplatser. Turister är ofta mer flexibla
och anpassningsbara än vad de är i sin egen hemkommun, vilket betyder att de
är beredda på högre parkeringsutgifter under semestern. Eventuell
parkeringsbrist för turister är sannolikt inte ett så stort problem för dem, men kan
påverka handeln negativt om de går miste om bilburna kunder. Under övriga året
är beläggningen på många parkeringar låg. Parkeringsavgifterna, om än lägre än
under högsäsong, fyller fortfarande en viktig funktion under lågsäsong genom att
styra trafiken ut ur Visby världsarv, vid skolor, etc.

Figur 12 Parkering intill Visby busstation 160621 klockan 15
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Figur 13 Parkering på Stora Torget i Visby
Vid diskussioner om parkeringsåtgärder är det lätt att glömma bort
cykelparkeringar. Det beror dels på att cykeln är mindre synlig än bilen, men
också för att cyklar är svåra att avgiftsbelägga och tidsreglera. Det är viktigt att
stort fokus läggs på cykeln som transportmedel för att uppnå kommunala mål. I
Vision Gotland nämns att cykeltrafiken ska öka med 30 procent. Detta är
knappast rimligt utan kraftfulla satsningar på cykelåtgärder. Även om Gotland är
stort till ytan så finns inga större höjdskillnader vilket gör förhållandena för
cyklande väldigt goda. Satsningar som ofta bidrar till ökad cykling är gena och
säkra cykelvägar med bra belysning. Andra satsningar är cykelparkeringar med
bra service såsom tak, ramlåsmöjligheter, cykelpumpar och platser för
transportcyklar. Det är också av stor vikt att cykelparkeringar finns på
strategiska ställen så att det är lätt att byta transportslag mellan exempelvis
cykel och kollektivtrafik, men också mellan cykel och bil i vissa fall. Region
Gotland arbetar med framtagandet av cykelplaner för att bidra till att målbilden i
Vision Gotland uppnås. Cykelplan Visby är en första etapp som ska följas av
cykelplaner även för andra tätorter på Gotland.
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Figur 14 Parkerade cyklar med ramlåsmöjligheter vid busstationen i Visby

4.2

Övriga Gotland
Tätorterna utanför Visby lider inte av någon parkeringsbrist varken för bilar eller
cyklar även om vissa parkeringar med generös reglering kan vara fullbelagda. I
samtliga dessa fall har det då funnits tillgängliga parkeringsplatser inom en radie
av 300 meter. Någon tydlig brist på antalet parkeringsplatser för cyklar har
heller inte kunnat identifieras. Däremot tenderar parkeringarna för cyklar vara av
betydligt lägre standard än i Visby. Detta är vanligt för mindre orter, speciellt när
det gäller orter med större utflyttning än inflyttning.

Figur 15 Hög beläggning på parkering vid Roma bibliotek
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5.

Omvärldsanalys

5.1

Parkering i andra kommuner
Det är vanligt att kommuner jämför sig med varandra när det gäller åtgärder för
parkering. Det finns både för- och nackdelar med detta. Risken finns att alla
kommuner följer efter varandra och ingen vet vem som leder utvecklingen. Två
kommuner som ligger nära varandra kan inte ha väldigt olika parkeringspolitik då
det riskerar att få oönskade effekter. Detta gäller framförallt till ytan små
kommuner med hög befolkningstäthet. Vatten skiljer Gotland från alla andra
kommuner vilket gör att Gotland inte påverkas av hur kringliggande kommuner
för sin parkeringspolitik.
Det är vanligt att kommuner som är relativt olika varandra och har varierande
förutsättningar jämförs. Parkeringsåtgärder är i stor utsträckning ett styrmedel för
att planera en stad eller kommun. Beroende på vilka mål och visioner en kommun
har så bör parkeringsåtgärder vara anpassade på ett sådant sätt att de gynnar
dessa mål. En omvärldsanalys måste därför ses som just en omvärldsanalys som
kan användas som inspiration eller för att läras sig av andra kommuners misstag.
Det som fungerat bra i en kommun kan vara direkt olämpligt i en annan.
Flera kommuner i Sverige har syskonkommuner som kan jämföras i flera
avseenden. Dessa kan vara kommuner som ligger i närheten eller i en helt annan
del av landet. Region Gotland har egentligen ingen sådan kommun. Detta beror
dels på att kommunen är stor till ytan, men också på enorma säsongsvariationer.
En av de viktigaste parametrarna som bör stämma överens i de fall kommuner ska
jämföras är befolkningstäthet. Befolkningstätheten (invånare per
kvadratkilometer) varierar kraftigt i Sveriges kommuner. Exempelvis har Arjeplog
en invånartäthet på 0,2 invånare per kvadratkilometer medan Sundbyberg har en
täthet på över 5 500 invånare per kvadratkilometer. Gotland ligger med andra ord
relativt långt ner på den skalan (gles kommun) även om sommarmånaderna
innebär en kraftig ökning av antalet människor på ön.
Tabell 1 Kommuner med liknande befolkningstäthet som Gotland
Kommun
Mellerud
Hedemora
Gotland
Älmhult
Herrljunga

Befolkningstäthet
18,3 inv/km2
18,5 inv/km2
18,5 inv/km2
18,8 inv/km2
19,1 inv/km2

Andra faktorer som är starkt knutna till vilken parkeringspolitik som bör införas är
kopplat till vilka alternativa transportsätt som finns. I regel innebär en tät
stadsstruktur att högre utbud av kollektivtrafik finns. En tät stad innebär också
ofta att infrastrukturen för gående och cyklister är bättre (dock inte alltid). En tät
stad innebär också att närheten till olika typer av service ofta är bättre.
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När dialog kring olika parkeringsåtgärder förs lyfts ofta den del av befolkningen
som inte har några alternativ till bil upp som en norm. Det finns alltid en del av
befolkningen som inte har något rimligt alternativ till bilen och denna grupp är
förstås svår att påverka. Däremot finns det så gott som alltid en del av
befolkningen som har möjlighet att påverka sina egna resor och val av
transportsätt. Det är denna grupp som bör ligga i fokus i de fall det finns tydliga
mål om att ändra färdmedelsfärdelningen eller mängden resor i en kommun.
Enkelt förklarat kan man dela upp en kommun i fyra olika grupper. En grupp
innefattar de som inte har någon möjlighet eller väldigt små möjligheter att ändra
sitt transportval från exempelvis bil till cykel eller kollektivtrafik (röd färg i figur
nedan). Sen finns det en grupp som med vissa svårigheter kan ändra sitt
transportval (orange färg i figur nedan). Detta kan exempelvis vara människor
som förlorar kraftigt i tid på att åka på alternativt sätt, behöver transportera varor
eller har begränsade möjligheter att röra sig. Den gula gruppen i figuren nedan är
den mest intressanta på flera sätt då det är den mest påverkbara. Detta är
människor som förlorar relativt lite i pengar och/eller tid på att byta till mer
hållbara transportsätt. Denna andel är betydligt större i tät bebyggelse där
resorna ofta är kortare och transportmedelsvalen många. Till större del består
Gotland av glesbygd, men Visby bör, framförallt under sommarmånaderna, kunna
jämföras mer med tät stad i figuren nedan.

Andelen resor i en kommun
100%
Kan avstå resan helt och
hållet eller kombinera den
med annan resa
Kan relativt lätt byta
transportsätt, speciellt om
incitament finns
Kan byta till mer hållbart
transportsätt med vissa
svårigheter
Har ingen möjlighet eller
mycket svårt att byta
transportsätt

0%
Glesbygd

Tät stad

Figur 16 Påverkbara resor i en kommun
Inte alltför sällan hamnar den röda gruppen i figuren ovan i fokus. För att en del
av befolkningen är beroende av bil innebär det inte att denna grupp ska vara
normen. Det är väldigt viktigt att påverka den gruppen som går att påverka. Den
gula gruppen i figuren är på gränsen till att kunna ändra sitt transportmedelsval.
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Beroende på kommun och andra förutsättningar så är det olika åtgärder som gör
att denna grupp kan tänka sig att byta transportmedel. Ofta handlar det om
åtgärder som påverkar service eller ekonomi för individen.
Tabell 2 Åtgärder som påverkar hållbart resande
Åtgärder som uppmuntrar till
hållbara transportsätt
•
•
•
•
•

Högre turtäthet i
kollektivtrafiken
Satsningar på gång- och
cykelvägar
Införande av låne/hyrcyklar
Bättre underhåll av gångoch cykelvägar
Realtidsinformation i
kollektivtrafiken

Åtgärder som uppmuntrar till
mindre hållbara transportsätt
•
•
•
•
•

Mer generösa
parkeringsregleringar
Fler parkeringsplatser
Sänkta parkeringsavgifter
Bättre framkomlighet på
kommunala bilvägar
Låg standard på
cykelparkeringar vid
arbetsplatser
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6.

Strategi

6.1

Flexibla parkeringstal

Vid planering av nya verksamheter, bostäder och handel är det viktigt att de
parkeringstal som hanteras i parkeringsnormen är så pass flexibla att det
uppmuntrar fastighetsägare, byggherrar med flera att införa effektiviserande
och miljöförbättrande åtgärder så att hållbara transportsätt gynnas.
Flexibla parkeringstal kräver dock att planhandläggare och tjänstemän som
arbetar med planarbete är väl införstådda i parkeringsnormen och har en samsyn
kring hur den ska hanteras. En parkeringsnorm med för stort tolkningsutrymme i
kombination med en bristande samsyn riskerar att urholkas. Denna risk finns i alla
kommuner, särskilt på längre sikt. Därför är det viktigt med kontinuerlig utbildning
och dialog kring parkeringsnormen inom Region Gotland.
I den parkeringsnorm som tagits fram tillsammans med denna strategi
presenteras parkeringstal som kan ”rabatteras” om olika typer av
miljöförbättrande åtgärder införs. Det innebär att aktören kan spara pengar på
att bygga färre kostsamma parkeringar samtidigt som att möjligheten till
förtätning ökar.

6.2

Parkeringsköp
Begreppet parkeringsköp är något vilseledande och betyder att fastighetsägare
köper sig fria från skyldigheten att ordna parkering. Det innebär att denne
istället bidrar ekonomiskt till en gemensam parkeringsanläggning som drivs av
annan part, exempelvis kommunen. Det finns två olika typer av former av
parkeringsköp, friköp eller avlösen. Vid friköp betalar fastighetsägaren ett
engångsbelopp. Den andra formen är ett avtal där fastighetsägaren betalar en
årlig avgift under ett visst antal år, vanligtvis 10-25 år. Avtal på längre tid än 25
år är i dagsläget inte juridiskt möjligt. Parkeringsköp kan vara fullt
implementerbart på Gotland.
Parkeringsköp har funnits under lång tid, men på senare år har något som kallas
gröna parkeringsköp blivit vanligare. Detta innebär att fastighetsägaren åtar sig
påverka resebeteendet genom olika åtgärder. Exempel på gröna parkeringsköp
kan vara att fastighetsägaren ordnar medlemskap i bilpool för boende eller
betalar pengar till en kollektivtrafikfond som ger hyresgäster rabatt på busskort. I
gengäld ställer kommun lägre krav på parkeringstal. Frågor kring gröna
parkeringsköp ska tas upp under detaljplaneprocessen och avtal ska tecknas
innan bygglov ges. Gröna parkeringsköp kan vara juridiskt komplicerat och bör
därför tas fram tillsammans med en jurist. Dialog kring gröna parkeringsköp bör
föras i varje planprocess för Gotland framöver.
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6.3

Cykelstrategi

Få kommuner i Sverige har en så platt och cykelvänlig geografi som Gotland. Även
om avstånden kan vara långa så är det viktigt att infrastrukturen fungerar väl både
för korta och långa avstånd. Cykeln är ett väldigt yteffektivt transportmedel,
framförallt när det gäller parkering. Figuren nedan visar vilka ytor olika färdmedel
kräver för parkering. I dessa ytor är inte internvägar och andra ytor medräknade.

Figur 17 Olika parkeringars ytbehov
Ytterligare ett sätt att tydliggöra cyklars ytbehov är att skapa cykelparkeringar
längs med kantsten där det tidigare stått bilar parkerade. Det blir då tydligt hur
många cyklar som får plats på samma yta som en bil kräver. Dessa
cykelparkeringar är lätta att montera ner vilket innebär att platserna kan vara
bilplatser om cyklandet minskar en del av året. I exemplet nedan står sju cyklar
parkerade på samma yta som en bil annars hade behövt. En husbil har ett
ytbehov (parkering) motsvarande ca 1-2 bilar.

Figur 18 Exempel på cykelparkeringar som tidigare varit bilparkeringar
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De cykelplaner som är under framtagande för tätorter på Gotland utgör ett viktigt
verktyg för att säkerställa att målsättningen med ökad cykling uppfylls. Gotlands
tydliga mål om att öka antalet cykelresor kommer sannolikt kräva att den del av
befolkningen som vanligtvis inte cyklar kommer behöva börja cykla. Det kan
bland annat ske genom olika kampanjer och informationssatsningar till företag.
Exempelvis bör företag uppmuntras till att skaffa lånecyklar till de anställda eller
till och med införa personliga tjänstecyklar som förmån. Det kan också ske genom
införande av ett hyr- eller lånecykelsystem i Visby. Detta innebär att människor
kan låna eller hyra cyklar vid enstaka tillfällen utan att de behöver bo i närheten.
Det ökar möjligheterna till smarta byten mellan olika transportslag. Visbys
begränsade storlek kan dock innebära att systemets underhållskostnader blir
väldigt höga per användare. Elcyklar är något som ökar stadigt i antal. Dessa
möjliggör längre reser till en mindre ansträngning för den som cyklar. En nackdel
med dessa cyklar är att både cyklarna och batterierna är stöldbegärliga. Det
ställer höga krav på bra låsningsmöjligheter, men också möjlighet till laddning av
batteriet. Offentliga laddningsstationer av cykelbatterier är inte helt enkelt att
införa, men informationssatsningar till arbetsgivare bedöms ge stor effekt till liten
kostnad. Efterfrågan på att ladda cykelbatterier på olika ställen kommer att öka.
Detta kan i många fall liknas med dagens behov av att ladda mobiltelefoner.
Arbetsgivare tjänar ofta på att de anställda värnar om sin hälsa. Ett sätt att
uppmuntra cyklande till arbetsplatsen kan vara att tillåta att cyklandet får ske på
arbetstid (inom vissa gränser). Det är viktigt att lyfta fram goda exempel så att
fler och fler arbetsgivare vågar följa efter.

6.4

Parkeringsplatser för rörelsehindrade
Parkering för människor med funktionsnedsättning är en förutsättning för ett
samhälle tillgängligt för alla. På Gotland får personer med tillstånd parkera
gratis på parkering där avgift annars tas ut. De får även parkera på ställen där
parkeringsförbud annars råder, dock inte på gångfartsområden. Gångavstånd till
viktiga målpunkter bör vara max 25 meter i enlighet med rekommendationer i
PBL1. I takt med fler och fler digitala betalsystem för parkering finns så har fler
kommuner börjat införa betalparkering även för handikapparkering. Argumenten
för att det är svårt att röra sig till och från en parkeringsautomat är med andra
ord inte lika tungt argument idag som för tio år sedan. Huruvida Gotland ska
införa detta eller ej är ingen akut fråga, men bör vara någonting som Gotland
inför då alla betalningar har blivit digitala.

1

Plan och bygglagen
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Figur 19 Två av Visbys parkeringsplatser för rörelsehindrade
Enligt Region Gotlands tillgänglighetsstrategi2 ska parkeringsplatser för personer
med rörelsenedsättning finnas där behov finns, det vill säga i anslutning till de
flesta målpunkter. Parkering ska ordnas på allmän plats där det finns ett allmänt
mål. Handikapparkering för boende ska ordnas på kvartersmark. Enligt VGU3 ska
tvärställda handikapparkeringar vara minst 4,6 meter breda om inte angränsande
ytor kan användas för i- och urstigning. Det är också viktigt att kantstenen har en
generös avfasning (gärna ramp) så att det inte blir några höga kanter att ta sig
över. Generellt sett bör antalet handikapplatser vara mellan 2-5 procent av det
totala antalet platser i en parkeringsanläggning. Bevakning av
handikapparkeringar bör prioriteras och höga kontrollavgifter bör tas ut så att
missbruk minimeras. Flera parkeringsförseelser kan ske av misstag, men att
parkera på en handikapplats utan tillstånd är aldrig ett misstag. Dialog med DHR4
och/eller Funkisam5 förordas innan beslut fattas gällande handikapparkering.

6.5

Parkering för husbilar
På sommaren kommer många husbilar och husvagnsekipage till Gotland.
Husvagnar bör hänvisas till parkeringar utanför innerstaden eller till
campingplatser. Husbilar är i regel mindre och smidigare och behöver hanteras lite
annorlunda. Vissa husbilar är lastbilsregistrerade och andra är
personbilsregistrerade vilket gör att det inte är helt självklart hur dessa ska
hänvisas. Sedan 2006 finns klassningen ”Personbil klass 2” som är bostadsinredda
personbilar. Detta är en svensk klassning och finns inte utanför Sveriges gränser.
Generellt sett så är det inte helt enkelt att reglera en husbil som är
personbilsregistrerad, speciellt om den är registrerad utanför EU. Enklast är att
reglera parkering nattetid, eller begränsa fordon av en viss vikt eller höjd. På vissa
2
3
4
5

Tillgänglighetsstrategi för en framkomlig fysisk utemiljö
Vägar och gators utformning
Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder
Funktionsnedsatta i samverkan
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ställen på Gotland finns parkeringsplatser utmärkta för lastbilar vilket innebär att
husbilar som är lastbilsregistrerade kan parkera där, dock får personbilar klass 2
parkera på vanliga parkeringsplatser. Enligt Region Gotlands lokala
ordningsföreskrifter råder campingförbud på alla allmänna parkeringar på hela
Gotland. Ofta blandas begreppen parkering och camping ihop. Med camping avses
övernattning i fordon. Huruvida en husbil parkerar eller står uppställd för camping
kan dock vara svårt att kontrollera. Utrymmeskravet för camping är mycket större
än vad det är för parkering (bland annat av säkerhetsskäl) vilket gör att parkering
generellt sett inte ska användas för camping.

Figur 20 Parkering vid Söderport där lastbilsregistrerade husbilar kan parkera
Husbilar (och husvagnsekipage) är en viktig del av Gotlands turism. Många av
dessa gäster varierar sig mellan besök i stad och i glesbygd. När de besöker
glesbygd brukar inte reglering vara något större problem.
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Figur 21 Husbil parkerad i Herrvik på Östra Gotland

6.6

Parkering för motorcykel och moped
Motorcyklar och andra tvåhjuliga motorfordon är inte bara ett turistfenomen utan
även dagliga transportmedel för fler och fler människor. Fördelen med dessa är att
de tar upp betydligt mindre yta än vad bilar gör och bidrar på så sätt till ett
effektivt markutnyttjande. Parkeringsplats för motorcyklar och moped klass 1 kan
dessutom ofta skapas på ytor som är för små för bilar att få plats på (mopeder
klass 2 ska parkeras i cykelställ). I dagsläget betalas parkeringsavgift per fordon.
Det betyder att det inte finns någon ekonomisk vinst för motorcyklister att parkera
två fordon på en parkeringsruta. Det kan därför vara klokt att skapa en separat
motorcykelparkering nära målpunkter så att motorcyklister uppmanas till att
parkera tätt med sina fordon. På många ställen kan det dessutom vara klokt att
skylta så kallade säsongsparkeringar. Det betyder att en parkeringsplats är
motorcykelparkering en del av året och bilparkering resten av året. Liksom för
cykelparkering så bör det finnas något fast föremål att låsa fast motorcykeln för
att hindra stöld. I Visby finns det motorcykelparkeringar vid färjeläget samt vid
Österport. En beläggningsutredning måste göras innan beslut kan tas om nya
parkeringsplatser för motorcyklar behövs eller inte. Motorcykelparkering är
yteffektivt och det bör finnas gott om platser för motorcyklar sommartid.
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Figur 22 Exempel på säsongsreglerad motorcykelparkering (Stockholm)

6.7

Parkering för elfordon
Gotland ligger i framkant när det gäller laddpunkter för elbilar. Det finns dock
ingen tydlig strategi kring hur utbyggnaden ska se ut framöver, men kommunen
bör sträva efter att fortsätta ligga i framkant för laddpunkter på allmän plats.
Samtliga nya och befintliga parkeringar som kommunen råder över bör därför
sträva efter att minst 10 procent av platserna är utrustade med laddpunkter. Det
bör också genomföras informationssatsningar mot hyres- och bostadsföreningar i
syfte att hjälpa dessa att införa laddpunkter. För att uppmuntra användande av
hållbara transportmedel kan laddning vara avgiftsfritt initialt, men bör på sikt
avgiftsbeläggas. Tydligare riktlinjer kring laddning kan tas fram i takt med att fler
laddpunkter skapas.

6.8

Parkering för bussar
Parkering för bussar är viktigt, inte minst under sommarmånaderna. Parkering för
turistbussar ska i största möjliga mån hanteras på den mark som turistmålet
äger. Endast i undantagsfall ska bussparkering ordnas på allmän platsmark.
Bussparkering längs med kantsten bör vara säsongsanpassad så att platsen kan
upplåtas för bilparkering vinterhalvåret. Det bör också ställas ett krav på
handelsparkeringar att ha angöring och/eller parkering för bussar på tomtmark.
Detta krav bör ställas på de parkeringar som överstiger 100 parkeringsplatser.
Region Gotland bör ha en busskarta på sin hemsida för att underlätta planering
av bussresor innan resan påbörjats. En beläggningsutredning måste göras innan
beslut kan tas om nya parkeringsplatser för bussar behövs eller inte.
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Figur 23 Buss parkerad vid Gallerian vid Österport

6.9

Nyttoparkering
Nyttoparkering, även kallat företagsparkering, är till för yrkesutövare som har
bilen som förutsättning i sitt yrkesutövande. Ett nyttoparkeringstillstånd kan
fungera på olika sätt i olika kommuner men innebär att ett fordon får dispens från
vissa parkeringsbestämmelser. Det kan till exempel innebära att ett fordon, under
begränsad tid, får dispens från avgiftsplikt och/eller parkeringsförbud på
gatumark. Tillståndet ges främst till hantverkare och liknande yrkeskategorier,
men det förekommer även nyttoparkeringstillstånd för vårdpersonal med
särskilda behov av parkering.
På Gotland kan nyttoparkeringstillstånd idag sökas av hantverkare eller andra
med särskilda behov av att parkera i närheten av sitt arbete. Tillståndet ger
innehavaren rätt att parkera i tre timmar i följd på parkeringsplatser där kortare
parkeringstid gäller, samt på plats där parkeringsförbud råder. Att förenkla
parkering för näringsidkare och andra med särskilda behov av att parkera i
arbetet bidrar positivt till Gotlands företagsklimat då det gynnar företagande.
Nyttoparkering fyller dock störst funktion i kombination med höga
parkeringsavgifter.

6.10

Pendlarparkering
En del av arbetet med att uppnå högre andel hållbara resor är att föra över biltrafik
till kollektivtrafik. Utmaningen med detta är ofta att boende kanske har långt till en
busshållplats eller att bussen inte går så ofta. Att öka turtätheten är viktigt men
också kostsamt. Att skapa möjligheter till att kunna kombinera bilresor och
cykelresor med kollektivtrafik är däremot en billigare åtgärd. Ett sätt att göra detta
på är att se till att det finns pendlarparkeringar intill busshållplatser. Detta är
speciellt viktigt vid orter utanför Visby. Om möjligt bör dessa förläggas i lägen där
samhällsservice och handel finns. Det gör att det totala resbehovet kan
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minska. Det är viktigt att cykelparkering inte glöms bort och att denna är
förlagd närmare busshållplatsen än vad bilparkeringen är.

Figur 24 Parkering i Slite med intilliggande busshållplats
De parkeringar som identifierats som pendlarparkeringar/samåkningspunkter eller
som möjliga sådana är listade nedan. Exakt i vilken omfattning parkeringarna
används som detta är inte utrett. En framtida pendlarparkering i Visby är svår att
utreda, dels för att utpendlingen är relativt liten och går i många olika riktningar.
Den beror också på i vilket utsträckning Visby kommer tillämpa parkeringsavgifter
eller ej. I de fall avgifter kommer tillämpas i centrala Visby så kan en
pendlarparkering vid Korsningen av väg 143 och väg 148 vara lämplig.

6.11

Tabell 3 Tänkbara Pendlarparkeringar på Gotland
Ort
Beskrivning
Kollektivtrafik Cykelparkering
Ica
Maxi,
v143
Ja
Ja
Visby

Handel
Ja

Slite
Klintehamn

Centrum

Ja
Ja

Ja, ej ramlåsning

Vid Marknadsg.

Nej

Ja
Ja

Roma

Centrum

Ja

Nej

Ja

Vibble

Vibble kapell

Ja

Ja, vid ICA

Ja

Hemse

Nyg./Järnvägsg.

Nej

Nej

Ja

Kollektivtrafik

Kollektivtrafikens koppling till parkering kan tyckas vag, men eftersom
parkeringsefterfrågan är en följd av ett resbehov så är det viktigt att även
diskutera kollektivtrafik. Satsningar på kollektivtrafik kan leda till att färre väljer
att åka bil och istället väljer kollektivtrafiken. Med förutsättning att detta ger en
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högre beläggningsgrad på bussar och lägre efterfrågan på parkeringsplatser så
är det i regel något positivt för miljön och bidrar till kommunala mål. I värsta fall
stjäl istället kollektivtrafiken resenärer från de som går eller cyklar. Då är
resultatet det helt omvända och andelen hållbara resor minskar istället. Det är
därför viktigt att satsningar i kollektivtrafiken görs på rätt sätt. Hur detta ska ske
är något som bör utvärderas kontinuerligt och beskrivs inte närmare i denna
parkeringsstrategi

6.12

Gotlands säsongsvariationer

Gotlands kanske största utmaning är hur parkering ska hanteras under
sommarmånaderna då turismen ökar kraftigt. Det är viktigt att turismen frodas
och inte hämmas av parkeringsbrist samtidigt som en stor del av Gotland
fungerar som vanligt. Det är av stor vikt att det finns lediga parkeringsplatser på
hela Gotland. Det enklaste sättet att säkerställa detta är genom en avgiftsnivå
som gör att omsättningen på parkeringsplatserna är tillräckligt stor. Det är också
det som sker när avgifterna höjs under sommarmånaderna.

Figur 25 Gotland växer kraftigt under sommaren
Att dyrare parkering skulle hämma turismen är osannolikt. Det är snarare så att
låga parkeringsavgifter och generösa regleringar kan skapa större problem än
vid höga avgifter då färre parkeringsplatser kommer finnas tillgängliga. Många
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turistorter runt om i världen har begränsade, dyra, eller inga parkeringsplatser
alls. Eventuell parkeringsbrist sommartid bör med andra ord inte byggas bort på
bekostnad av att Gotlands förtätningsmål. Under sommarmånaderna finns en
parkering utan avgift i Visby. Parkeringen vid S.t Göran vid Lummelundsväg
rymmer ungefär 60 parkeringsplatser. Detta innebär drygt en km promenad för
de ska in till Visby centrum. Parkeringen har busshållplats relativt nära men inte
så att den kan ses direkt från parkeringen.
En stor gratis parkering med shuttle bus in till centrum är något som kommit upp
som önskemål vid de workshops som hållits. Detta är en god idé med kräver
sannolikt höjda parkeringsavgifter och utökat avgiftsområde i centrala Visby för
att det ska bli lockande för turister att utnyttja. En sådan parkering bör ligga väl
synlig från de större trafiklederna, exempelvis längs med Färjeleden, Visbyleden
eller väg 140 söder om Färjeleden. Parkeringsytan bör förläggas på sådant sätt
att den kan få ett alternativt användningsområde under lågsäsong. Detta skulle
kunna vara fritidsaktiviteter av något slag. Parkeringsytan behöver inte vara ett
nybygge utan skulle kunna vara på befintlig mark. Informationssatsningar och
skyltning för denna parkering är vitalt för att det ska fungera väl. Att färdas med
en shuttle bus bör vara gratis samt gå med hög turtäthet för att parkeringen ska
fylla sin funktion. Exakt placering av parkeringsyta och upplägg för sådan shuttle
bus bör utredas mer noggrant i separat utredning. Flera kommuner har gjort
liknande satsningar med bristande undersökningar i planeringsstadiet vilket
resulterat i dåligt utnyttjande. Kostnaden för detta är ofta svår att finansiera och
får sättas i proportion till minskade trafik- och parkeringsproblem i
centrumkärnan. I de fall behovet är kopplat till något event eller arrangemang
bör kostnaden läggas på arrangören.
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7.

Parkeringsnorm
Parkeringsnorm för Gotland finns som en separat bilaga till denna strategi. Detta
avsnitt beskriver parkeringsnormen i stora drag samt bakgrunden till den. En
parkeringsnorm är ett mycket starkt styrmedel på lång sikt. Rätt utformad
hjälper en parkeringsnorm till att nå de visioner och mål som en kommun satt
upp. Region Gotlands tydliga mål om att öka antalet cykelresor innebär att
parkeringsnormen måste vara anpassad efter det. Figuren nedan är ett
ungefärligt maxavstånd för bil och cykel för olika typer av resor. Vid
nybyggnation bör busshållplats läggas närmare målpunkter än bilparkering i det
fall där det är möjligt.

Figur 26 Gångavstånd till parkeringsplats för olika typresor
Parkeringstalen som presenteras i parkeringsnormen kan ”rabatteras” om olika
typer av miljöförbättrande åtgärder införs. I övrigt ska det finnas goda skäl vid
överskridande eller underskrivande av parkeringstalen.
Tabell 4 Utdrag från parkeringsnorm (se bilaga)
Typområde A

Typområde B

Typområde C

Bilplatser

1-5 (0-1)

6-8 (1-2)

8-10 (1-2)

Cykelplatser

35 (60)

35 (60)

35 (60)

Strategi:
Se bilaga Parkeringsnorm
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7.1

Boendeparkering
Behovet av parkering vid bostaden beror dels på vilken typ av bostad det är, men
också vilken bebyggelsetäthet som råder. Villaägare som bor utanför tätorter har
nästan alltid behov av minst en bil. Detta behöver sällan regleras då de flesta
villaägare löser parkering på sin egen mark. Människor som bor i lägenhet i
centrala lägen har större benägenhet att klara sig utan bil, samtidigt som de som
har bil kommer behöva ta värdefull mark i anspråk för parkering.
Kantstensparkering har en viktig funktion för angöring, korttidsparkering och
handikapparkering och bör i tät stadsbyggnad användas som boendeparkering i
minsta möjliga utsträckning. I de fall då flerbostadshus har parkering i
parkeringshus eller i bottenplan på huset blir byggkostnaderna i regel så höga att
det inte går att ta ut parkeringsavgifter som täcker kostnaderna. Detta betyder
att kostnaden måste täckas genom hyresintäkter. Det betyder i sin tur att alla
som bor i huset får hjälpa till att betala för parkering oavsett om de nyttjar bil
eller ej. I vissa fall parkerar boende flera dagar på parkeringar som är attraktiva
för handelskunder. Det kan bidra till att handeln utarmas och att målet om en
levande stadskärna blir svårare att uppnå.

Figur 27 Parkering längs Ängsgatan i Hemse

Strategi:
Boendeparkering ska hanteras på kvartersmark vid
nybyggnation
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7.2

Arbetsplatsparkering
En stor del av alla resor som sker är till/från arbete. Dessa resor är sannolikt de
resor som är lättast att påverka. Utöver påverkansåtgärder som kommunen
ansvarar för så är det otroligt viktigt att arbetsgivare ser att de har stor möjlighet
att påverka sina anställdas resor. Här är det viktigt att Regionen föregår med gott
exempel. Att ha väldigt hög service för de som åker bil till arbetet kommer inte
att bidra till ett ökat cyklande. Det är därför bra om cyklister kommer närmare
sin målpunkt än vad bilister gör. I vissa fall har boende parkeringsavgift dagtid
vid hemmet och avgiftsfri parkering vid arbetsplatsen. Detta betyder att det kan
vara direkt lönsamt för anställda att ta bilen till arbetet. Arbetsgivare bör därför
gå i bräschen för avgiftsbelagd parkering i syfte att påverka hållbara
transportmedelsval men också för att minska sina egna kostnader. Kommunens
möjlighet att påverka är begränsad men inte försumbar. Samtidigt är det få av
arbetsresorna som sker från hemmet till arbetet och tillbaka hem igen. Ofta
kombineras resorna med fritidsaktiviteter, inköp eller hämtning och lämning av
barn. Det är då svårare att påverka färdmedelsval enbart genom åtgärder vid
arbetsplatsen. Ett antal åtgärder som kan minska andelen arbetsresor med bil
listas i figur nedan
Tabell 5 Förslag till åtgärder som gynnar hållbara transportsätt till/från arbetet
Åtgärder som kan gynna hållbara transportsätt till/från arbetet
Avgiftsbelagd parkering
Digital lösning som underlättar för anställda att samåka
Cykelparkering inomhus med omklädningsrum, dusch och låsbara skåp
Införande av tjänstecyklar som förmån istället för tjänstebil
Gratis busskort som tjänsteförmån
Lånecyklar
Lasarettsområdet bedöms ha stor andel anställda som bor inom cykelavstånd till
arbetet. Det kan innebära att det kräver ganska liten insats för att föra över en del
av resorna från bil till cykel. Kampanjer och uppmuntrande insatser kan därför ge
stor effekt.
Strategi:
Arbetsplatsparkering ska ske på kvartersmark och bör alltid
ha avgifter i linje med eller högre än omkringliggande
områden. Cykelparkering bör alltid ligga närmare entréer
jämfört med bilparkering.
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7.3

Besöksparkering
Besöksparkering eller korttidsparkering som det också brukar kallas syftar till
parkering som varar upp till ett par timmar. Typiska ärenden som brukar klassas
in här är inköp, fritidsaktiviteter och olika typer av service. Denna parkeringstyp
är viktig för att ett samhälle ska fungera väl och för att centrumkärnan inte ska
utarmas. Vanligtvis sker denna parkering längs med kantsten eller på privat mark
typ handelsparkeringar. Besöksparkering i form av kantstensparkering på allmän
gata kan bidra positivt genom att ge en tom gata innehåll, samtidigt som det ger
en hastighetsdämpande effekt. Största hotet för denna typ av parkering är
boendeparkering, men även till viss del arbetsplatsparkering. Det innebär att
exempelvis boende kan parkera långa stunder på platser som annars är väldigt
värdefull för många individer och affärsidkare.

Strategi:
Besöksparkering till större målpunkter ska hanteras på
kvartersmark. I undantagsfall kan besöksparkering ordnas
vid kantsten, då parkering på kvartersmark inte är möjligt.
Reglering bör sättas så att annat utnyttjande än för besök
undviks.

7.4

Prioritering mellan boende, arbetande och besök
I vissa fall finns inga konflikter mellan parkeringsefterfrågan för boende,
arbetande och besökande, men i de fall det finns är det viktigt att ha en
prioriteringsordning. Denna prioriteringsordning ska inte ses som något strikt
regelverk som gäller i alla situationer, men ska ändå vara en riktlinje kring hur
mark för parkering ska prioriteras mellan olika intressegrupper. Denna riktlinje är
speciellt viktig i och kring Visby där det är viktigt med en levande stadskärna.

Figur 28 Prioriteringsordning av parkering i de fall konflikt finns
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8.

Implementering
Ett antal åtgärder presenteras under detta kapitel. Samtliga åtgärder är kort
sammanfattade samt beskriver vem som är ansvarig och när det bör genomföras.

8.1

Förtätning av Visby

Flera av Regionens mål innebär att andelen hållbara transporter måste öka. En
viktig hörnsten för att lyckas med detta är att förtäta tätorter så att möjligheter till
kollektivtrafik, cykeltrafik och gångtrafik förbättras. För Gotland gäller detta i
huvudsak Visby. Ett förtätat Visby innebär kortare avstånd mellan målpunkter
Detta är en mycket långsiktig aktivitet, men bör starta omgående med att inga fler
markparkeringar byggs i Visby samt att de som redan finns till viss del kan byggas
in i nya fastigheter eller i större gemensamhetsanläggningar.
Ansvar: Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för att detta följs upp i
detaljplanearbetet. För större gemensamhetsanläggningar som behöver hanteras
utifrån ett strategiskt mark- och exploateringsperspektiv vilar ansvaret på
Regionstyrelsen.
Tidplan: 2019-2030

8.2

Utbildning och information kring parkeringsnormen samt när
förändringar sker inom parkeringsområdet

Det finns tyvärr flera fall där en parkeringsnorm i en kommun har blivit en
skrivbordsprodukt och inte använts i detaljplanearbetet. Detta kan dels bero på
att den aldrig blivit riktigt accepterad, men också på brist på utbildning för de
handläggare som behöver förhålla sig till den. Det är därför av stor vikt att
kontinuerliga utbildningar sker internt inom Region Gotland så att normen fyller
sin funktion.
Det är också viktigt att utbildnings- och informationsinsatser genomförs externt
när förändringar sker inom parkeringsområdet.
Ansvar: Samhällsbyggnadsförvaltningen/Teknikförvaltningen
Tidplan: Löpande efter behov

8.3

Utförliga beläggningsstudier av parkeringar i Visby
Vid de workshops som hölls i samband med framtagandet av denna strategi var
det tydligt att det fanns olika uppfattningar kring parkeringssituationen i Visby,
exempelvis om när det är hög- eller lågsäsong.
En övergripande beläggningsstudie över de större parkeringarna i Visby skulle
underlätta arbetet med att skapa en gemensam grund kring
parkeringsplaneringen. Viktigt är dock att studien görs av oberoende part.
Ansvar: Teknikförvaltningen
Tidplan: 2018-2019 och sedan vart 5-10e år

8.4

Digital karta över parkeringsplatser för rörelsehindrade

I nuläget är det svårt för personer med funktionsnedsättning att ta reda på vart
det finns handikapparkering utan att åka ut och titta på plats. En karta på
kommunens hemsida skulle underlätta detta.
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Ansvar: Teknikförvaltningen
Tidplan: 2019

8.5

Utbyggnad av laddinfrastruktur

Gotland är i framkant när det gäller laddpunkter för elbilar och elhybrider. Det
är dock ingen anledning att bromsa in. Region Gotland bör ansvara för fortsatt
satsning, men också se till att utbilda fastighetsägare, arbetsgivare och andra
tänkbara investerare.
Ansvar: Regionstyrelseförvaltningen
Tidplan: 2019-2025

Figur 29 Laddpunkt i Roma

8.6

Utredning av extern parkering med shuttle bus in till Visby
centrum

En separat utredning kring möjligheterna till att införa en gratis parkering i externt
läge bör utredas vidare. Denna parkering förses med en shuttle bus som
regelbundet trafikerar ett fåtal hållplatser i Visby. Parkeringen bör ha till syfte att
minska biltrafiken i Visby under sommarmånaderna.
Ansvar: Teknikförvaltningen
Tidplan: 2020

8.7

Tydligare information kring husbilsparkering
Informationen kring parkering för husbilar är bristfällig på kommunens hemsida.
Det bör finnas en husbilskarta med rekommendationer kring camping och
information kring vad som är tillåtet och inte. Detta är viktigast i och utanför Visby
där önskan att kunna parkera och övernatta är stor, men övriga Gotland bör
hanteras. Dialog kan med fördel föras med olika husbils- och
campingorganisationer innan större åtgärder genomförs.
Ansvar: Teknikförvaltningen
Tidplan: sommaren 2019
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8.8

Förenkla parkeringsreglering där P-skiva och avgift gäller
Parkeringsskivan fyller en stor funktion då investeringar i parkeringsautomater ska
undvikas. På flera ställer i Visby kombineras dock parkeringsskivan och avgift
vilket dels skapar ett otydligt system och kräver omständlig bevakning. På de
ställen där parkeringsautomater redan finns bör därför parkeringsskivan helt tas
bort. Regleringen om ett antal timmars gratis parkering kan fortfarande hanteras
av parkeringsautomaten. Med andra ord bör betalsättet för parkering bli enklare
och mer lättförståeligt även om avgifterna kan variera över året.
Ansvar: Teknikförvaltningen
Tidplan: Snarast

8.9

Cykelsatsningar
Drift och underhåll samt satsningar på cykelinfrastruktur är viktiga aspekter för att
öka andelen cyklister. Cyklingen måste uppmärksammas i större utsträckning än
vad den gör idag om den ska kunna öka med 30 procent. Teknikförvaltningen bör
arbeta gemensamt med bl.a. Visby Centrum men bör också göra riktade
informationssatsningar till arbetsgivare kring hur de kan bidra till ökad cykling.
Åtgärder bör framförallt vara uppmuntrande och utbildande. Detta kan göras i
form av tävlingar samt utdelning av utrustning och service. Vintercykling är ett
område som bedöms ha stor utvecklingspotential.
Ansvar: Teknikförvaltningen samt Visby Centrum
Tidplan: Löpande

8.10

Satsningar på kollektivtrafik

Satsningar i kollektivtrafiken bör ske på sådant sätt att resenärer förs över från
biltrafik till kollektivtrafik. Det är lätt att göra misstaget att resenärer istället tas
från de som annars cyklar och går och då får satsningen direkt oönskad effekt.
Utveckling och utvärdering kring satsningar i kollektivtrafiken måste ske
kontinuerligt.
Ansvar: Teknikförvaltningen
Tidplan: Löpande
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9.

Förslag till fortsatt arbete

9.1

Detaljerade parkeringsutredningar
På de workshops som hållits har många frågor som rör särskilda områden och
åtgärder på kort sikt ofta kommit upp. Det tyder på att det finns ett behov av
detaljstudier av områden, speciellt olika handelsområden i Visby. Dessa
detaljstudier gynnas av att ha en parkeringsstrategi att kunna hänvisa till vilket
varit bidragande till att de ännu inte genomförts. Dessa detaljstudier bör
framarbetas på ett sådant sätt att
Ansvar: Dessa utredningar bör utföras av regionen men kan med fördel tas fram
tillsammans med aktörer i det studerade området, exempelvis kommersiella
intressenter och föreningar.
Tidplan: Så fort parkeringsstrategin är antagen och beläggningsstudier är gjorda

9.2

Fortsatt dialog mellan berörda parter

De parkeringsworkshops som hållits inom ramen för denna strategi visade på ett
tydligt behov av fortsatt dialog mellan berörda parter. Därför bör liknande tillfällen
genomföras årligen i syfte att upprätthålla gemensamma mål och förståelse för
olika intressen. Dessa tillfällen hålls förslagsvis en gång per år
Ansvar: Region Gotland sammankallar
Tidplan: Årligen
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10.

Mål och vision
Under detta kapitel beskrivs mål som rör parkering. Vissa mål grundar som på
befintliga kommunala mål och andra är nya.
•

•

•
•
•

•

•
•

•
•

•

Parkeringsplatser på allmän mark ska prioriteras i ordningen
1. Korttidsparkering (besöksparkering)
2. Arbetsplatsparkering
3. Boendeparkering
Gotland ska vara en tillgänglig region med regleringar
och avgifter så att det alltid finns lediga
parkeringsplatser för bil och cykel inom en radie av 400
m (bil) respektive 100 m (cykel) till målet. Under
högsäsong ska tillgänglighet av bilparkeringsplatser lösas
genom justeringar av regleringar och avgifter
Parkeringsplaneringen ska ske på sådant sätt att
hållbara transportsätt uppmuntras
Under högsäsong ska tillgänglighet av bilparkeringsplatser
lösas genom justeringar av regleringar och avgifter
Byggnation av nya parkeringsanläggningar ska främst ske där
byte till andra transportmedel lätt kan ske, så som till cykel
och kollektivtrafik
Förtätning av Visby ska ske genom att nya parkeringar byggs
i parkeringshus eller under fastigheter, samt att en blandad
stadsstruktur eftersträvas
Samutnyttjande av parkeringsanläggningar ska alltid
eftersträvas i syfte att effektivisera markutnyttjandet.
Alla offentliga parkeringsytor ska ha laddpunkter för elfordon
samt vara förberedda för utökning av dessa platser i
framtiden.
Alla nya cykelparkeringar på Gotland ska vara försedda med
ramlåsning
Parkeringsplaneringen ska genomföras på sådant sätt att en
levande stadskärna i Visby eftersträvas året runt. Med detta
menas att ett ökat flöde av människor i Visby stadskärna ska
främjas.
Nyttoparkering, även kallat företagsparkering, är till för
yrkesutövare som har bilen som förutsättning i sitt yrke
enligt ett antal kriterier. Att förenkla parkering för
näringsidkare och andra med särskilda behov av att parkera
i arbetet bidrar positivt till Gotlands företagsklimat då det
gynnar företagande. Målet är att fortsätta ha kvar
nyttoparkering som beviljas enligt gällande kriterier.
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10.1

Måluppfyllnad av befintliga mål
Samtliga förslag till mål är förankrade med Region Gotlands befintliga mål om att
minska biltrafiken i Visby samt att öka antalet cykelresor. Eventuella negativa
effekter av målen är att ett ökat antal cykelresor skulle kunna sänka målet om att
transportsystemet ska vara säkert då cyklister är en utsatt grupp
trafiksäkerhetsmässigt. Utöver detta bedöms inga av målen säga emot redan
tidigare uppsatta mål.
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Parkeringsnorm (bilaga till parkeringsstrategi)
En parkeringsnorm bör vara flexibel och anpassningsbar så att fastighetsägare och byggherrar
uppmuntras till åtgärder som gynnar hållbara transporter. Detta kan vara byggnadsåtgärder eller
mobilitetstjänster av olika slag. Syftet med dessa mobilitetsåtgärder är att minska krav på
bilägande, minska bilberoende och främja klimatsmarta transportval som minimerar negativa
miljöeffekter och trängsel. Där är det viktigt att de som bor inom rimlig tid uppmuntras till att välja

andra alternativ och lämnar plats åt dem som behöver ta bilen. Vidare handlar det om att vidta

åtgärder som ger god ekonomi i bostadsbyggande, attraktiva livsmiljöer och en ökad transparens
av samhällsekonomin. Dessutom ges såväl bilägare som de utan tillgång till bil nya möjligheter
till mobilitet och därigenom en enklare vardag. Oavsett hur tydlig en parkeringsnorm är så är det
dialogen mellan berörda parter som spelar störst roll.

Parkeringsnormen är baserad på tre typområden, kallade A, B och C. Gränserna för område A är en
exakt gräns. Gränserna för område B och C är inte exakta vilket kan vara såväl positivt som
negativt. Vid flytande gränser finns risken att tolkningssvårigheter uppkommer samtidigt som det
gör att parkeringsnormen stämmer bättre om delar av kommunen utvecklas. Eventuellt kan det
finnas områden som hamnar mellan två typområden men kan då hanteras som det hela vägen till
dess att parkeringstal fastställs. Detta är viktigt för att inte låsa fast förutsättningar för tidigt i
processen.
Typområde A
•
Beskrivs i figur 1. Parkeringsnormen för Visby innerstad bör följas upp och detaljeras
i arbetet med handlingsplan för Visby världsarv.

Figur 1 Typområde A

Typområde B
•
Omfattar hela Visby tätort. När tätorten växer kan zonen behöva revideras.
•
Lite längre gångavstånd (upp till 2km) till varierad och tät stadsmiljö med handel
och kulturutbud eller direkt närhet till mindre centrumkärna.
•
Max 750 m till kollektivtrafik med god turtäthet (minst 2 turer/timme i högtrafik).
•
Max 500 m till cykelväg.
Exempel: En radie av ca 1,5 - 3 km från centrala Visby alternativt samhällen på övriga Gotland
med handel och visst serviceutbud i centrum.
Typområde C
•
Omfattar tätorterna (med undantag för Visby tätort).
•
Cykelavstånd (max 5 km) till varierad stadsmiljö med handel och samhällsservice
alternativt gångavstånd till mindre centrum med begränsat utbud.
•
Max 1 km till kollektivtrafik med varierad turtäthet (minst 1 tur/timme i högtrafik).
•
Möjlighet till trafiksäker cykling på cykelbana eller i blandtrafik.
Exempel: Centrumnära områden eller samhällen med mindre centrumkärnor
Förutsättningarna är unika för varje fastighet och parkeringstalen behöver hanteras enligt de
premisserna. Redovisade parkeringstal för bilar ska ej överstigas om inte mycket särskilda skäl
finns. Parkeringstalen för cykel bör dock ses som en min-norm för att underlätta för ett mer
hållbart resande på Gotland. Vid tydliga åtgärder som gynnar ett hållbart resande kan
parkeringstalet för bil ”rabatteras” enligt rabattlistan i slutet på denna bilaga. Generellt sett är
Gotland en region där möjligheten till cyklande är goda i avseende på topografi även om
avstånden kan vara långa. Cykelmöjligheterna är bättre i centrala lägen även om turismen
bidragit till cykelvägar på stora delar av ön. En tydlig koppling till högre cykelinnehav i centrala
lägen finns därför inte. Det gör att ingen variation av parkeringstal för cykel gjorts för de olika
typområdena. Vid planarbete blir det ibland aktuellt att diskutera hur långt avstånd som är rimligt
att gå mellan parkering och målpunkt. Nedan listas de avstånd som bör ses som riktlinjer för att
en parkering ska ”tillhöra” målpunkten. Avstånden avser faktiskt gångavstånd mellan
parkeringsplats och entré (ej fågelvägen). Vid nya detaljplaner bör kollektivtrafikhållplats ligga
närmare viktiga målpunkter än vad bilparkeringen gör.

Bostad
Arbete
Handel
Angöring
Funktionshindrade (handikapplats)

Maximalt gångavstånd
till bilparkerin

Maximalt gångavstånd
till cykelparkerin

400 m
400 m
300 m
25 m
25 m

100 m
100 m
100 m
-

De parkeringstal som redovisas nedan baseras på ett antal faktorer som storlek, struktur, topografi
och kommunikationsmöjligheter samt kommunala mål. Parkeringstal baseras ej på kommunens
bilinnehav då detta skulle innebära en planering för en situation som på sikt ska förändras.
Cykelparkeringstal för flerbostadshus bör vara fördelade så att hälften av platserna är
stöldskyddade parkeringar inomhus. Grundprincipen för cykelparkeringar utomhus är att de ska
vara väderskyddade. Om möjligt ska tak till parkeringarna vara sedum-ört-grästak, belagda med
solceller eller ha annan lösning som blir en positiv miljöaspekt. De ska även vara anpassade för
ramlåsning. Minst fem procent av platserna bör även vara utformade så att transportcyklar får
plats. Om möjligt bör laddning av elcykelbatterier i låsbara skåp övervägas.
Parkeringstalen i denna bilaga baseras i många fall på bruttoarea (BTA). För verksamheter som
inte omfattas av parkeringsnormen bör särskild parkeringsutredning genomföras. Detta innefattar
till exempel fritidsanläggningar, stugbyar, camping, kategoriboenden och särskilda

besöksverksamheter som idrottshall, teater, arenor med mera. För dessa verksamheter kan
användningen och därmed också parkeringsbehovet variera kraftigt. Områden utanför typområde
C behöver normalt inte regleras, men särskild parkeringsutredning kan behöva genomföras i vissa
fall.
Flerbostadshus (studentbostäder inom parentes), antal platser per 1000 kvm BTA inkl. besök
Typområde A
Typområde B
Typområde C
Bilplatser

5 (0-1)

8 (1-2)

10 (1-2)

Cykelplatser

35 (60)

35 (60)

35 (60)

Villor, radhus och parhus, antal platser per bostad
Typområde A
Typområde B

Typområde C

Bilplatser

2

2

2

Cykelplatser

Regleras ej

Regleras ej

Regleras ej

För boenden med privat tomt (villor, radhus och parhus) bedöms det rimligt med 2 bilplatser per
bostad oavsett placering i kommunen. Detta för att besökande inte ska tvingas parkera på gatan.
Antal cykelplatser bedöms inte nödvändigt att reglera i detta fall.
Skolor, antal platser per 1000 kvm BTA
Typområde A

Typområde B

Typområde C

Bilplatser

2

3

6

Cykelplatser

60

60

60

Skolverksamheter har olika transportbehov där föräldrar ofta följer med yngre barn till skolan
medan äldre elever tar sig själv till skolan, ibland även med egen bil. Skolor för de lägre
åldrarna bör ha fler korttidsparkeringar och stoppmöjligheter men mindre långtidsparkeringar.
För verksamheter med äldre elever gäller i regel lite fler parkeringsplatser. När förskolor/skolor
planeras är det viktigt att utrymme ges till att hämta/lämna elever så att behovet av
besöksparkering kan minimeras.
Kontor, antal platser per 1000 kvm BTA
Typområde A

Typområde B

Typområde C

Bilplatser

5

11

16

Cykelplatser

35

35

35

Det blir allt vanligare med så kallade flexibla arbetsplatser som är en form av samutnyttjande.
Detta innebär att det finns färre arbetsplatser än anställda och att ingen har en dedikerad plats.
Ett tätare kontor genererar ett större antal resor per ytenhet. Dessa typer av kontor kan kräva mer
exakta analyser.
Övriga arbetsplatser/inrättningar, antal platser per 100 anställda/besökare
Typområde A
Typområde B
Typområde C
Bilplatser

15

25

40

Cykelplatser

70

70

70

Övriga arbetsplatser och inrättningar inkluderar flera olika typer av verksamheter. Allt ifrån
större industriverksamheter med få anställda per yta till mindre personaltäta vårdcentraler.
Parkeringstalen har därför baserats på antal anställda inklusive besökare istället för yta. Detta är
dock mindre exakt då antalet anställda kraftigt kan variera över tid vilket skulle göra
parkeringstalen inaktuella. Mer exakta analyser kan krävas.

Hotell, antal platser per rum (bil) och antal platser per 1000 kvm BTA (cykel)
Typområde A
Typområde B
Typområde C
Bilplatser

0,2

0,3

0,6

Cykelplatser

4

4

4

Handel (dagligvaror), antal platser per 1000 kvm BTA
Typområde A
Typområde B

Typområde C

Bilplatser

20

25

25

Cykelplatser

30

30

30

Behovet av parkeringsplatser för handel ökar vid sommarsäsongen, men att bygga väldigt stora
parkeringsytor för att ta emot alla bilburna kunder vid alla tidpunkter på året bedöms inte rimligt.
Om detaljerad och tillförlitlig statistik över relevanta referensområden finns kan detta fungera som
underlag. Det bör då kunna påvisas att parkeringsbeläggningen är över 90 procent minst 20 dagar
om året för att ytterligare parkeringsplatser ska kunna motiveras. Vid väldigt små
handelsetableringar (mindre än 100 kvm BTA) kan parkeringstal 0 för bil accepteras.
Handel (sällanköp, restaurang/café), antal platser per 1000 kvm BTA
Typområde A
Typområde B

Typområde C

Bilplatser

12

15

15

Cykelplatser

10

10

10

Sällanköp bedöms inte påverkas lika mycket som dagligvaror och bör därför inte frångås om inte
mycket speciella skäl finns.
Byggherrarna eller fastighetsägarna kan arbeta med flera av nedanstående åtgärder och behöver
då inte bygga lika många parkeringsplatser. Nedanstående lista kan ses som en rabattlista där
kravet på antalet bilparkeringsplatser minskas med ett antal procent (gäller endast bilparkering).
Rabattsatserna är uppskattningar som är gjorda för Gotland och inget som har en vetenskaplig
grund. De ska därför ses som riktlinjer och eventuellt justeras om tydligt behov finns.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bilpool på fastighetsmark ger 20 procent rabatt på parkeringstal
Cykelpool med lastcykel ger 5 procent rabatt på parkeringstal
Parkering som är öppen för allmänheten minst 10h per dygn ger 15 procent rabatt på
parkeringstal
Låne- eller hyrcyklar på fastighetsmark ger 10 procent rabatt på parkeringstal
Rabatterade (minst 50 procent) eller helt subventionerade kollektivtrafikkort till
anställda/boende ger 20 procent rabatt på parkeringstal
Prioriterade cykelparkeringar med väderskydd, pumpmöjlighet och placering närmast
målpunkt ger 5 procent rabatt
Kylda förvaringsboxar för matleveranser i flerbostadshus ger 5 procent rabatt
Parkeringsavgifter som täcker alla kostnader för en parkeringsanläggning ger 10 procent
rabatt
Bilfritt boende (med avtal mellan fastighetsägare och boende) ger 80 procent rabatt
Parkering som kan samutnyttjas med andra funktioner ger 5 procent rabatt

Maximal möjlighet till rabatt
Typområde A
Procent

80

Typområde B

Typområde C

30

30

Tjänsteskrivelse

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ert ärendenr: /
14 november 2017

Sara Lindh, planenheten

Tekniska Förvaltningen

Remissvar – Parkeringsstrategi Gotland
Planenheten anser att förslaget till parkeringsstrategi har progressiva inslag som kan
bidra till en mer hållbar samhällsplanering. Den föreslagna parkeringsnormen
förbättrar möjligheten att hushålla med mark och ge mer plats för människor.
I några avseenden bör strategin kompletteras eller förenklas;
Förenklad zonindelning
Zonindelningen i normen bör omformuleras för att göra den enklare att tillämpa vid
planläggning och följa upp vid bygglovsgivning. Så här föreslår vi zonindelningen:
• Zon A omfattar riksintresset Visby Innerstad (dvs ingen förändring föreslås).
• Zon B omfattar hela Visby tätort. När tätorten växer kommer även Zon B
att växa.
• Zon C omfattar tätorter (med undantag för Visby tätort).
• Zon D omfattar landsbygden. Alternativt kan typområde D strykas som
kategori då det är tveksamt om det behöver regleras.
Rabatspann istället för normspann
Spannen i parkeringstalen för skola och verksamheter är stora. Risken är att
uppföljningen blir komplicerad och beslutet upplevs som godtyckligt. Minska
spannen och komplettera med en tydlig hänvisning till vilka kriterier som gäller för
att välja olika tal i spannet så det blir lätt att motivera sitt beslut. Ett tydligare
alternativ är att arbeta med fasta p-tal i kombination med rabattspann. Det borde
vara den högsta nivån som gäller initialt, med möjlighet till rabatt om man gör någon
av åtgärderna på rabattlistan på sista sidan i normen.
Komplettering av normdelen
I normen bör det föras ett resonemang kring om parkeringstalen kan sänkas om pplatserna samutnyttjas i områden som är funktionsblandade.
Accepterat avstånd mellan boende och parkering bör höjas till 400 meter, eftersom
det är det vedertagna största bekväma avståndet till kollektivtrafik.
Överväg om normen bör kompletteras med krav på laddningsmöjligheter för elbil.
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Komplettering av strategidelen
Kantstensparkering på allmän gata kan bidra till att ge en tom gata innehåll, samtidigt
som ger en hastighetsdämpande effekt. Strategin bör kompletteras med text om
gatuparkering.
Samhällsbyggnadsförvaltningen, planenheten
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Förslag till en hållbar lösning i parkeringsfrågan som gynnar alla parter
Inför remissrundan rörande parkeringsfrågan vill Visby Centrum här lämna lite input och även ett
konkret förslag på en lösning rörande parkeringsfrågan som främjar Region Gotland och stadskärnan
med de boende, näringslivet, yrkesverksamma, Campus Gotland och miljön.
Bakgrund till Visby Centrums förslag
En viktig del för att stadskärnan skall hållas vid liv året runt är att hitta en bra och smidig lösning för
alla berörda intressenter.
I den presentation för parkeringsstrategin som Ramböll presenterade rörande prioriteringar av
parkeringar på allmän platsmark i nämnd ordning
1. Korttidsparkering (Besöksparkering)
2. Arbetsplatsparkering
3. Boendeparkering
Alla tre av dessa är av yttersta vikt för att stadskärnan skall vara levande dagtid och kvällstid
året runt.
När Region Gotland tillsammans med Länsstyrelsen, Sida, CSN, Försäkringskassan och ett antal
företag såsom till exempel VIC-tvätten lämnade stadskärnan, försvann det mer än 2 000 arbetande
personer mer eller mindre över en natt.
Personer som bidrog till liv och rörelse dagtid genom luncher, lunchhandel, möten, med mera.
Nyligen flyttade även Kulturskolan ut.
Parallellt med utflyttningen har flera externhandels områden etablerats och utvecklats i Visbys
utkanter. Först Skarphäll city, sedan Stenhuggaren och nu har även Telefonen öppnat upp i
Flextronics gamla lokaler. De är expansiva och med nya detaljplaner under beredning så kommer
flera nyetableringar att tillkomma under de närmaste åren.
Samtliga faktorer ovan har bidragit till att minska och flytta en stor del av trafiken ut från
stadskärnan.
Kvar i stadskärnan förutom boenden, butiker, restauranger, caféer, gallerier finns för stadskärnan två
oerhört viktiga aktörer som bidrar med människor som verkar i stadskärnan dagtid utanför den stora
turistsäsongen v27-32. Det är PayEx och Uppsala Universitet - Campus Gotland.
Ett problemområde som lyfts upp kring parkeringar gäller ett missutnyttjande av parkeringar.
Vi delar till viss del denna uppfattning och i vårt bifogade förslag har vi tagit avstamp för att minimera
detta. Förslaget kommer även att minimera parkerandet i villaområdena kring stadskärnan och
därmed öka säkerheten för gående och cyklister genom minskad söktrafiken på smala villagator.
Med förslaget tillkommer även ett ansvar hos Visby Centrum, PayEx och Campus Gotland att
tillsammans verka för att våra medlemmar, anställda och studenter leva upp till att prio 1 är
korttidsparkering i stadskärnan, det vill säga att de är till för kunderna och besökarna.

Förutom att minska trafiken i Visby och öka cyklandet , handlar mycket i den fördjupade
översiktsplanen om vikten av en levande stadskärna.
Översiktsplanen klubbades med stor majoritet igenom av Kommunfullmäktige 2009 och där står det
bland annat följande att läsa.
! Visbys stadskärna ska utvecklas socialt, kulturellt, kommersiellt och gestaltningsmässigt till en
naturlig, levande och livskraftig stadskärna för hela Visbyområdet
! En attraktiv stadskärna utvecklas genom kommunala satsningar och i samverkan med
näringslivet.
! Bevarande av innerstadens kvaliteter är en grund för hela Visby.
! Utvecklingen av miljön i innerstaden ska kännetecknas av hög kvalitet i enlighet med vad som
föreskrivs i handlingsplanen för Visby Världsarv.
Vidare står det även beskrivet i Översiktsplanen under kapitlet ”Att leva och bo i Visby”
! Stadskärnan ska göras mer livskraftig
Vidare under rubriken Näringsliv står det i avsnitten om
Handel:
” Kommunens inriktning är att genom olika åtgärder stödja utvecklingen
i Visby stadskärna. Målet är att skapa en mer livskraftig stadskärna
med ett blandat utbud av handel, kultur, restauranger etc. Den
mer småskaliga handeln i stadskärnan är också en god attraktion för
besöksnäringen.”
Turism:
”För besöksnäringen är Visby en viktig del av Gotland. Flera områden
längs kusten pekas ut särskilt för turistnäringen. Innerstaden/världsarvet
är en turistmagnet som ska vara en levande innerstad där
många verksamheter/boende ska samsas och utvecklas och däribland
turismen. Ett viktigt utvecklingsområde för turismen är Holmen i
hamnområdet.
Viktigt i sammanhanget är också att hitta goda lösningar på de ”problem”
som de befolkningstoppar turismen ger. Exempelvis ett ökat
parkeringsbehov – som t ex kan lösas med infartsparkeringar och
tillfälliga centrala parkeringar. Lösningar som dock inte får innebära
att staden upplevs som övergiven under lågsäsong.”
Vikten av en levande stadskärna förstärktes och klubbades dessutom igenom i Regionfullmäktige
2015.

Precis som ovan beskrivet är Visby stadskärna oerhört viktig för besöksnäringen på Gotland, en av de
av Region Gotland utsedda prioriterade näringar på ön.
Stora investeringar på besöksnäringen görs inför framtiden och blir verklighet 2018. Investeringar
som möjliggör en förlängning av säsongen.
- En ny kryssningskaj
- Rederi AB Gotland kommer med två nya och större fartyg för att kunna öka kapaciteten.
För att få ut det mesta och bästa av dessa satsningar långsiktigt och för att den förlängda säsongen
skall vara så attraktiv som möjligt behöver vi fler butiker som levererar kvalitet och som har öppet
året runt. Detta är endast möjligt om företagen får bästa möjliga förutsättningar att tjäna pengar
även utanför högsäsongen v27-32.
De stadskärnor runt om i landet som har vunnit priset som årets stadskärna de senaste åren
(Västervik och Varberg) har gemensamt att de kombinerar P-skiva med parkeringsavgift.
Det finns även kommuner som försökt att vända en negativ trend och gjort det lyckosamt genom att
vara offensiv i Parkeringsfrågan. Oskarshamn är ett sådant exempel som införde en kombination av
P-skiva och parkeringsavgift. Oskarshamn är en av de kommuner som gjorde den största positiva
utvecklingen i den senaste näringslivsrankingen.
Det har framförts att polisen skall ha sagt att kombinationen av P-skiva och avgifter är ett otydligt
system för turisten, det är något som i alla fall inte ställt till det i Varberg, Västervik eller Oskarshamn.
Vi har även varit i kontakt med Polisen på Gotland och Lokalpolischef Fredrik Persson och han säger.
”Det skall vara lätt att göra rätt”. Det är något vi tagit avstamp för i förslaget.
Vi behöver en lösning som kan vända trenden med butiksnedläggningar och företag som flyttar ut
från innerstaden. Utefter detta har Visby Centrum tagit fram ett förslag som vi tror kan leda till en
positiv utveckling som gynnar alla och som en gång för alla kan sätta P för parkeringsfrågan.

Visby Centrums förslag för parkeringar och avgifter i Visby stadskärna från och med 2018

Förklaring
(Avgift 2017)
* Nytt Taxa område

Taxa
A

Vardagar utom dag före sön- och helgdag 09:00–18:00
Dag före sön- och helgdag 09:00–14:00
Avgift vecka 27-32: 30 kr/tim. (20 Kr/tim), två första timmarna gratis med P-skiva eller
parkeringsbiljett.
Avgift vecka 33-26: 15 kr/tim, två första timmarna gratis med P-skiva eller parkeringsbiljett.
(10 kr/tim)
Erlagd avgift gäller även där taxa B, C, D, E och F gäller.
OBS! Bilförbud i Visby Innerstad 1/7 - 15/8
Plats: Visby innerstad, alla markerade platser med begränsning av ringmuren, samt
parkeringen vid Kruttornet och öster vid taxistationen.

Taxa
B

Vardagar utom dag före sön- och helgdag 09:00–18:00
Dag före sön- och helgdag 09:00–14:00
Avgift vecka 27-32: 20 kr/tim (15kr/tim), två första timmarna gratis med P-skiva eller
parkeringsbiljett.
Avgift vecka 33-26: 10 kr/tim, två första timmarna gratis med P-skiva eller parkeringsbiljett.
(8 kr/Tim)
Erlagd avgift gäller även där taxa C, D, E och F gäller.
Plats: Tage Cervins gata, Donnersgatan, Cramergatan och intill liggande parkeringar,
Hamnplan, Skeppsbron, Korsgatan och Tullhusplan.

Taxa
C

Vardagar utom dag före sön- och helgdag 09:00–18:00
Dag före sön- och helgdag 09:00–14:00
Avgift vecka 27-32: 20 kr/tim (10 kr/tim), två första timmarna gratis med P-skiva eller
parkeringsbiljett.
Avgift vecka 33-26: 10 kr/tim, två första timmarna gratis med P-skiva eller parkeringsbiljett.
(5 kr/tim)
Erlagd avgift gäller även där taxa D, E och F gäller.
Plats: Polhemslunden (s.k. coop-parkeringen som begränsas av Kung Magnus väg, Jägargatan
och Norra Hansegatan), Fiskmåsen Dovhjorten (P-däck), Östra Byrummet (området som
begränsas av Kung Magnus väg, Peder Hardings väg, Ringmuren och Skolportsgatan),
Mejerigatan, Holmen och söder om Kallbadhuset.

Taxa
D

Avgift alla dagar dygnet runt: 10 kr/tim, 50 kr/dygn. Max parkeringstid 14 dygn.
Erlagd avgift gäller endast där taxa D gäller. Ej möjligt att betala med mynt.
Plats: I anslutning till Hamnterminalen

Taxa
E

Vardagar utom dag före sön- och helgdag 08:00–18:00
Avgift vecka 27-32: 10 kr/tim
Avgift vecka 33-26: 5 kr/tim
Erlagd avgift gäller även där taxa C gäller.
Plats: Lasarettsgatan, Snäckgärdsvägen, S:t Göransgatan och delar av området vid Visby
lasarett

*Taxa Vardagar utom dag före sön- och helgdag 07:00–18:00
F
Avgift vecka 24-35: 10 kr/tim, de 8 första timmarna gratis med P-skiva eller parkeringsbiljett.
Avgift vecka 36-23: 5 kr/tim, de 8 första timmarna gratis med P-skiva eller parkeringsbiljett.
Östra Byrummet (närmast Kung Magnus väg), Holmen (området längst söderut från
Kallbadhuset), Solberga (området närmast Norra Hansegatan) V33-23, Området som gränsas
av Norra Hansegatan/Scheelegatan/Jägargatan V33-23 ,Norrbacka (gräsytan mot Kung
Magnus väg) V24-32, Polhemsplats v24-32
Sommarparkeringar
Vardagar utom dag före sön- och helgdag 09:00–18:00
Dag före sön- och helgdag 09:00–14:00
Avgift vecka 24 t.o.m. vecka 33
Grönytan vid Jägargatan 20 kr/tim (10 kr/tim)
Polhemsplats 10 kr/tim
Taxa C gäller.
Avgiftsfria parkeringar
Parkeringen S:t Göran vid Lummelundsväg (infart söder om Visby motorcentral) är avgiftsfri
och 24-timmars.
Förändringarna i korthet
- Vi minskar antalet olika perioder från tre till två 1) Vecka 33-26 2) Vecka 27-32
- Vi inför en ny zon (F) som blir attraktiv för de som arbetar i stadskärnan att parkera på och samtidigt
skapar fler lediga parkeringsplatser närmare utbudet i stadskärnan.
- Parkeringsavgifterna höjs i båda perioderna för zonerna A,B och C
- Ingen omskyltning behöver ske för zonerna A, B, C, D & E
- Enhetlig skyltning över året minskar risken att göra och parkera fel.

Remissyttrande till parkeringsstrategi Gotland

Sammanfattning:
Vi tycker det är positivt att grunden för att gå vidare med beslut som följd av parkeringsstrategin är
oberoende beläggningsstudier. Vi tror att det kan skapa ett objektivt beslutsunderlag och också
vägleda i frågan vad som betecknas som högsäsong respektive lågsäsong i Visby Innerstad. I en sådan
studie bör också beaktas att beslut har fattas och kommer beslutas i närtid kring byggnationer som
minskar antalet parkeringsplatser än de nuvarande
Vi tycker det är olyckligt med formuleringar som ”styra trafiken ut ur Visby världsarvsstad”. Visby
innerstad har under senaste åren utmarmats och utmaningen består inte enligt vår mening inte i för
mycket trafik utan för lite flöde av människor.
Vi lanserar ett förslag som kan ligga till grund för framtida samtal.

Här har vi samsyn med rapporten:
-

-

-

-

-

-

Vi tycker det är viktigt att inga beslut fattas innan beläggningsstudierna är gjorda, enligt
punkt 8.3.
Enligt sid 9 punkt 3.3 slås det fast att ”Handeln är viktig för en centrumkärna och för hårda
restriktioner kan urholka handeln och på lån sikt flytta centrumkärnan i en stad”. Denna
insikt är positiv om än kanske inte flytt av centrumkärnan är det primära hotet utan
utarmning av världsarvsstadens signum med handel i innerstaden mera oroväckande.
På samma sida under punkt 3.4 slås det fast att reglera trafiken styr endast om till andra
platser i staden. Detta instämmer vi i och ser som en risk om det blir mindre attraktivt att
parkera och besöka Visby innerstad.
På samma sida under samma punkt står att läsa om problematiken med kombinerade
regleringssystem. Det centrala för Visby Centrum är ett attraktivt, driftsäkert och enkelt
system varför vi ställer oss bakom den formuleringen. I dagsläget upplever vi inte att vi har
det fullt ut.
Vi tycker idén om parkeringshus är bra givet att det främjar fler bostäder, affärslokaler och
kontorslokaler i centrummiljö med bibehållna antal parkeringar. Viktigt är att det
kompletteras med gatuparkeringar för att säkerställa tillgänglighet för korta ärende till
innerstaden.
Vi delar uppfattningen att det inte behövs fler parkeringsplatser. Dock tycker vi att man ska
vara vaksamma på de förändringar som sker med byggnation på befintliga parkeringsplatser
(exempelvis Mejeriplan) och göra beläggningsstudien med vetskap om dessa beslut.
Vi tycker det är bra att det beslutas om en parkeringsstrategi. Avsaknaden av strategi har
hämmat arbetet med att skapa en Levande stadskärna.
Vi delar slutsatsen under 3.4 på sid 9 om att hårda regleringar risker sannolikt att endast
flytta biltrafiken till andra delar av staden, vilket ensidigt gör Visby innerstad till förlorare.
Under 6.9 sid 27 står att läsa om nyttoparkering. Vi delar bilden av att det behövs en strategi
för hur det är attraktivt för företag att ha verksamhet i Visby innerstad.

Detta saknar vi eller tycker ska förstärkas:
-

-

-

-

-

-

-

Vi tycker att cykelstrategin om 30 procent får för stort utrymme i förhållande till
målsättningen om en levande stadskärna. Vikten av en levande stadskärna bör tydliggöras i
rapporten, då den helt saknas i punkten 2.2
Under punkt 2.2 står Minska biltrafiken i Visby saknas mätbara värden.
Viktigt att poängtera är också att sedan de styrande dokumenten som ligger till grund för
strategin togs fram har det hänt mycket i och kring Visby. Region Gotland, Länsstyrelsen,
Försäkringskassan, Sida, CSN med flera har lämnat innerstaden. Vikten av en levande
Stadskärna förstärktes och klubbades i Regionfullmäktige 2015.
När är det hög respektive lågsäsong? Detta finns att läsa om på sid 18 och bör konkretiseras
med en oberoende beläggningsstudie som beslutsunderlag.
Enligt sid 14 punkt 4.1 står att läsa ”Parkeringsavgifterna, om än lägre än under högsäsong,
fyller fortfatarande viktig funktion under lågsäsong genom att styra trafiken ut ur Visby
världsarv, vid skolor etc”. Vi anser målsättning om att styra trafik ut ur Visby innerstad vara
skadlig och oförenligt med en levande stadskärna.
Man bör påminnas om att detta är en rapport för hela Gotland. Upplevelsen av rapporten är
att Visby innerstad ska förändra bilkvoten på Gotland och öka det samlade cyklandet med 30
procent.
Under punkt 6.12 sid 29 står det ”Att dyrare parkering skulle hämma turismen är osannolikt”.
Från Visby Centrums sida är vi mer oroliga för att effekten blir ändrade vanor och rutiner hos
gotlänningarna vilka lever kvar under lågsäsong. För att bevaka en levande stadskärna året
runt bör man vara väldigt försiktig med den typen av slutsatser utan att beakta
gotlänningarnas vanor.
Vi anser inte att Shuttle bussar är realistiskt i närtid. Däremot anser vi att det kan vara
aktuellt att anordna vid till exempel större evenemang och festivaler för att minska trängsel
och söktrafik.
Visby Centrum anser att det är en bra idé att parkeringshus anläggs för att på bästa sätt
utnyttja platsmarken och skapa förutsättningar för utvecklingen av Östercentrum.
Viktigt att dessa kombineras med bostäders, kontor och butiker för att säkerställa
attraktiviteten.

Förslag till en hållbar lösning i parkeringsfrågan som gynnar alla parter
Som komplettering till remiss svaret rörande parkeringsstratgin vill Visby Centrum här lämna lite
input och även ett konkret förslag på en lösning rörande parkeringsfrågan som främjar Region
Gotland och stadskärnan med de boende, näringslivet, yrkesverksamma, Campus Gotland och miljön.

Bakgrund till Visby Centrums förslag
En viktig del för att stadskärnan skall hållas vid liv året runt är att hitta en bra och smidig lösning för
alla berörda intressenter.

I den presentation för parkeringsstrategin som Ramböll presenterade rörande prioriteringar av
parkeringar på allmän platsmark i nämnd ordning
1. Korttidsparkering (Besöksparkering)
2. Arbetsplatsparkering
3. Boendeparkering
Alla tre av dessa är av yttersta vikt för att stadskärnan skall vara levande dagtid och kvällstid
året runt.
När Region Gotland tillsammans med Länsstyrelsen, Sida, CSN, Försäkringskassan och ett antal
företag såsom till exempel VIC-tvätten lämnade stadskärnan, försvann det mer än 2 000 arbetande
personer mer eller mindre över en natt.
Personer som bidrog till liv och rörelse dagtid genom luncher, lunchhandel, möten, med mera.
Nyligen flyttade även Kulturskolan ut.
Parallellt med utflyttningen har flera externhandels områden etablerats och utvecklats i Visbys
utkanter. Först Skarphäll city, sedan Stenhuggaren och nu har även Telefonen öppnat upp i
Flextronics gamla lokaler. De är expansiva och med nya detaljplaner under beredning så kommer
flera nyetableringar att tillkomma under de närmaste åren.
Samtliga faktorer ovan har bidragit till att minska och flytta en stor del av trafiken ut från
stadskärnan.
Kvar i stadskärnan förutom boenden, butiker, restauranger, caféer, gallerier finns för stadskärnan två
oerhört viktiga aktörer som bidrar med människor som verkar i stadskärnan dagtid utanför den stora
turistsäsongen v27-32. Det är PayEx och Uppsala Universitet - Campus Gotland.
Ett problemområde som lyfts upp kring parkeringar gäller ett missutnyttjande av parkeringar.
Vi delar till viss del denna uppfattning och i vårt bifogade förslag har vi tagit avstamp för att minimera
detta. Förslaget kommer även att minimera parkerandet i villaområdena kring stadskärnan och
därmed öka säkerheten för gående och cyklister genom minskad söktrafiken på smala villagator.
Med förslaget tillkommer även ett ansvar hos Visby Centrum, PayEx och Campus Gotland att
tillsammans verka för att våra medlemmar, anställda och studenter leva upp till att prio 1 är
korttidsparkering i stadskärnan, det vill säga att de är till för kunderna och besökarna.
Förutom att minska trafiken i Visby och öka cyklandet , handlar mycket i den fördjupade
översiktsplanen om vikten av en levande stadskärna.

Översiktsplanen klubbades med stor majoritet igenom av Kommunfullmäktige 2009 och där står det
bland annat följande att läsa.
! Visbys stadskärna ska utvecklas socialt, kulturellt, kommersiellt och gestaltningsmässigt till en
naturlig, levande och livskraftig stadskärna för hela Visbyområdet
! En attraktiv stadskärna utvecklas genom kommunala satsningar och i samverkan med
näringslivet.
! Bevarande av innerstadens kvaliteter är en grund för hela Visby.
! Utvecklingen av miljön i innerstaden ska kännetecknas av hög kvalitet i enlighet med vad som
föreskrivs i handlingsplanen för Visby Världsarv.

Vidare står det även beskrivet i Översiktsplanen under kapitlet ”Att leva och bo i Visby”
! Stadskärnan ska göras mer livskraftig
Vidare under rubriken Näringsliv står det i avsnitten om
Handel:
” Kommunens inriktning är att genom olika åtgärder stödja utvecklingen
i Visby stadskärna. Målet är att skapa en mer livskraftig stadskärna
med ett blandat utbud av handel, kultur, restauranger etc. Den
mer småskaliga handeln i stadskärnan är också en god attraktion för
besöksnäringen.”
Turism:
”För besöksnäringen är Visby en viktig del av Gotland. Flera områden
längs kusten pekas ut särskilt för turistnäringen. Innerstaden/världsarvet
är en turistmagnet som ska vara en levande innerstad där
många verksamheter/boende ska samsas och utvecklas och däribland
turismen. Ett viktigt utvecklingsområde för turismen är Holmen i
hamnområdet.
Viktigt i sammanhanget är också att hitta goda lösningar på de ”problem”
som de befolkningstoppar turismen ger. Exempelvis ett ökat
parkeringsbehov – som t ex kan lösas med infartsparkeringar och
tillfälliga centrala parkeringar. Lösningar som dock inte får innebära
att staden upplevs som övergiven under lågsäsong.”

Vikten av en levande stadskärna förstärktes och klubbades dessutom igenom i Regionfullmäktige
2015.
Precis som ovan beskrivet är Visby stadskärna oerhört viktig för besöksnäringen på Gotland, en av de
av Region Gotland utsedda prioriterade näringar på ön.
Stora investeringar på besöksnäringen görs inför framtiden och blir verklighet 2018. Investeringar

som möjliggör en förlängning av säsongen.
- En ny kryssningskaj
- Rederi AB Gotland kommer med två nya och större fartyg för att kunna öka kapaciteten.
För att få ut det mesta och bästa av dessa satsningar långsiktigt och för att den förlängda säsongen
skall vara så attraktiv som möjligt behöver vi fler butiker som levererar kvalitet och som har öppet
året runt. Detta är endast möjligt om företagen får bästa möjliga förutsättningar att tjäna pengar
även utanför högsäsongen v27-32.
De stadskärnor runt om i landet som har vunnit priset som årets stadskärna de senaste åren
(Västervik och Varberg) har gemensamt att de kombinerar P-skiva med parkeringsavgift.
Det finns även kommuner som försökt att vända en negativ trend och gjort det lyckosamt genom att
vara offensiv i Parkeringsfrågan. Oskarshamn är ett sådant exempel som införde en kombination av
P-skiva och parkeringsavgift. Oskarshamn är en av de kommuner som gjorde den största positiva
utvecklingen i den senaste näringslivsrankingen.
Det har framförts att polisen skall ha sagt att kombinationen av P-skiva och avgifter är ett otydligt
system för turisten, det är något som i alla fall inte ställt till det i Varberg, Västervik eller Oskarshamn.
Vi har även varit i kontakt med Polisen på Gotland och Lokalpolischef Fredrik Persson och han säger.
”Det skall vara lätt att göra rätt”. Det är något vi tagit avstamp för i förslaget.
Vi behöver en lösning som kan vända trenden med butiksnedläggningar och företag som flyttar ut
från innerstaden. Utefter detta har Visby Centrum tagit fram ett förslag som vi tror kan leda till en
positiv utveckling som gynnar alla och som en gång för alla kan sätta P för parkeringsfrågan.

Visby Centrums förslag för parkeringar i Visby stadskärna från och med 2018
Vårt förslag bygger på att förmå yrkesverksamma och studerande att välja parkeringsplatser
något längre från arbetsplatsen och på så sätt minska söktrafiken, parkering i villakvarter och
frigöra fler besöks parkeringar närmare för korttidsbesökare. Det har vi gjort genom att
föreslå en ny zon som vi valt att döpa till F. Genom att möjliggöra denna typ av parkering
något längre från arbetsplatsen anser vi också att fler av de som har möjligt istället kommer
att välja att ta cykeln till jobbet. Här nedan hittar ni en översikt av Visbys stadskärnas zoner
där vi ritat in den nya zonen F på vad vi anser lämpliga platser för detta ändamål.

Utöver detta förslag arbetar vi även parallellt för att levandegöra Södertorg, Stora torget och
Hamnplanområdet. Detta ber vi att få återkomma om separat.

Remissvar avseende förslag till parkeringsstrategi i Region Gotland.
Visby innerstadsförening har ca 420 hushåll som medlemmar. Vår uppgift är att tillvarata
innerstadsbornas intressen, varför vi uppehåller oss endast vid sådant i strategin/normen som
är av intresse utifrån detta.
Antalet parkeringsplatser i innerstaden har under senare år minskat. Samtidigt har Region
Gotland infört ett parkeringssystem med avgifter som varierar under året.
De flesta av innerstadens boende har bil. Bilens för- och nackdelar går vi inte in på här, men
konstaterar att många behöver bilen för att den är nödvändig i det dagliga livet. Att
kollektivtrafiken inte alltid motsvarar behoven bidrar givetvis starkt.
Innerstadsborna behöver bil för att
* ta sig till och från arbetet
* ta sig till återvinningen
* vid behov ta sig till de köpcentra som ligger utanför stan
* kunna ta sig till eventuella fritidshus/-aktiviteter
* nöjesresor/utflykter
* besöka vårdinrättningar m m
När det gäller parkering i innerstaden måste då frågan ställas: Vilka ska i första hand ha
möjlighet att kunna parkera i innerstaden? Svaret är ur Innerstadsföreningens perspektiv givet,
det ska vara de som bor där.
För att tillgodose detta har region Gotland inrättat möjlighet till boendeparkering för boende i
innerstaden. Mot en avgift, månadsvis eller årsvis, slipper man betala via
parkeringsautomater. Detta har fungerat någorlunda bra, utom när det uppstått behov av
kommunikation med det företag som administrerat avgifterna. Nu har Region Gotland
avbrutit samarbetet med företaget, vilket Innerstadsföreningen hälsar med tillfredsställelse.
Vad får man då för avgiften? Särskilt markerade boendeparkeringar har upprättats på några
ställen, dock endast utanför innerstaden. Där medges man parkera sin bil i upp till fem dygn. I
övrigt hänvisas man till vanliga parkeringar, där man får stå i 24 timmar, sedan måste bilen
flyttas, vilket inte är bra ur miljösynpunkt. Har man löst boendeparkering medges man under
kvälls- och nattetid parkera sin bil på ställen ”där man inte står i vägen”. Bilen måste flyttas
morgonen därpå vare sig man behöver bilen eller inte. Två frågor inställer sig här:
1 Om man inte ”står i vägen” på natten, varför gör man det då på dagen?
2 Vem avgör om man ”står i vägen” eller inte vid eventuell tvist? Detta är rättsosäkert.
Ordförande

Bernt Lundgren
Vårdklockegatan 2, 621 57 Visby
073-843 55 23
lundgrenbernt@hotmail.com

Kassör

Lennart Johansson
Eksta, Hägur, 623 54 Klintehamn
076-109 36 14
lennart.gotland@hotmail.com
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Mot bakgrund av ovanstående har innerstadsföreningen följande önskemål:
Inför samma regler för boendeparkering i innerstaden som på platserna utanför, d.v.s. med
möjlighet att parkera i fem dygn. 24-timmarsregeln löser inga problem utan skapar enbart
irritation bland de boende.
Utöka antalet boendeparkeringsplatser i de områden där det är mest boende och få butiker, i
den sydvästra kvadranten, norra innerstaden, vissa dela av södra innerstaden samt
klintenområdet.
Skyltningen om parkering är ofta svårbegriplig beroende på många avvikelser från
huvudregeln. Vi föreslår att regionen släpper något på de generella reglerna för att slippa så
många tilläggstavlor.
Informationen kring boendeparkering finns på flera ställen på regionens hemsida. Den är ofta
svårtydd och i vissa fall skiljer sig informationen åt.
I övrigt väljer vi att kommentera förslaget om eventuellt upprättande av parkeringar utanför
Visby med Shuttle-bussar som slussar folk in till staden. Önskvärt är då också att den sedan
länge nedlagda servicelinjen återupptas. Om inte bör skyltarna tas ner.
När det gäller föreslagna p-tal vid nybyggnation torde dessa bli svåra att tillämpa i Visby
innerstad. Här måste flexibla tillämpningar till, utifrån aktuell situation.
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Lennart Klintbom
Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:

Stefaan De Maecker <stefaan.demaecker@mp.se>
den 19 november 2017 23:20
Lennart Klintbom
Jenny Iversjö; Stefaan de Maecker
Parkeringsstrategi

Hej Lennart!
(jag får tyvärr ingen kontakt med portalen varför jag skickar från denna mejladress ‐ min mejladress är
annars stefaan.de.maecker@gotland.se)
Tack för möjligheten att lämna synpunkter på underlaget om parkeringsstrategi.
Generellt tycker jag att dokumentet samlar många bra infallsvinklar och relevanta förhållningssätt till
parkeringsfrågan. Övergripande kan jag kommentera att jag väl gärna hade sett några fler förslag på
tydliga strategiska vägval så som på s32‐34. Annars begränsar jag mig här till några kortare synpunkter
som relaterar direkt till dokumentets struktur:
Handikapparkering
‐ På s23 anges "Dialog med DHR förordas innan genomförande". På Gotland har vi Funkisam som fungerar
som paraplyorganisation för föreningslivet, engagerat i frågor kring rättigheter för personer med
funktionsnedsättningar. Det sker ett formaliserat samråd med regionen via tillgänglighetsrådet och
nämndvisa samrådsgrupper kopplade till denna struktur. Det vore önskvärt att tydligare knyta an till denna
struktur och göra utfästelser om att det är ett strategiskt vägval ATT genomföra dialog med denna rörelse i
samband med att beslut fattas rörande handikapparkering.
‐ Frågan om snöröjning berörs inte i dokumentet vad jag kan se. Vid flera tillfällen har företrädare för
handikapprörelsen påpekat problem med att handikapparkering har varit oröjda alternativt fungerat som
snöuppsamlingsplats. Eventuellt kort nämna något om detta?
‐ s35 punkt 8.4 byt ut "de med funktionshinder" till "personer med funktionsnedsättning"

Implementering
‐ 8.9: det känns lite väl smalt att (endast) prata om behovet av cykelkampanjer i implementeringsdelen när
det i övriga dokumentet finns så många andra bra beskrivningar om viktiga åtgärder för att öka andelen
cyklister.

Arbetsplatsparkering
‐ 7:2 Tycker att den formulerade strategin är för snäv för att kunna antas som den står. Tänker t ex på
diskussionen vi har kring lasarettsområdet där en nyckel för att komma vidare med tankarna kring en
eventuell arbetsplatsparkering ligger i att ha fler åtgärder kring kollektivtrafik, cyklisternas villkor, shuttle
m.m. för att skapa acceptans för en lösning med avgifter på arbetsplatsparkering överhuvud taget. Här
finns också en situation där arbetsplatsen dessutom är en besöksplats. Arbetsplatsparkering "med avgifter
i linje med eller högre än omkringliggande områden" skulle i praktiken innebära att man styr parkering till
de platser som är avsedda för besökarna närmare ingången.
Vänligen,
1

Stefaan.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Stefaan De Maecker (MP)
Regionråd Gotland
0498‐26 96 06
070‐447 73 24
Visborgsallén 19
621 81 Visby
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Cedeskog
Ämne: Parkeringsstrategi och parkeringsnorm remiss
Parkeringsstrategi – remiss till den 19 november
Välkomna att lämna era synpunkter på parkeringsstrategin. Strategin finns bifogad till detta dokument. Vi vill ha era
synpunkter senast den 19 november. Synpunkterna skickas till lennart.klintbom@gotland.se
Ni som fått remissen är de som varit inbjudna till de workshops varit under året.
Den politiska beredningen beräknas startar under december månad.
Mvh Lennart Klintbom/Trafikplanerare
_______________________
Stefaan De Maecker (MP)

Regionråd Gotland
http://stefaandemaecker.blogspot.com/
tel: 070-424 65 64
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Kommentarer till inkomna yttranden angående förslag till parkeringsstrategi och
parkeringstal.
Remissvar:
Samhällsbyggnadsförvaltningen planenheten
Zonindelningen i normen bör omformuleras för att göra den enklare att tillämpa vid
planläggning och följa upp vid bygglovsgivning. Så här föreslår vi zonindelningen:
• Zon A omfattar riksintresset Visby innerstad (dvs ingen förändring föreslås)
• Zon B omfattar hela Visby tätort. När tätorten växer kommer även Zon B att växa.
• Zon C omfattar tätorterna (med undantag för Visby tätort)
• Zon D omfattar landsbygden. Alternativt kan typområde D strykas som kategori då det
är tveksamt om det behöver regleras.
Spannen i parkeringstalen för skola och verksamheter är stora. Risken är att uppföljningen blir
komplicerad och beslutet upplevs som godtyckligt. Minska spannen och komplettera med en
tydlig hänvisning till vilka kriterier som gäller för att välja olika tal i spannet så det blir lätt att
motivera sitt beslut. Ett tydligare alternativ är att arbeta med fasta p-tal i kombination med
rabattspann. Det borde vara den högsta nivån som gäller initialt, med möjlighet till rabatt om
man gör någon av åtgärderna på rabattlistan på sista sidan i normen.
I normen bör det föras ett resonemang kring om parkeringstalen kan sänkas om p-platserna
samutnyttjas i områden som är funktionsblandade.
Accepterat avstånd mellan boende och parkering bör höjas till 400 meter, eftersom det är det
vedertagna största bekväma avståndet till kollektivtrafik.
Överväg om normen bör kompletteras med krav på laddningsmöjligheter för elbil.
Kantstensparkering på allmän gata kan bidra till att ge en tom gata innehåll, samtidigt som det
ger en hastighetsdämpande effekt. Strategin bör kompletteras med text om gatuparkering.
Zonindelningen har anpassats till Sbf:s önskemål . Zon D har tagits bort. Spannen i
parkeringstalen har ändrats, accepterat avstånd mellan boende och parkering har höjts till 400
meter och text om kantstensparkering har lagts till.
Visby Innerstadsförening
Inför samma regler för boendeparkering i innerstaden som på platserna utanför, d.v.s. med
möjlighet att parkera i fem dygn. 24-timmarsregeln löser inga problem utan skapar enbart
irritation bland de boende.
Utöka antalet boendeparkeringsplatser i de områden där det är mest boende och få butiker, i
den sydvästra kvadranten, norra innerstaden, vissa delar av södra innerstaden samt klinten
området.
Skyltningen om parkering är ofta svårbegriplig beroende på många avvikelser från
huvudregeln. Vi föreslår att Regionen släpper något på de generella reglerna för att slippa så
många tilläggstavlor.
I övrigt väljer vi att kommentera förslaget om eventuellt upprättande av parkeringar utanför
Visby med Shuttle-bussar som slussar folk in till staden. Önskvärt är då också att den sedan
länge nedlagda servicelinjen återupptas.
När det gäller föreslagna p-tal vid nybyggnation torde dessa bli svåra att tillämpa i Visby
innerstad. Här måste flexibla tillämpningar till, utifrån aktuell situation.
Det är viktigt att parkeringsstrategin hålls på en strategisk nivå och inte hanterar frågor och
åtgärder på kort sikt. Om boende kan parkera flera dygn på parkeringar som kan vara
attraktiva för handelskunder kan det bidra till att handeln utarmas och att målet om en levande
stadskärna blir svårare att uppnå. Strategin anger att ”Boendeparkering ska hanteras på
kvartersmark vid nybyggnation”.
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Stefaan De Maecker
Generellt tycker jag att dokumentet samlar många bra infallsvinklar och relevanta
förhållningssätt till parkeringsfrågan. Övergripande kan jag kommentera att jag väl gärna
hade sett några fler förslag på tydliga strategiska vägval så som på s32-34. Annars begränsar
jag mig här till några kortare synpunkter som relaterar direkt till dokumentets struktur:
- På s23 anges "Dialog med DHR förordas innan genomförande". På Gotland har vi
Funkisam som fungerar som paraplyorganisation för föreningslivet, engagerat i frågor kring
rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Det sker ett formaliserat samråd med
regionen via tillgänglighetsrådet och nämndvisa samrådsgrupper kopplade till denna struktur.
Det vore önskvärt att tydligare knyta an till denna struktur och göra utfästelser om att det är
ett strategiskt vägval ATT genomföra dialog med denna rörelse i samband med att beslut
fattas rörande handikapparkering.
- Frågan om snöröjning berörs inte i dokumentet vad jag kan se. Vid flera tillfällen har
företrädare för handikapprörelsen påpekat problem med att handikapparkering har varit oröjda
alternativt fungerat som snöuppsamlingsplats. Eventuellt kort nämna något om detta?
- s35 punkt 8.4 byt ut "de med funktionshinder" till "personer med funktionsnedsättning"
Implementering
- 8.9: det känns lite väl smalt att (endast) prata om behovet av cykelkampanjer i
implementeringsdelen när det i övriga dokumentet finns så många andra bra beskrivningar om
viktiga åtgärder för att öka andelen cyklister.
Arbetsplatsparkering
- 7:2 Tycker att den formulerade strategin är för snäv för att kunna antas som den står. Tänker
t ex på diskussionen vi har kring lasarettsområdet där en nyckel för att komma vidare med
tankarna kring en eventuell arbetsplatsparkering ligger i att ha fler åtgärder kring
kollektivtrafik, cyklisternas villkor, shuttle m.m. för att skapa acceptans för en lösning med
avgifter på arbetsplatsparkering överhuvud taget.
Texten om DHR är ändrad, lika så punkt 8.4 på sid 35. Det finns en tabell med en rad åtgärder
som gynnar hållbara transportsätt till/från arbetet. Snöröjning på handikapplatser är viktigt
men mer en driftsfråga än ett strategiskt mål.
Visby Centrum AB
Vi tycker det är positivt att grunden för att gå vidare med beslut som följd av
parkeringsstrategin är oberoende beläggningsstudier. Vi tror att det kan skapa ett objektivt
beslutsunderlag och också vägleda i frågan vad som betecknas som högsäsong respektive
lågsäsong i Visby innerstad. I en sådan studie bör också beaktas att beslut har fattats och
kommer beslutas i närtid kring byggnationer som minskar antalet parkeringsplatser än de
nuvarande.
Vi tycker det är olyckligt med formuleringar som ”styra trafiken ut ur Visby världsarvsstad”.
Visby innerstad har under senaste åren utarmats och utarmningen består inte enligt vår
mening inte i för mycket trafik utan för lite flöde av människor.
Att styra bort trafik från innerstaden förbättrar miljön för gående i världsarvet Visby och
gynnar därmed en levande innerstad.
Detta saknar vi eller tycker ska förstärkas:
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•

Vi tycker att cykelstrategin om 30 procent får för stort utrymme i förhållande till
målsättningen om en levande stadskärna. Vikten av en levande stadskärna bör
tydliggöras i rapporten, då den helt saknas i punkten 2.2

•
Cykelstrategin är ett kommunalt mål (vision 2025) Vikten av en levande stadskärna anges i
10. Mål ”Parkeringsplaneringen ska genomföras på sådant sätt att en levande stadskärna i
Visby eftersträvas året runt.”
• Under punkt 2.2 står Minska biltrafiken i Visby saknas mätbara värden.
•
Trafiken till innerstan har mätts sedan tidigt 1980-tal. Tidigare mättes trafiken dygnet runt
året om. På senare år mäts trafiken under sommaren.
•

Viktigt att poängtera är också att sedan de styrande dokumenten som ligger till grund
för strategin togs fram har det hänt mycket i och kring Visby. Region Gotland,
Länsstyrelsen, Försäkringskassan Sida CSN med flera har lämnat innerstaden. Vikten
av en levande stadskärna förstärktes och klubbades i regionfullmäktige 2015.

•
Angående en levande stadskärna beslutade Rf följande 2015: Rf § 319 ”Motionen bifalls
under förutsättning att beslut fattas om att en projektplan och en kostnadsberäkning tas fram,
samt att särskilda medel för projektets genomförande anslås innan slutligt beslut fattas att
genomföra projektet.
Regionstyrelsen ges uppdrag att i samarbete med byggnadsnämnden ta fram en
kostnadsberäkning för projektet.”
•

När är det hög respektive lågsäsong? Detta finns att läsa om på sida 18 och bör
konkretiseras med en oberoende beläggningsstudie som beslutsunderlag.

•
Statistik finns att tillgå från parkeringsautomater mm. Det finns perioder med stort tryck på
parkeringsplatser även under ”lågsäsong”. Exempelvis storhelger och ”lönehelger”.
Beläggningsstudier har genomförts, nu senast under 2018.
•

Enligt sid 14 punkt 4.1 står det att läsa ”Parkeringsavgifterna, om än lägre än under
högsäsong, fyller fortfarande viktig funktion under lågsäsong genom att styra trafik ut
ur Visby världsarv, vid skolor etc”. Vi anser målsättningen om att styra ut trafik ur
Visby innerstad vara skadlig och oförenligt med en levande stadskärna.

”Parkeringsplaneringen ska genomföras på sådant sätt att en levande stadskärna i Visby
eftersträvas året runt. ”Att styra bort trafik från innerstaden förbättrar miljön för gående i
världsarvet Visby och gynnar därmed en levande innerstad. Bilar skapar ingen levande
stadskärna.
•

Man bör påminnas om att detta är en rapport för hela Gotland. Upplevelsen av
rapporten är att Visby innerstad ska förändra bilkvoten på Gotland och öka det
samlade cyklandet med 30 procent.

I texten har ”Visby” ersatts med ”Gotland” på ett flertal ställen.
•

Under punkt 6.12 står det ”Att dyrare parkering skulle hämma turismen är osannolikt”.
Från Visby Centrums sida är vi mer oroliga för att effekten blir ändrade vanor och
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rutiner hos gotlänningarna vilka lever kvar under lågsäsong. För att bevaka en levande
stadskärna året runt bör man vara väldigt försiktig med den typen av slutsatser utan att
beakta gotlänningarnas vanor.
Mål ”Parkeringsplaneringen ska genomföras på sådant sätt att en levande stadskärna i Visby
eftersträvas året runt.”
•

Vi anser inte att Shuttle bussar är realistiskt i närtid. Däremot anser vi att det kan vara
aktuellt att anordna vid till exempel större evenemang och festivaler för att minska
trängsel och söktrafik.

Behovet av Shuttle bussar styrs av tillgången på parkeringsplatser i centrala lägen och på
kostnaden för parkering/Shuttle buss.
•

Visby Centrum anser att det är en bra idé att parkeringshus anläggs för att på bästa sätt
utnyttja platsmarken och skapa förutsättningar för utvecklingen av Östercentrum.
Viktigt att dessa kombineras med bostäder, kontor och butiker för att säkerställa
attraktiviteten.

”Förtätning av Visby ska ske genom att nya parkeringar byggs i parkeringshus eller under
fastigheter, samt att en blandad stadsstruktur efterstävas”.
Byggnadsnämnden BN 2017/3152 §9
Byggnadsnämnden antar Samhällsbyggnadsförvaltningen yttrande som sitt eget med
följande tillägg:
•

Det är förknippat med kostnader att tillhandahålla parkering. Det handlar om direkta
kostnader för väghållaren att driva och underhålla ytorna, dels om att markens värde
har ökat och att det kan finnas alternativ användning med högre värde. Om
prissättningen av parkering på allmän plats inte motsvarar dessa ekonomiska värden
kommer parkeringen indirekt att subventioneras. Byggnadsnämnden delar slutsatsen i
förslaget till strategin att kostnaderna för anordnande av parkering bör föras över från
skattekollektivet till fastighetsägaren och till de som faktiskt nyttjar
parkeringsplatserna.
• Byggnadsnämnden anger slutligt i bygglov det placeringsbehov som skall lösas för en
fastighet, varvid policy och normtal är vägledande. Parkeringsbehovet bör inte vara
fixt och statiskt, utan kan påverkas av andra mobilitetsåtgärder som planeras av
fastighetsägarens eller annan aktör som fastighetsägaren avtalar med. Olika åtgärder
för att reducera detta behov välkomnas i en prövning, i de ofta förekommande fall då
det ger fördelar för både fastighetsägaren och kommun.
Parkeringsnormen anger att det kan ges ”rabatt” på parkeringstalen beroende på typ av
åtgärd.
•

Hela parkeringsstrategin är uppbyggd utifrån att det skall vara höga parkeringsavgifter
året runt i Visby, det anses inte rimligt eller politiskt genomförbart. Därmed faller
tilltron till föreslagen strategi kraftigt.

Om de kommunala målen som anges i 2.2 skall kunna genomföras måste bilismen i högre
grad stå för sina kostnader. Om vi skall öka cykelåkandet med 30 % och även utöka
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kollektivtrafiken på Gotland måste det kosta att parkera bilen. Gotland har inte höga
parkeringsavgifter i förhållande till övriga Sverige.
•

Parkeringsstrategin får inte utgöra ett hot mot fortsatt arbetspendling från landsbygden
till Visby. Den får heller inte hota Visbys stadskärnas fortsatta utveckling.

”En del av arbetet med att uppnå högre andel hållbara resor är att föra över biltrafik till
kollektivtrafik.” Se punkt 6.10
”Parkeringsplaneringen ska genomföras på sådant sätt att en levande stadskärna i Visby
eftersträvas året runt.
•

Parkeringsstrategin måste underbyggas med ytterligare lokalfakta för att på ett tydligt
sätt stärka lokalperspektivet.

Det är viktigt att parkeringsstrategin hålls på en strategisk nivå och inte hanterar frågor och
åtgärder på kort sikt.
•

Parkeringskrav i normen bör också uttryckas i antal parkeringar/bostad.

Om parkeringskraven ställs i antal parkeringar/bostad finns risk att andelen stora lägenheter
ökar. Om kraven är per 1000 BTA finns inte den risken.
•

Parkeringskraven är i parkeringsnormen större på landsbygden än i Visby, dvs större
område D än i område B generellt, vilket verkar orimligt.

Område D har utgått helt.
•

Förtydligande måste presenteras för hur hållbarhetsåtgärder för lägre parkeringskrav
som bilpool efterlevs.

Bör regleras i kommande exploateringsavtal
•

Parkeringsnormen för område A, Visby innerstad, upplevs för hög i relation till den
faktiska tillämpningen i dag.

Fem parkeringsplatser per 1000 BTA med möjlighet till reduktion är inte högt .
•

Om parkeringsstrategin skall kunna genomföras så kräver det stora satsningar på cykel
infrastrukturer och utbyggd kollektivtrafik.

Ja absolut
•

Ett förtydligande bör ske hur parkeringar ska anpassas för äldre och
funktionshindrade.

Är inget som bör anges i strategin, det regleras av PBL och VGU
•
?

Parkeringstal i parkeringsnormen bör endast uttryckas med miniminivå, ej maxnivå.
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•

Maximalt gångavstånd mellan parkeringsplats och entré bör vara kortare än 400 meter
i parkeringsnormen.

Förvaltningens (SBF) förslag har varit 400 meter, eftersom det är det vedertagna största
bekväma avståndet till kollektivtrafik.
•

Byggnadsnämnden föreslår att förslaget till strategi bearbetas vidare av tekniska
nämnden i när samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen för att därefter åter
sändas på remiss till nämnderna.
Samhällsbyggnadsförvaltningen yttrande till BN
Samhällsbyggnadsförvaltningen har via workshops och möten tagit del i och kunnat
påverka framtagandet av strategin. I huvudsak anser förvaltningen att
parkeringsstrategin är framåtriktad och kan bli ett välfungerande verktyg för en hållbar
samhällsbyggnad på Gotland. I några avseenden bör strategin kompletteras men
specifikt har samhällsbyggnadsförvaltningen framför allt synpunkter på förslaget till
parkeringsnorm.
Parkeringsstrategi, synpunkter:
Kantstensparkering på allmän gata kan bidra till att ge en tom gata innehåll, samtidigt
som det ger en hastighetsdämpande effekt. Strategin bör kompletteras med text om
gatuparkering
Komplettering har gjorts
Under kapitlet Implementering, punkten 8.1 ”Förtätning av Visby” anges att
samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för uppföljning gällande befintlig
markparkering och gemensamhetsanläggningar i kommande detaljplaner i Visby.
Byggandet av gemensamma parkeringar och parkeringshus i strategiska lägen är en
övergripande frågeställning som oftast rör kommunalt ägd mark och behöver hanteras
utifrån ett strategiskt mark- och exploateringsansvar. Då vilar ansvaret snarare på
regionstyrelsen.
Ansvaret har ändrats till regionstyrelsen.
En digital kartläggning och presentation av publika parkeringsplatser och
handikapplatser mm kan eventuellt lyftas in som en del i
samhällsbyggnadsförvaltningen digitaliseringsprojekt DISA.
Strategin kan tydligare ange eller sammanfatta hur de föreslagna insatsområdena och
aktiviteterna bidrar till att uppnå de nationella och kommunala miljömålen.
Parkeringsnorm, synpunkter:
I normen bör det föras ett resonemang kring om parkeringstalen kan sänkas om pplatserna samutnyttjas i områden som är funktionsblandade.
Är inlagt som en möjlig ”rabatt”.
Accepterat avstånd mellan boende och parkering bör höjas till 400 meter, eftersom det
är det vedertagna största bekväma avståndet till kollektivtrafik.
Överväg om normen bör kompletteras med krav på laddningsmöjligheter för elbil.
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Accepterat avstånd är ändrat till 400 meter. I strategin anges ”Alla offentliga
parkeringsytor ska ha laddpunkter för elfordon samt vara förberedda för utökning av
dessa platser i framtiden,”

•
•
•
•

Förenklad zonindelning
Zonindelningen i normen bör omformuleras för att göra den enklare att tillämpa vid
planläggning och följa upp vid bygglovsgivning. Vi föreslår därför istället en helt
geografisk indelad zonering:
Zon A omfattar riksintresset Visby innerstad, som förslaget redan redovisar.
Zon B omfattar hela Visby tätort. När tätorten växer kommer även zon B att växa.
Zon C omfattar tätorterna (med undantag av Visby tätort)
Zon D omfattar landsbygden. Alternativt kan typområde D strykas som kategori då det
är tveksamt om det behöver regleras.
Zonindelningen är ändrad enligt SBF:s önskemål. Zon D är borttagen
Zon A
En ny parkeringsnorm för Visby innerstad bör följas upp och detaljeras i arbetet med
handlingsplan för Visby världsarv.
Rabattspann istället för normspann.
Spannen i parkeringstalen för skola och verksamheter är stora. Risken är att
uppföljningen blir komplicerad och beslutet upplevs som godtyckligt. Det är bättre att
minska spannen och komplettera med en tydlig hänvisning till vilka kriterier som
gäller för att välja olika tal i spannen så det blir lätt att motivera sitt beslut. Ett annat
och kanske tydligare alternativ är att arbeta med fasta p-tal i kombination med
rabattspann. Det borde vara den högsta nivån som gäller initialt, med möjlighet till
rabatt om man gör någon av åtgärderna på rabattlistan på sista sidan i normen.
Tydligare indelning av norm för verksamheter.
Ändrat
Hotell, stugbyar, camping och fritidsanläggningar är vanliga typer av projekt på
Gotland. Om dessa typer av verksamheter är tänkta att ingå i ”övriga
arbetsplatser/inrättningar” bör det förtydligas, annars bör detta specificeras i separat
kategori. Det bör också förtydligas hur parkeringsnorm för kategoriboenden som
äldreboende, vårdboende och trygghetsboende ska beräknas.
Ändrat enligt SBF:s önskemål
Ljus BTA
Parkeringsnormen bör utgå från ljus bruttoarea (BTA) så att inte parkering under mark
medför ytterligare parkeringsbehov.
Tillagt.
Övergripande synpunkter:
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det är avgörande att handlingsplaner i
anslutning till en antagen strategi hålls ihop samordnat och regionövergripande med
tydligt utsett ansvar.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att ett slutligt förslag till parkeringsnorm för
vidare antagande i regionfullmäktige bör beslutas av byggnadsnämnden och inte
tekniska nämnden då det är byggnadsnämndens verksamheter som främst påverkas av
en ny parkeringsnorm.
Hur gången fram till antagande praktiskt hanteras bör diskuteras i dialog mellan
nämnderna och förvaltningarna efter denna remissomgång.

Miljö och hälsoskyddsnämnden
• Miljö och hälsoskyddsnämnden antar samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som
sitt eget. Miljö och hälsoskyddsnämnden gör följande tillägg till yttrandet: T enlighet
med MB 3 kap om hushållning med mark och vatten, 5 kap om miljökvalitetsnormer
samt målen i miljöprogrammet för Region Gotland, bör ett förtydligande göras av
styrningen till mobilitetsåtgärder som exempelvis bil- och cykelpooler som på olika
sätt kan reducera bilplatsbehovet till förmån för andra samhällsvärden. De olika
nämndernas delansvar för strategins implementering och genomförande bör
tydliggöras.
Ansvarsförhållande och tidplan finns inlagt i strategin. Styrning till mobilitetsåtgärder
finns angivet i normen genom rabatt angivelserna.
Samhällsbyggnadsförvaltningen yttrande till MHN (Samma yttrande som till BN)
Samhällsbyggnadsförvaltningen har via workshops och möten tagit del i och kunnat
påverka framtagandet av strategin. I huvudsak anser förvaltningen att
parkeringsstrategin är framåtriktad och kan bli ett välfungerande verktyg för en hållbar
samhällsbyggnad på Gotland. I några avseenden bör strategin kompletteras men
specifikt har samhällsbyggnadsförvaltningen framför allt synpunkter på förslaget till
parkeringsnorm.
Parkeringsstrategi, synpunkter:
Kantstensparkering på allmän gata kan bidra till att ge en tom gata innehåll, samtidigt
som det ger en hastighetsdämpande effekt. Strategin bör kompletteras med text om
gatuparkering
Under kapitlet Implementering, punkten 8.1 ”Förtätning av Visby” anges att
samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för uppföljning gällande befintlig
markparkering och gemensamhetsanläggningar i kommande detaljplaner i Visby.
Byggandet av gemensamma parkeringar och parkeringshus i strategiska lägen är en
övergripande frågeställning som oftast rör kommunalt ägd mark och behöver hanteras
utifrån ett strategiskt mark- och exploateringsansvar. Då vilar ansvaret snarare på
regionstyrelsen.
En digital kartläggning och presentation av publika parkeringsplatser och
handikapplatser mm kan eventuellt lyftas in som en del i
samhällsbyggnadsförvaltningen digitaliseringsprojekt DISA.
Strategin kan tydligare ange eller sammanfatta hur de föreslagna insatsområdena och
aktiviteterna bidrar till att uppnå de nationella och kommunala miljömålen.
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Parkeringsnorm, synpunkter:
I normen bör det föras ett resonemang kring om parkeringstalen kan sänkas om pplatserna samutnyttjas i områden som är funktionsblandade.
Accepterat avstånd mellan boende och parkering bör höjas till 400 meter, eftersom det
är det vedertagna största bekväma avståndet till kollektivtrafik.
Överväg om normen bör kompletteras med krav på laddningsmöjligheter för elbil.

•
•
•
•

Förenklad zonindelning
Zonindelningen i normen bör omformuleras för att göra den enklare att tillämpa vid
planläggning och följa upp vid bygglovsgivning. Vi föreslår därför istället en helt
geografisk indelad zonering:
Zon A omfattar riksintresset Visby innerstad, som förslaget redan redovisar.
Zon B omfattar hela Visby tätort. När tätorten växer kommer även zon B att växa.
Zon C omfattar tätorterna (med undantag av Visby tätort)
Zon D omfattar landsbygden. Alternativt kan typområde D strykas som kategori då det
är tveksamt om det behöver regleras.
Zon A
En ny parkeringsnorm för Visby innerstad bör följas upp och detaljeras i arbetet med
handlingsplan för Visby världsarv.
Rabattspann istället för normspann.
Spannen i parkeringstalen för skola och verksamheter är stora. Risken är att
uppföljningen blir komplicerad och beslutet upplevs som godtyckligt. Det är bättre att
minska spannen och komplettera med en tydlig hänvisning till vilka kriterier som
gäller för att välja olika tal i spannen så det blir lätt att motivera sitt beslut. Ett annat
och kanske tydligare alternativ är att arbeta med fasta p-tal i kombination med
rabattspann. Det borde vara den högsta nivån som gäller initialt, med möjlighet till
rabatt om man gör någon av åtgärderna på rabattlistan på sista sidan i normen.
Tydligare indelning av norm för verksamheter.
Hotell, stugbyar, camping och fritidsanläggningar är vanliga typer av projekt på
Gotland. Om dessa typer av verksamheter är tänkta att ingå i ”övriga
arbetsplatser/inrättningar” bör det förtydligas, annars bör detta specificeras i separat
kategori. Det bör också förtydligas hur parkeringsnorm för kategoriboenden som
äldreboende, vårdboende och trygghetsboende ska beräknas.
Ljus BTA
Parkeringsnormen bör utgå från ljus bruttoarea (BTA) så att inte parkering under mark
medför ytterligare parkeringsbehov.
Övergripande synpunkter:
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Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att det är avgörande att handlingdplaner i
anslutning till en antagen strategi hålls ihop samordnat och regionövergripande med
tydligt utsett ansvar.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att ett slutligt förslag till parkeringsnorm för
vidare antagande i regionfullmäktige bör beslutas av byggnadsnämnden och inte
tekniska nämnden då det är byggnadsnämndens verksamheter som främst påverkas av
en ny parkeringsnorm.
Hur gången fram till antagande praktiskt hanteras bör diskuteras i dialog mellan
nämnderna och förvaltningarna efter denna remissomgång.
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Protokoll

Regionfullmäktige 2015-11-23

Rf § 288

Motion. Parkeringstal för Visby innerstad
RS 2014/247

- Motion 2014-04-28
- Byggnadsnämnden 2015-09-09 § 147
- Ledningskontoret 2015-09-17
- Regionstyrelsen 2015-10-29, § 322

Regionfullmäktiges beslut
•

Tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram en sammanhållen parkeringsstrategi för
hela Visby i samverkan med miljö- och hälsoskyddsnämnden och
byggnadsnämnden.

Anna Hrdlicka (M) föreslår i en motion att Region Gotland sätter parkeringstalet till noll
i Visby innerstad.
I motionen framhålls vikten av att eftersträva klara och tydliga regler så att de som söker
bygglov vet vad de har att rätta sig efter från början mot bakgrund av att byggnadsnämnden vanligtvis lämnar dispens från de regler som säger att det krävs att parkeringsplatser avsätts vid nybyggnation.
Byggnadsnämnden har behandlat motionen. Tjänstemännen på samhällsbyggnadsförvaltningen delar inte förslagsställarens uppfattning att parkeringstalet i Visby
innerstad i praktiken är noll. Däremot görs avsteg från gällande normer. Förvaltningen
anser heller inte att det är klarlagt att kravet på att p-platser anordnas för ny bebyggelse
motverkar ambitionen att minska biltrafiken i innerstaden. Byggnadsnämnden föreslår
att nämnden tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden och tekniska nämnden
får i uppdrag att ta fram en sammanhållen parkeringsstrategi för hela Visby.
Ledningskontoret har föreslagit att tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram en
sammanhållen parkeringsstrategi för hela Visby i samverkan med miljö- och
hälsoskyddsnämnden och byggnadsnämnden.
Detta blev även Regionstyrelsens förslag.
Expedieras

Tekniska nämnden
Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-12-17

Handlingar till

Ärende 12

Reviderad timtaxa för verksamheter
inom livsmedelslagen
Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-11-22, § 338
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-10-26
• Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2018-06-19, § 51

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-11-22

RS § 338

Reviderad timtaxa för verksamheter inom
livsmedelslagen

RS 2018/729
AU § 350

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Timtaxa för verksamheter inom livsmedelslagen höjs till 1 200 kr från och med
1 januari 2019.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår som en konsekvens av att taxemodellen för
verksamheter inom livsmedelslagen ändras, att timtaxan höjs från 1 040 kr till 1 200
kr. Den nya modellen innebär att den fasta avgiften tas bort. Overheadkostnaden
behöver då finansieras via timtaxan.
Beräkningen av taxenivå på den enhetliga timtaxan har gjorts med hjälp av en modell
som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram.
Handläggning av klagomål som visar sig vara felaktiga, handläggningen av överklagade ärenden, information och service till allmänhet samt allmän information till
företagare ska liksom tidigare finansieras via skattemedel.
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag.
Ärendets behandling under mötet

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

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2018-06-19, § 51
Regionstyrelseförvaltningen 2018-10-26
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2018/729
26 oktober 2018

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Reviderad timtaxa för verksamheter inom livsmedelslagen
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Timtaxa för verksamheter inom livsmedelslagen höjs till 1 200 kr från och med
1 januari 2019.
Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår som en konsekvens av att taxemodellen för
verksamheter inom livsmedelslagen ändras, att timtaxan höjs från 1 040 kr till 1 200
kr. Den nya modellen innebär att den fasta avgiften tas bort. Overheadkostnaden
behöver då finansieras via timtaxan.
Beräkningen av taxenivå på den enhetliga timtaxan har gjorts med hjälp av en modell
som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram.
Handläggning av klagomål som visar sig vara felaktiga, handläggningen av
överklagade ärenden, information och service till allmänhet samt allmän information
till företagare ska liksom tidigare finansieras via skattemedel.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag.
Beslutsunderlag

MHN 2018-06-19, § 51
RSau 2018-09-25, § 267

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
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

Protokoll

Miljö och hälsoskyddsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-06-19

MHN § 51

MHN § 51

Reviderad timtaxa för verksamheter inom
livsmedelslagen

MHN 2018/2994

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår regionfullmäktige att godkänna
förvaltningens förslag till ny timtaxa om 1 200 kr per timme.

Bedömning

Utgångspunkt
Livsmedelslagen, ger kommunerna rätt att ta ut avgifter så att kommunen kan täcka
kostnaderna för alla åtgärder som normalt ingår i ärenden om nyregistrering och
kontroll.
Allmänna regler om kommunala avgifter
Kommunallagen
Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 8 kap. 3b§
kommunallagen (1991:900), som har följande lydelse:
”Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de
tillhandahåller.”
”För tjänster eller nyttigheter som kommuner eller landsting är skyldiga att
tillhandahålla, får de ta ut avgifter bara om det är särskilt föreskrivet.”
Första stycket ger kommunerna rätt att ta ut avgifter inom hela den sektor som
regleras i kommunallagen. Det enda kravet är att kommunen tillhandahåller en tjänst
eller nyttighet som motprestation. Det gäller även ”frivilliga uppgifter” som
tillhandahålls inom ramen för en obligatorisk verksamhet (se prop.1993/94:188 s, 7980). Detta innebär att kommunerna har möjlighet att ta ut avgifter för frivillig
uppdragsverksamhet.
För den offentliga kontrollen inom livsmedelslagstiftningen som kommunerna är
skyldiga att svara för, får kommunerna enligt andra stycket ta ut avgifter bara om det
är särskilt föreskrivet. Som framgått ovan finns särskilda föreskrifter
Underlag för taxesättning inom livsmedelskontrollen som ger kommunerna rätt att ta
ut avgifter, dels i kontrollförordningen såvitt gäller extra kontroll, dels i
livsmedelslagen med tillhörande förordning såvitt gäller ärenden om godkännande
och registrering och den offentliga kontrollen i övrigt. Reglerna både i
kontrollförordningen och i livsmedelstiftningen är utformade så att kommunerna är
skyldiga att ta ut avgifter för kontrollen.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Miljö och hälsoskyddsnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2018-06-19

MHN § 51

Självkostnadsprincipen
En begränsning av det avgiftsuttag som får ske i kommunal verksamhet är den
självkostnadsprincip som sedan länge upprätthållits i praxis och numera är lagfäst i 8
kap. 3 c § kommunallagen.
Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna
för de tjänster eller nyttigheter som kommunen eller landstinget tillhandahåller
(självkostnaden).
Innebörden av självkostnadsprincipen är att avgifter inte får bestämmas till sådana
belopp att de tillför kommunen en vinst, avgiftsintäkterna får med andra ord inte
överstiga kostnaderna för verksamheten. Principen syftar till att hindra kommunerna
från att i vinstsyfte dra fördel av den monopolsituation som kan uppkomma vid
avgiftsfinansierad kommunal verksamhet. Så långt det är beräkningsmässigt och
redovisningstekniskt möjligt ska därför avgifterna bestämmas så att överskott av
verksamheten undviks. Självkostnadsprincipen syftar på det totala avgiftsuttaget för
en verksamhet. Kostnaderna i det enskilda fallet har inte någon betydelse för
tillämpningen av principen.
Vid beräkningen av självkostnaderna får utöver externa kostnader alla relevanta
direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till tas med. Exempel
på direkta kostnader är personalkostnader, personalomkostnader
(pensionskostnader), material och utrustning, försäkringar m.m. Exempel på
indirekta kostnader är lokalkostnader, kapitalkostnader och administrationskostnader. Verksamhetens eventuella andel av kommunens centrala service- och
administrationskostnader bör också räknas med (se bl.a. prop. 1993/94:188 s. 85).
Kommunallagens självkostnadsprincip torde ha en underordnad betydelse för
kommunernas verksamhet när det gäller den offentliga kontrollen inom bl.a.
livsmedelsområdet. Här gäller i första hand den princip som uttrycks i artikel 27.4 i
kontrollförordningen, nämligen att högre avgifter än en myndighets kostnader för
kontrollen inte får tas ut (se även avsnitt 1.2). I bilaga VI till kontrollförordningen är
angivet vilka kostnader timtaxan för den offentliga kontrollen får täcka. Det handlar
om kostnader för löner, utrymmen, verktyg, utrustning, utbildning, resor och andra
tillhörande kostnader samt kostnader för provtagning och laboratorieanalyser.
Likställighetsprincipen
Förutom självkostnadsprincipen begränsas en kommun av ytterligare en
kommunalrättslig princip, den s.k. likställighetsprincipen, som har betydelse för
avgiftsuttaget i enskilda fall. Den uttrycks i 2 kap. 2 § kommunallagen:
Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns
sakliga skäl för något annat.
Bestämmelsen innebär att särbehandling av vissa kommunmedlemmar eller grupper
av kommunmedlemmar endast är tillåten på objektiva grunder.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Miljö och hälsoskyddsnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum 2018-06-19

MHN § 51

Likställighetsprincipen innebär vid fördelning av avgifter att lika avgift ska utgå för
lika prestation eller att kommunmedlemmar som befinner sig i motsvarande läge ska
betala samma avgifter. Kommunen får t.ex. inte ta ut andra avgifter av fritidsboende
än av permanentboende för samma tjänst. Likställighetsprincipen medger heller
ingen inkomstfördelande verksamhet. Däremot finns det inget hinder mot att
differentiera avgifterna med hänsyn till kostnadsskillnader mellan olika prestationer.
I den mån det inom speciallagstiftning finns särskilda bestämmelser om grunderna
för avgiftsuttaget eller för fördelningen av avgifter mellan dem som är avgiftsskyldiga,
gäller de bestämmelserna givetvis. Som framgått ovan finns sådana bestämmelser i
kontrollförordningen (se avsnitt 1.2). Bestämmandet av årligkontrolltid för olika
kategorier av anläggningar ska därför i första hand ske med beaktande av de kriterier
som anges i kontrollförordningen.
Administrativa rutiner
Regionfullmäktiges beslut om taxa
Med stöd av livsmedelslagen har regeringen antagit förordningen om avgifter för
offentlig kontroll av livsmedel. Förordningen gäller även avgifter som ska betalas för
kommunernas kostnader för prövning och registrering. De avgifter som
kommunerna tar ut ska grundas på en taxa som fullmäktige bestämmer.
Ärendebeskrivning
Revideringen innebär att timavgiften höjs till 1 200 kr från och med 1 januari 2019.
Bedömning
Förvaltningen har gjort en ny beräkning av timpriset, för att ge kostnadstäckning för
overheadkostnaden som inte debiteras i och med att den fasta avgiften tas bort från
taxan för livsmedelskontrollen, ärende MHN 2018/2817. Beräkningen har gjorts
med hjälp av en modell som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit
fram. I bilaga 1 redogörs för hur beräkningen gått till och i bilaga 2 finns även en
jämförelse av taxenivåerna i andra kommuner.
För att avgiftsfinansierade områden inom livsmedelslagen ska få kostnadstäckning,
föreslår förvaltningen att timpriset höjs till 1200 kr/tim (nu 1040 kr/tim).
Handläggning av klagomål som visar sig vara felaktiga, handläggningen av
överklagade ärenden, information och service till allmänhet samt allmän information
till företagare ska liksom tidigare finansieras via skattemedel.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av enhetschef Andreas Larsson.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Miljö och hälsoskyddsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-06-19

Beslutsunderlag

Handling
Tjänsteskrivelse
SKL beräkningsmodell för timtaxor inom livsmedelslagen
Jämförelse i timavgift i andra kommuner

MHN § 51

Datum
2018-05-17
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

, , 2015

6. Resultat handläggningskostnad per timme
Genomsnittlig årslön per handläggare inkl po-tillägg 528 000 kr Från fliken"Lönekostnad och årsarbetskraft"
Gemensam kostnad per handläggare (OH)
Myndighetsspecifik kostnad handläggare
Summa kostnader per handläggare

235 429 kr Från fliken "Gemensamma kostnader"
Från fliken "Gemensamma kostnader"
763 429 kr

Varav Provtagning och analys*
Kontrolltid (tim)
Restid i samband med kontroll

Från fliken "Gemensamma kostnader"
800 tim Från fliken "Genomsnittlig tid"
-164 tim Från fliken "Genomsnittlig tid"
636 tim

Handläggningskostnad (kontrolltid) per timme med resor
Kostnader inkl provtagning och analys:
Handläggningstimmar exkl restid:
Extra offentlig kontroll per timme
Kostnader exkl provtagning och analys:
Handläggningstimmar inkl restid:

763 429 kr
= 1 200 kr/tim
636 tim

763 429 kr
= 954 kr/tim
800 tim

Resultatet av modellen ger följande handläggningskostnad

1 200 kr

Handläggningskostnad (kontrolltid) per timme med resor

954 kr

Extra offentlig kontroll per timme

Indexuppräkning
Indexuppräkning år
Indexuppräkning %

2015

2016

2017

2018

0 kr

0 kr

0 kr

1 200 kr

1 200 kr

1 200 kr

0 kr

0 kr

0 kr

0 kr

1 200 kr

1 200 kr

1 200 kr

1 200 kr

Handläggningskostnad (kontrolltid) per timme med resor
0 kr
Index (kronor)
Indexuppräknad handläggningskostnad
1 200 kr
per timme
Extra offentlig kontroll per timme
Index (kronor)
Indexuppräknad handläggningskostnad
per timme

Åter till översikten

kostnadsfördelning (kr/tim)

1 400

ExtraKontrolltid
offentlig kontroll
Provtagning och analys
Myndighetsspecifika kostnader
Gemensamma kostnader
370
294
Lönekostnader
830
660
1 200

1 000

800

600

400

200

-

Kontrolltid

Extra offentlig kontroll

Lönekostnader
Gemensamma kostnader
Myndighetsspecifika kostnader
Provtagning och analys

Bilaga 2

Samhällsbyggnadsförvaltningen

MHN 2018/
Datum

Johan Berglund

Jämförelse timavgift i andra
kommuner

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-mhn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Bilaga 2
MHN 2018/

Syfte

Denna jämförelse utgör ett underlag för miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
gällande samhällsbyggnadsförvaltningens (SBF) förslag att höja timavgiften till 1 200
kr.
Bedömning

Det finns inga utpekade kommuner som Region Gotland ska jämföra sig med. För
att ta fram lämpliga kommuner att jämföra Region Gotlands kontroll av
livsmedelsverksamheter har 4 kriterier använts. Det som använts är 3 av SKL:s
kommungrupper (Mindre stad/tätort, Liknande kommuner Gotland och
Landsbygdskommun med besöksnäring )och ett antal kommuner som har ett
liknande antal registrerade livsmedelsanläggningar som Region Gotland.
Från dessa kommuner begärde SBF in följande uppgifter:
• Timtaxa livsmedelskontroll för år:
o 2017
o 2018

Timtaxa 2017
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Kalmar

Gotland

Karlstad

Stor
Norrtälje
Stockholm

MÖS

Skellefteå

Timtaxa 2018
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
Kalmar

Gotland

Karlstad

Norrtälje

MÖS

Stor
Skellefteå
Stockholm

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

En höjning av timavgiften till 1 200 kr enligt SBF förslag kommer utifrån
förutsättningen att ingen av de andra kommunerna sänker sin timavgift under 2019
innebära att Region Gotland inte går om någon av de jämförbara kommunerna
gällande timavgiftens storlek.

Bilaga 2
MHN 2018/

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-12-17

Handlingar till

Ärende 13

Begäran om tilläggsanslag för konstgräsplan på Säve
Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-11-22, § 340
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-10-26

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-11-22

RS § 340

Tilläggsanslag. Konstgräsplan Säve

RS 2018/1114
AU §353

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Regionstyrelsen beviljas tilläggsanslag med 800 000 kr för att bruttobudgetera
investering i konstgräsplan. Finansiering sker genom bidrag från Gotlands
Fotbollsförbund.

En ny konstgräsplan anläggs för närvarande på Säveområdet. Den totala
investeringsutgiften är beräknad till 5,8 miljoner kr. Avskrivningstiden för
anläggningen kommer att vara 10 år.
Finansieringen av investeringen sker genom kommunalt investeringsanslag med
5,0 miljoner kr samt med externa bidrag med 0,8 miljoner kr.
Det externa bidraget har beviljats genom Gotlands fotbollsförbund.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att projektet kan genomföras enligt ovan
beskrivning och föreslår att tilläggsanslaget beviljas.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2018-10-26
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2018/1114
26 oktober 2018

Ulrika Jansson
Charlotte Fahlén

Regionstyrelsen

Tilläggsanslag konstgräsplan Säve
Förslag till beslut i regionstyrelsen

•

Regionstyrelsen beviljas tilläggsanslag med 0,8 mnkr för att bruttobudgetera
investering i konstgräsplan. Finansiering sker genom bidrag från Gotlands
Fotbollsförbund.

Sammanfattning

En ny konstgräsplan anläggs för närvarande på Säveområdet. Den totala
investeringsutgiften är beräknad till 5,8 miljoner kr. Avskrivningstiden för
anläggningen kommer att vara 10 år.
Finansieringen av investeringen sker genom kommunalt investeringsanslag med 5,0
miljoner kr samt med externa bidrag med 0,8 miljoner kr.
Det externa bidraget har beviljats genom Gotlands fotbollsförbund.
Ärendebeskrivning

Gotlands fotbollsförbund har i överenskommelse med Region Gotland åtagit sig att
stödfinansiera en konstgräsplan med så kallat tredje generationens konstgräs i Visby.
Regionen kommer vara huvudman för anläggningen och konstgräsplanen.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att projektet kan genomföras enligt ovan
beskrivning och föreslår att tilläggsanslaget beviljas.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen stab, ekonomi, kultur och fritidsavdelningen
Tekniska nämnden
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
2018-12-17

Handlingar till

Ärende 14

Begäran om tilläggsanslag för mobil
höghastighetspump för räddningstjänsten
Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-11-22, § 341
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-10-25
• Tekniska nämnden 2018-10-24, § 259

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-11-22

RS § 341

Tilläggsanslag. Investering för ny mobil
höghastighetspump för räddningstjänsten

RS 2018/1103
AU § 354

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Tekniska nämnden beviljas 8 miljoner kronor för att bruttobudgetera investering i
en högkapacitetspump till räddningstjänsten. Investeringen finansieras genom
bidrag på 8 miljoner kronor från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Högkapacitetspumpen kommer att anskaffas med medel från MSB via länsstyrelsen.
Pumpen är mobil och anskaffas i första hand för att förse världsarvsstaden Visby
med släckvatten från Östersjön vid större bränder, då dagens brandpostsystem inte
räcker till i innerstaden. Eftersom pumpen är mobil kan den även användas vid större
skogsbränder.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att tekniska nämndens begäran bifalls.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden, 2018-10-24 § 259
Regionstyrelseförvaltningen 2018-10-25
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2018/1103
25 oktober 2018

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Tilläggsanslag. Investering för ny mobil höghastighetspump
för räddningstjänsten
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Tekniska nämnden beviljas 8 miljoner kronor för att bruttobudgetera investering i en
högkapacitetspump till räddningstjänsten. Investeringen finansieras genom bidrag på
8 miljoner kronor från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Sammanfattning

Högkapacitetspumpen kommer att anskaffas med medel från MSB via länsstyrelsen.
Pumpen är mobil och anskaffas i första hand för att förse världsarvsstaden Visby
med släckvatten från Östersjön vid större bränder, då dagens brandpostsystem inte
räcker till i innerstaden. Eftersom pumpen är mobil kan den även användas vid större
skogsbränder.
Ärendebeskrivning

Enligt Region Gotlands redovisningsregler för investeringar ska alla investeringar
bruttofinansieras. Det innebär att investeringar som finansieras med andra medel
ändå behöver ha en investeringsbudget.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att tekniska nämndens begäran bifalles.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden, 2018-10-24 §259
Regionstyrelseförvaltningen
Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
Eva Söderdahl, RSF avdelning Ekonomi
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Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2018-10-24

TN § 259

TN § 259

Tilläggsanslag investering för ny mobil
höghastighetspump för räddningstjänsten

TN 2018/2692
TN AU § 197

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden begär tilläggsanslag hos regionstyrelsen med 8 000 tkr för
investeringar avseende ny högkapacitetspump, projekt nr 23625
Finansiering sker genom statsbidrag 8 000 tkr.
Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Högkapacitetspumpen är anskaffad med medel från Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap, MSB via Länsstyrelsen.
Pumpen är mobil och anskaffad i första hand för att förse värdsarvsstaden Visby
med släckvatten från Östersjön vid större bränder, då dagens brandpostsystem inte
räcker till i innerstaden. Eftersom pumpen är mobil kan den även användas vid större
skogsbränder.
Bedömning

Tilläggsanslag erfordras med totalt 8 000 tkr för investeringar avseende ny mobil
högkapacitets pump för räddningstjänsten Gotland. Investeringen finansieras med
statsbidrag med 8 000 tkr, vilket är beslutat av Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap via Länsstyrelsen. Den totala investeringsutgiften för projektet är beräknad
till 8 000 tkr.
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
• Tekniska nämnden hemställer hos regionstyrelsen om tilläggsanslag med 8 000
tkr för investeringar avseende ny högkapacitetspump, projekt nr 23625
•

Finansiering sker genom statsbidrag 8 000 tkr

•

Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-10-08
Skickas till
Regionsstyrelsen

1 (1)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2018-10-24

TN § 259

TN § 259

Tilläggsanslag investering för ny mobil
höghastighetspump för räddningstjänsten

TN 2018/2692
TN AU § 197

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden begär tilläggsanslag hos regionstyrelsen med 8 000 tkr för
investeringar avseende ny högkapacitetspump, projekt nr 23625
Finansiering sker genom statsbidrag 8 000 tkr.
Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Högkapacitetspumpen är anskaffad med medel från Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap, MSB via Länsstyrelsen.
Pumpen är mobil och anskaffad i första hand för att förse värdsarvsstaden Visby
med släckvatten från Östersjön vid större bränder, då dagens brandpostsystem inte
räcker till i innerstaden. Eftersom pumpen är mobil kan den även användas vid större
skogsbränder.
Bedömning

Tilläggsanslag erfordras med totalt 8 000 tkr för investeringar avseende ny mobil
högkapacitets pump för räddningstjänsten Gotland. Investeringen finansieras med
statsbidrag med 8 000 tkr, vilket är beslutat av Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap via Länsstyrelsen. Den totala investeringsutgiften för projektet är beräknad
till 8 000 tkr.
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
• Tekniska nämnden hemställer hos regionstyrelsen om tilläggsanslag med 8 000
tkr för investeringar avseende ny högkapacitetspump, projekt nr 23625
•

Finansiering sker genom statsbidrag 8 000 tkr

•

Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-10-08
Skickas till
Regionsstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-12-17

Handlingar till

Ärende 15

Rättssäkert försörjningsstöd. Motion från
Jesper Skalberg Karlsson (M)
Innehåll
• Motion 2018-06-18
• Regionstyrelsen 2018-11-22, § 347
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-10-26
• Socialnämnden 2018-10-17, § 143

Visby 2018-06-18

Motion:
Till:

Modern, korrekt och rättssäker handläggning av
försörjningsstödet
Regionfullmäktige Gotland

Studier visar att en stor del av variationen i utbetalt försörjningsstöd inte kan förklaras
av skillnader i behov, utan snarare är handläggarberoende. För att öka
rättssäkerheten och samtidigt kraftigt reducera handläggningskostnaderna bör
Region Gotland införa en automatiserad biståndshandläggning. Trelleborgs kommun
var först ut med detta och har fått flera kommuner att följa efter. En förutsättning för
att ha en automatiserad handläggning är att man har en digitaliserad ansökan –
något Region Gotland infört.
Socialtjänstlagen släpar efter i kontrollredskap, men visst arbete mot bidragsbrott går
att göra som kommun även idag. Att använda hela lagrummet för hembesök är en
viktig del. En annan del är att använda de tekniska hjälpmedel som står till buds för
den ekonomiska granskningen; nya digitala hjälpmedel kan exempelvis ta fram
information om fastighetsinnehav, bilinnehav bakåt i tiden och nu, med mera. Det
kompletterar SSBTEK (digital bastjänst för ekonomiskt bistånd), som digitalt kopplar
upp socialtjänsten mot olika inkomstregister och bidragsutbetalande myndigheter
(samt a-kassorna).
Alla misstänkta bidragsbedrägerier bör anmälas. Helsingborg har under de senaste
10 åren arbetat med bidragskontrollanter för att upptäcka fusk, vilket sparat flera
miljoner åt kommunen. Här ska man komma ihåg att varje felaktigt utbetald krona är
en stöld från människorna som arbetet ihop dem – och det urholkar människors vilja
att bidra till vårt gemensamma.
I Sundbybergs kommun finns specifika tjänster för att följa upp felaktiga
utbetalningar, både internt och externt. Kommunen inledde 2017 ett arbete med att
erbjuda alla som söker försörjningsstöd första gången ett hembesök, vilket i 24
procent ledde till avslag. Liknande initiativ bör tas även på Gotland.
Med anledning av ovanstående yrkar jag:
Att

Region Gotland ser över möjligheterna att införa en automatiserad
handläggning av ärenden som rör försörjningsstöd.

Jesper Skalberg Karlsson (M)

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-11-22

RS § 347

Motion. Rättssäkert försörjningsstöd

RS 2018/695

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Motionen anses besvarad med socialnämndens beslut.

Jesper Skalberg Karlsson (M) föreslår att Region Gotland ser över möjligheterna att
införa en automatiserad handläggning av ärenden som rör försörjningsstöd i syfte att
öka rättssäkerheten och reducera handläggningskostnader. Vidare föreslår Jesper
Skalberg Karlsson att alla misstänkta bidragsbedrägerier bör polisanmälas och att
obligatoriska hembesök ska göras när någon för första gången söker försörjningsstöd.
Socialnämnden har yttrat sig och föreslår att motionen anses besvarad med förvaltningens tjänsteskrivelse. I sin skrivelse redovisar förvaltningen hur ansökningar
idag hanteras i Region Gotlands E-tjänst samt övriga tekniska hjälpmedel som
används, inriktningen på att i allt högre utsträckning få klienter i egen försörjning
samt hur bidragsfusk polisanmäls. Vidare redogör förvaltningen för skälen för att
invänta utvecklade tekniska lösningar för verksamhetssystem.
Regionstyrelseförvaltningen delar socialnämndens bedömning att motionen bör
anses besvarad med socialförvaltningens redovisning
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
det bifalls.
Jesper Skalberg Karlsson (M), Meit Fohlin (S) och Saga Carlgren (V) begär att få en
anteckning till protokollet vilket ordföranden bifaller.
Protokollsanteckning från Jesper Skalberg Karlsson (M) och Andreas Unger (M).
Moderaterna anser att det är mycket glädjande att Stöd- och försörjningsenheten
följer utvecklingen vad gäller automatisering av handläggning av försörjningsstöd.
När Region Gotland inför detta kommer personalresurser frigöras från handläggning,
för att istället kunna fokuseras på att få fler människor i arbete. Det menar vi är
positivt, eftersom att målet för den som tar emot försörjningsstöd och ekonomiskt
bistånd bör vara att ställas till arbetsmarknadens förfogande och i förlängningen att
man ska klara av att stå på egna ben ekonomiskt.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-11-22

RS § 347 forts
RS 2018/695

Vad gäller principen att allt bidragsfusk skall anmälas till polisen, anser Moderaterna
fortsatt att det är en viktig principfråga för Region Gotland. Huruvida polisen lägger
ned utredningar är i det avseendet sekundärt: signalvärdet i att allt fusk polisanmäls är
viktigt för en region som vår. Att staten bör ställa större resurser till Polismyndighetens förfogande är en gammal moderat kärnfråga.
Moderaterna ser med spänning fram emot implementering av tekniska lösningar som
kan frigöra resurser från handläggning, för att istället kunna fokuseras på att få fler
människor i arbete. Vi avser därför att fortsätta arbeta med detta, och närliggande
frågor, under innevarande mandatperiod. Detta anser Moderaterna bör läggas till
protokollet som en protokollsanteckning.
Protokollsanteckning från (S), (V), (MP) och (FI).
Motionens att-sats anses besvarad. Utöver att-satsen beskriver motionären ett behov
av insatser för att hitta och lagföra fuskare gällande försörjningsstödet. Det är mycket
viktigt att detta synsätt inte får vara vägledande i arbetet med försörjningsstöd utan
att istället arbetet präglas av förtroendefulla relationer mellan handläggare och
sökande. De förtroendefulla relationerna är av yttersta vikt för att nå framgång i de
insatser som förvaltningen idag arbetar för att utveckla, tillsammans med UAF och
AF, som stärker individerna på vägen mot arbete och egen försörjning. Forskning
visar att alltför omfattande kontrollsystem snarare har motsatt effekt på individers
förmåga att få egen försörjning. Vi vill därför betona det mest effektiva sättet att
minska beroendet av försörjningsstöd är ett salutogent förhållningssätt snarare än
ökad kontroll.
Beslutsunderlag

Motion. 2018-06-18
Socialnämnden 2018-10-17, § 143
Regionstyrelseförvaltningen 2018-10-26
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2018/695
26 oktober 2018

Lisa Stark

Regionstyrelsen

Motion. Modern, korrekt och rättssäker handläggning av
försörjningsstödet.
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att anse motionen besvarad med
socialnämndens beslut.

Sammanfattning

Jesper Skalberg Karlsson (M) föreslår att Region Gotland ser över möjligheterna att
införa en automatiserad handläggning av ärenden som rör försörjningsstöd i syfte att
öka rättssäkerheten och reducera handläggningskostnader. Vidare föreslår Jesper
Skalberg Karlsson att alla misstänkta bidragsbedrägerier bör polisanmälas och att
obligatoriska hembesök ska göras när någon för första gången söker
försörjningsstöd.
Socialnämnden har yttrat sig och föreslår att motionen anses besvarad med
förvaltningens tjänsteskrivelse. I sin skrivelse redovisar förvaltningen hur
ansökningar idag hanteras i Region Gotlands E-tjänst samt övriga tekniska
hjälpmedel som används, inriktningen på att i allt högre utsträckning få klienter i
egen försörjning samt hur bidragsfusk polisanmäls. Vidare redogör förvaltningen för
skälen för att invänta utvecklade tekniska lösningar för verksamhetssystem.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen delar socialnämndens bedömning att motionen bör
anses besvarad med socialförvaltningens redovisning
Beslutsunderlag

Motion ”Modern, korrekt och rättssäker handläggning av försörjningsstödet” (201806-18)
Socialnämnden § 143 (2018-10-17)
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Protokollsutdrag

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2018-10-17

SON § 143

SON § 143

Motion. Modern, korrekt och rättssäker
handläggning av försörjningsstöd

SON 2018/286

Socialnämndens beslut

•

Socialnämnden föreslår regionfullmäktige att anse motionen besvarad
med förvaltningens tjänsteskrivelse.

Jesper Skalberg Karlsson skriver i sin motion ”Modern, korrekt och rättssäker
handläggning av försörjningsstödet” att han önskar att Region Gotland, likt t.ex.
Trelleborgs kommun, inför en automatiserad biståndshandläggning. Skalberg
Karlsson anför vidare att alla misstänkta bidragsbedrägerier ska anmälas och att
Region Gotland gärna ska följa Sundbybergs kommuns exempel med obligatoriska
hembesök när man söker försörjningsstöd för första gången och att man bör avsätta
resurser för att följa upp felaktiga utbetalningar.
Sedan mitten av januari 2018 har de som söker försörjningsstöd möjlighet att göra
det via Region Gotlands E-tjänst, under förutsättning att de har mobilt bank ID.
Detta förenklar handläggningen något då inga underlag medföljer ansökan, klienten
skriver själv i sina inkomster och utgifter och intygar på heder och samvete att
uppgifterna är sanningsenliga.
Enheten har, sedan Trelleborg införde sin digitalisering, följt utvecklingen med stort
intresse. Att den kommer att genomföras över hela landet är inte en fråga om det
kommer att ske, utan snarare när, den utvecklingen kan ingen stoppa. Av olika
anledningar har Region Gotland ändå valt att avvaktat i frågan. Från början var den
främsta anledningen att det var bra att avvakta det tekniska utvecklingsarbetet. Alla
stora förändringar genomgår vissa ”barnsjukdomar”, och det underlättar införandet
om tekniken är väl utarbetad när den genomförs. En annan orsak till den avvaktande
hållningen är ny dataskyddslag (kallad GDPR), som i dagsläget inte tillåter
helautomatiserade beslutsprocesser. Den lösning som har funnits på marknaden är
byggd så att ”roboten” tillhandahålls av ett företag och verksamhetssystemet av ett
annat. Det har därför funnits vissa tekniska problem med helhetslösningen
som förvaltningen velat ska bli lösta först. Förvaltningen har avvaktat för att se om
Tieto, som idag äger vårt verksamhetssystem, kommer att bygga en egen
helhetslösning.
Bedömning

Stöd- och försörjningsenheten har i väntan på den utvecklingen fortsatt att fokusera
på att i allt högre utsträckning få klienter i egen försörjning, främst genom arbete.
För att nå framgång med det jobbar enheten aktivt med att skapa goda relationer,
både med klienter och samverkanspartners, främst Arbetsförmedlingen.
Förvaltningen tror mer på det arbetssättet är ökad kontroll, med t.ex. hembesök,
då förvaltningen hittills inte har några indikationer på att klienter fuskar i någon
1 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-10-17

SON § 143

större utsträckning. När bidragsfusk uppdagas, vilket sker cirka fem gånger per år,
anmäls detta generellt till polisen. Förvaltningen kan dock konstatera att det är i
ytterst få ärenden som åtal väcks. I 95% av fallen läggs utredningen ner pga.
bristande bevisning, oftast pga. ”uppsåt har inte kunna bevisas”.
Stöd- och försörjningsenheten har idag tillgång till de tekniska hjälpmedel som
Skalberg Karlsson räknar upp. Inför varje nybesök kollas t.ex. bilinnehav upp. Vid
varje månads beräkning ingår en obligatorisk kontroll via SSBTEK (digital bastjänst
inom ekonomiskt bistånd) i arbetet. När en handläggare på enheten är tveksam kring
någon bedömning tas ärendet upp i den gemensamma ”ekonomigrupp” som enheten
har under 45 minuter varje morgon. Genom detta arbetssätt undviks till stor del att
olika bedömningar görs beroende på vilken handläggare klienten har.
Socialnämnden föreslås anse motionen besvarad utifrån beskrivningen av
handläggningen i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Ärendets behandling under mötet

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

Motion ”Modern, korrekt och rättssäker handläggning av
försörjningsstödet”, daterad 18 juni 2018.
Tjänsteskrivelse- svar på motion daterad 29 augusti 2018.
Skickas till
Jesper Skalberg Karlsson, Moderaterna Gotland
Mari Bergström, enhetschef, Stöd- och försörjningsenheten
RS-registrator, ärende RS 2018/695 för beslut i RF
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2018/695

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Jesper Skalberg Karlsson
Registrator SON
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-12-17

Handlingar till

Ärende 16

Förändrad strandskyddsgräns. Motion
från Eric Martell (S)
Innehåll
• Motion 2018-05-14
• Regionstyrelsen 2018-11-22, § 330
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-10-18
• Byggnadsnämnden 2018-09-12, § 183

Motion till Fullmäktige i Region Gotland

Förändrad strandskyddsgräns
En säker och naturskön led
När VA-systemet nu byggs ut från Burgsvik och norr ut i den gamla banvallen uppstår en
enastående möjlighet att med relativt enkla medel skapa en efterlängtad cykel- och
vandringsled och ta tillvara en naturskön gotländsk kustmiljö och göra den tillgänglig för
många. Samtidigt kan man längs banvallen ta del av en intressant kulturhistorisk miljö. En
cykel- och vandringsled skulle dessutom utgöra en säker väg för medborgare i alla åldrar
att nyttja vid sidan om den på sommaren mycket hårt trafikerade väg 142. Inledningsvis
bör sträckan Burgsvik – Käldhagen göras till cykel- och vandringsled.
Dokument
I ett antal styrande dokument finner man följande passusar:
Vision 2025: ”cykeltrafiken tillsammans med gångtrafiken det trafikslag som bör
prioriteras högst i arbetet för en hållbar utveckling på Gotland. För att främja
cykeltrafiken i Burgsvik och övriga tätorter på ön behövs åtgärder för att öka
tillgängligheten och tryggheten, insatser vilka också hör nära samman med
trafiksäkerhetsåtgärderna.”
FÖP för Storsudret och Burgsvik: ”Cykeln har med sina många och självklara fördelar
en given plats i ett långsiktigt hållbart transportssystem.”
Trafikverkets underlag - Länstransportplan 2018-29: ”Längs många landsvägar saknas
cykelväg och då sidoområdena ofta är bristfälliga ges cyklister dåliga förutsättningar både
ur trafiksäkerhetssynpunkt och framkomlighetssynpunkt.”
Trafikverket konstaterar i sin bristanalys: ”Dåliga förutsättningar för cykling på
landsbygd längs statliga vägar. Avsaknad av rekreationsstråk för cykelturismen.”
Lokal part i samarbetet
Den ideella föreningen, Föreningen Banvallen, som har bildats på Storsudret för att
förverkliga denna möjlighet, har en aktiv dialog med markägare, myndigheter och politiker
och kan utgöra en värdefull ideell part i arbetet.
För at underlätta och möjliggöra att byggandet av ovan beskrivna cykel och
vandringsled kan bli verklighet, så föreslår jag att:

Region Gotland verkar för att strandskyddet från LIS-områdets norra
gräns i Burgsviks samhälle, till Björklunda återfår den sträckning som
gällde innan beslutet om utvidgat strandskydd togs.
Burgsvik 2018-05-14

Eric Martell

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

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-11-22

RS § 330

Motion. Förändrad strandskyddsgräns

RS 2018/540
AU § 333

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Motionen anses besvarad med byggnadsnämndens och regionstyrelseförvaltningens skrivning. Översiktsplanen ska ses över på så sätt att hänsyn tas till cykeloch vandringsleden.

Eric Martell (S) har i en motion till regionfullmäktige yrkat på att ”Region Gotland
verkar för att strandskyddet från LIS-områdets norra gräns i Burgsviks samhälle till
Björklunda återfår den sträckning som gällde innan beslutet om utvidgat strandskydd
togs”.
Byggnadsnämnden har redogjort för sin och förvaltningens synpunkter på det
aktuella förslaget. Nämndens bedömning är att en cykel- och vandringsled inte
behöver något stöd av ett LIS-område och att anläggandet av en sådan vore helt i
samklang med strandskyddets syfte, dvs att bättre tillgängliggöra allmänhetens
tillgång till strandområdet. Byggnadsnämnden anser därför inte att det föreligger
behov av dispens från strandskyddet för att anlägga en cykel- och vandringsled.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot byggnadsnämndens bedömning i
ärendet och föreslår att motionen avslås.
Ordföranden yrkar att motionen ska anses besvarad och att översiktsplanen ska ses
över på så sätt att hänsyn tas till cykel- och vandringsleden.
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Motion 2018-05-14
Byggnadsnämnden 2018-09-12, § 183
Regionstyrelseförvaltningen 2018-10-18

6 (49)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2018/540
18 oktober 2018

Lena Johansson

Regionstyrelsen

Motion. Förändrad strandskyddsgräns
Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Motionen avslås med motivering enligt nedan
Sammanfattning

Eric Martell (S) har i en motion till Regionfullmäktige yrkat på att ”Region Gotland
verkar för att strandskyddet från LIS-områdets norra gräns i Burgsviks samhälle till
Björklunda återfår den sträckning som gällde innan beslutet om utvidgat strandskydd
togs”
Bedömning

Byggnadsnämnden har redogjort för sin och förvaltningens synpunkter på det
aktuella förslaget. Nämndens bedömning är att en cykel- och vandringsled inte
behöver något stöd av ett LIS-område och att anläggandet av en sådan vore helt i
samklang med strandskyddets syfte, dvs att bättre tillgängliggöra allmänhetens
tillgång till strandområdet. Byggnadsnämnden anser därför inte att det föreligger
behov av dispens från strandskyddet för att anlägga en cykel- och vandringsled.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot byggnadsnämndens bedömning i
ärendet och föreslår att motionen avslås.
Beslutsunderlag

Motion 2018-05-14
Byggnadsnämnden 2018-09-12, § 183
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
Byggnadsnämnden

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
2018-12-17

Handlingar till

Ärende 17

Avsägelser och fyllnadsval
Innehåll

a) Mats Ågrens avsägelse från uppdrag som ordförande i Gotlandshem
och som styrelseledamot i Gotlandshem värme AB från och med
31 december 2018

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-12-17

Handlingar till

Ärende 18

Nyval av förtroendevalda i nämnder,
styrelser m.m. inför ny mandatperiod
från och med 2019 till och med 2022
Regionfullmäktige har att förrätta nyval inför ny mandatperiod, från
och med 2019.
Innehåll
• Regionfullmäktiges valberednings protokoll 2018-11-28
- Förslag till förtroendemannaregister

Regionfullmäktiges valberedning
PROTOKOLL 2018-11-28

§1

Anmälan av val av regionfullmäktiges valberedning 2018-10-15–2022-10-14

§2

Förslag på val av ledamöter, ersättare och revisorer i nämnder, styrelser,
bolag, föreningar, stiftelser med mera från och med 2019-01-01

§3

Inkomna skrivelser

PROTOKOLL
Sammanträdesdag

Regionfullmäktiges valberedning

2018-11-28

Plats och tid

Visborgsallén 19, Rådhuset, kl. 13.00–16.30

Beslutande

Björn Dahlström (C), ordförande
Bo Björkman (S), vice ordförande
Rolf Öström (M), tjg. ersättare
Annamaria Bauer (V), tjg. ersättare
Håkan Lilja (SD)
Lisbet Bokelund (MP)
Lena Grund (L)
Ola Björkqvist (KD)
Gerd Holmgren (Fi)

Utsedd att justera

Bo Björkman

Justeringens plats
och datum

Regionstyrelseförvaltningen
2018-12-04
Paragrafer

Underskrifter

1-3

Sekreterare ..............................................................................................................................

Per Lundin

Ordförande ...............................................................................................................................

Björn Dahlström

Justerande ...............................................................................................................................

Bo Björkman

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Regionfullmäktiges valberedning

Sammanträdesdag

2015-11-28

Datum för anslags
uppsättande

2015-12-04

Förvaringsplats
för protokollet

Regionstyrelseförvaltningen

Underskrift

........................................................................................................................................

Datum för anslags
nedtagande

2015-12-27

Regionfullmäktiges valberedning 2018-11-28

Protokoll

Vb § 1
Anmälan av val av regionfullmäktiges valberedning 2018-10-15–
2022-10-14
Regionfullmäktige hade 2018-10-15 till valberedning utsett:
Ledamöter:
S
C
M
V
SD
MP
L
KD
Fi

Bo Björkman
Björn Dahlström, Lärbro Norrbys 2435, 624 53 Lärbro
Patrik Thored
Per Edman, Stångagatan 12, 621 43 Visby
Håkan Lilja, Stora Törnekvior78 , 621 37 Visby
Lisbeth Bokelund, Fröjel Bottarve 194, 623 55 Klintehamn
Lena Grund, Järnvägsgatan 4 623 50 Hemse
Ola Björkqvist, Tofta Bjers 715, 622 65 Gotlands Tofta
Gerd Holmgren

Ersättare:
S
C
M
V
SD
MP
L
KD
Fi

Conny Kristensen Gahnström
Stefan Nypelius, Bro Tors 110, 621 73 Visby
Rolf Öström
Annamaria Bauer, Signalgatan 10, 621 47 Visby
Marina Cederblad Segerheden, När Mickelgårds 15, 623 48 Stånga
Karl-Allan Nordblom, Västerhejde Graune Parkväg 5, 621 22
Claes Nysell, Greta Arwidssons gata 2, 621 37
Linnea Högberg, Bulverksvägen 7, 624 44 Tingstäde
Tomas Pettersson

Ordförande:

Björn Dahlström

Vice ordförande:

Bo Björkman

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktiges valberedning 2018-11-28

Protokoll

Vb § 2
Förslag på val av ledamöter, ersättare och revisorer i nämnder,
styrelser, bolag, föreningar, stiftelser m.m. fr.o.m. 2019-01-01.
Valberedningen tar till behandling upp förslag till val av ledamöter, ersättare, revisorer
m.m. i styrelser, stiftelser, bolag, föreningar m.m. som skall förrättas av regionfullmäktige vid dess decembersammanträde 2018. Förteckning över aktuella val har
upprättats av regionstyrelseförvaltningen.
Valberedningens förslag för beslut i regionfullmäktige
•

Förslag till val framgår av bilagan .

Vb § 3
Inkomna skrivelser
Nedanstående inkomna skrivelser lades med beaktande till handlingarna:
•

Domstolsverket inför nämndemannavalet 2019, 2018-03-27

•

Föreningen kulturhistoriska museet i Bunge 2018-11-20

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Register över förtroendevalda 2019-2022

REVISORER FÖR REGION GOTLANDS RÄKENSKAPER OCH
VERKSAMHET
Mandatperiod: 2019-2022

Ledamöter:

C
C
M
M
L
S
S
S
V

Barbro Hejdenberg Ronsten, Kastanjegatan 16, 621 44 Visby
Ranita Gustafsson, Grötlingbo Skradarve 211, 623 38 Havdhem
Carin Backlund, Tunnbindaregatan 9, 621 57 Visby
Lena Simonson, Korsgränd 5, 621 56 Visby
Håkan Moon, Kung Magnus väg 44 lgh 1201, 621 39 Visby
Sonia Landin, Strandgatan 5 C, 621 57 Visby
Mats Ågren, Sanda Stora Varbos 941, 623 79 Klintehamn
Ann-Marie Karedus Styrmansgatan 293, 621 51 Visby
Carina Lindberg, Östergarn Hallgårds 132, 623 68 Katthammarsvik

Ordförande:
Vice ordförande:

Mats Ågren (S)
Carin Backlund (M)
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BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
Mandatperiod: 2019-2022

Ledamöter:
C
C
C
C
M
M
S
S
S
S
MP
V
SD

Stefan Nypelius, Bro Tors 110, 621 73 Visby
Eva Gustafsson, Stenkyrka Ungesmiss 120, 624 42 Tingstäde
Ingrid Engström, Grötlingbo Sles 810, 623 38 Havdhem
Niklas Gahne, Skogsgatan 6, 622 54 Romakloster
Mei Shuan Wong, Södertorg 14 lgh 1001, 621 57 Visby
Margareta Persson, Hablingbo Nisse 938, 623 42 Havdhem
Linus Gränsmark, Endre Kvie 151, 621 77 Visby
Jonathan Carlsson, Trädgårdsgatan 227, 621 54 Visby
Anna Sundin, Gammelgarn Skogsby 781, 623 67 Katthammarsvik
Marcus Johansson, Alva Rangsarve 176, 623 46 Hemse
Lisbeth Bokelund, Fröjel Bottarve 194, 623 55 Klintehamn
Jennie Jarve, Sanda Botvide 215, 623 79 Klintehamn
Hilda Frick, Furugatan 98, 621 44 Visby

Ersättare:
C
C
C
L

Lena Gardelin, Gothem Jusarve 819, 624 30 Slite
Jonas Henriksson, Rute Alvans 282, 624 58 Lärbro
Stellan Sigsarve, Näs Sigsarve 117, 623 37 Havdhem
Aina Mattson, Ravinstigen 11, 621 58 Visby
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i C-gruppen.
M
Elias Wyrsch, Spireavägen 7, 622 66 Gotlands Tofta KD
Linnéa Högberg, Bulverksvägen
7, 624 44 Tingstäde
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i M-gruppen
S
Britt Andersson, Ängmansvägen 4 A, 623 69 Katthammarsvik
S
Felix Jonsson, Åbrogatan 1 C, 623 77 Klintehamn
S
Jessica Palmgren, Kolgårdsgatan 4 B, 621 38 Visby
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i S-gruppen.
MP Lena Lind, Lummelunda Lummelundsbruk 505, 621 71 Visby
att inträda vid förhinder för Lisbeth Bokelund.
V
Jan Svensson, Venusgatan 4, 621 41 Visby
Fi
Eva Rinblad, Fröjel Hägur 113, 623 55 Klintehamn
SD Tina Benthammar, Torsgatan 14 lgh 1202, 621 45 Visby
Vid ytterligare förhinder skall ersättarna inkallas ur C-M-L-KD–gruppen resp. S-V-MP-Fi–gruppen i den ordning
de upptas i detta protokoll. Därefter skall ersättarna inkallas i den ordning de upptas i detta protokoll.

Ordförande:
Stefan Nypelius (C)
1:e vice ordförande : Mei Shuan Wong (M)
2:e vice ordförande: Linus Gränsmark (S)
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GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN
Mandatperiod: 2019-2022

Ledamöter:
C
C
C
M
M
S
S
MP
V

Joakim Samuelsson, Träkumla Ingvards 133, 621 93 Visby
Malin Åberg, Ganthem Kumble 515, 622 46 Romakloster
Kjell Genitz, Solklintsvägen 11, 624 49 Slite
Andreas Unger, Högklint Anders Wedins väg 4, 622 61 Visby
Philip Swärd, Kronbrunnsgatan 4 A, 624 48 Slite
Aino Friberg Hansson, Väskinde Oloftorpsvägen 6, 622 75 Visby
Birgitta Nylund, Endreväg 36, 621 43 Visby
Wolfgang Brunner, Skyttegatan 8, 621 41 Visby
Victoria Öjefors Quinn, Storgatan 63, 623 50 Hemse

Ersättare:
C
C
L

M
M
S
S
V
Fi

Therese Olofsson, Hammargatan 7, 622 54 Romakloster
Sara Granath, Brunnsgatan 25, 621 46 Visby
Anna Hallbom, Rutegatan 7, 621 43 Visby
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i C-gruppen.
Aydin Akyuz, Kittelgatan 8, 621 53 Visby
Lena Celion, Åkervägen 3, 624 49 Slite
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i M-gruppen.
Ulla-Brithe Jacobsson, Lärbrovägen 10, 621 43 Visby
Åke Stenman, Mistelvägen 3, 624 44 Tingstäde
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i S-gruppen.
Peter Barnard, Hangvar Olarve 613, 624 54 Lärbro
Cecilia Herdenstam, Ekmansgatan 1, 621 46 Visby
att inträda vid förhinder för Wolfgang Brunner

Vid ytterligare förhinder skall ersättarna inkallas ur C-M-L-KD–gruppen resp. S-V-MP-Fi–gruppen i den ordning
de upptas i detta protokoll. Därefter skall ersättarna inkallas i den ordning de upptas i detta protokoll.

Ordförande:
1:e vice ordförande:
2:e vice ordförande:

Andreas Unger (M)
Joakim Samuelsson (C)
Aino Friberg Hansson (S)
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HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN
Mandatperiod: 2019–2022

Ledamöter:
C
C
C
M
M
L
S
S
S
MP
V
Fi
SD

Bibbi Olsson, Rone Ronehamnsvägen 11, 623 47 Hemse
Anna Andersson, Levide Pejnarve 463, 623 53 Hemse
Rebeca Gajardo Angel, Källunge Aumunds 3, 621 79 Visby
Gunnar Solin, Södervärnsgatan 4, 621 46 Visby
Madeleine Gadd Wäss, Väskinde Idholmen 947, 622 75 Visby
Mats-Ola Rödén, Högklint Lars Munthes väg 19, 622 61 Visby
Filip Reinhag, Bro Suderbys 439, 621 73 Visby
Lennart Petersson, Stenkumla Fågelsången 110, 621 95 Visby
Kristina Hansson, Vibble Basgången 6, 622 60 Visby
Anita Jonsson, Fårövägen 32, 624 62 Fårösund
Brittis Benzler, Sjonhem Åkre 154, 622 44 Romakloster
Tomas Pettersson, Bonsarve Vamlingbo 735, 621 31 Burgsvik
Eva Pettersson, Jungmansgatan 79, 621 52 Visby

Ersättare:
C
C
C

Eva Engström, Apellstigen 28, 621 47 Visby
Stig Hellgren, Östergarn Skags 281, 623 68 Katthammarsvik
Magnus Bergström, Östra Tullgränd 1c, 621 56 Visby
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i C-gruppen.
M
Monica Lindby, Dalhem Dungårde 601, 622 56 Dalhem
KD Anna Haack, Tofta Sallmunds 133, 622 65 Gotlands Tofta
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i M-gruppen
L
Adam Lagerstedt, Östra Hansegatan 19 lgh 1101, 621 45 Visby
att inträda vid förhinder för Mats-Ola Rödén
S
Greger Eneqvist, Stånga Smissarve 329, 623 60 Stånga
S
Catarina Wahlström, Varpastigen 6, 624 49 Slite
S
Maria Ahlstäde, Sanda Lekarve 759, 623 79 Klintehamn
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i S-gruppen.
Fi
Nina Ruthström, Lummelunda Kinner Kviar 17, 621 71 Visby
MP Ola Matthing, Mjölkgatan 4, 624 44 Tingstäde
att inträda vid förhinder för ordinarie i MP
V
Therese Livemo, adress?
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder i V
SD Dennis Söderström, adress?
Vid ytterligare förhinder skall ersättarna inkallas ur S-MP-V-Fi–gruppen resp. C-M-L-KD–gruppen i den ordning
de upptas i detta protokoll. Därefter skall ersättarna inkallas i den ordning de upptas i detta protokoll.

Ordförande:
Mats-Ola Rödén (L)
1:e vice ordförande: Bibbi Olsson (C)
2:e vice ordförande: Filip Reinhag (S)
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MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
Mandatperiod: 2019–2022

Ledamöter:

C
Eva Ahlin, Mästerby Bänder 108, 622 32 Gotlands Tofta
C
Kerstin Löfgren-Dahlström, Lärbro Norrbys 2435, 624 53 Lärbro
C
Anders Thomasson, Hamra Rofinds 156, 623 32 Burgsvik
C
Ola Hallvede, Björke Björsarve 138, 622 42 Romakloster
M
Ingemar Lundqvist, Väte Hassle 819, 623 78 Klintehamn
M
Ingela Gardelin, Vibble Ulfsparre väg 3, 622 60 VisbyS
Lummelunda Tjaulsvägen 27, 621 71 Visby
S
Thord Ingesson, Väskinde Lummelundsväg 215, 622 76 Visby
S
Ylva Bendelin, Guldrupe Hallbjäns 133 A, 622 34 Romakloster
S
Tony Ekman, Lummelundsväg 70, 621 41 Visby
V
Tore Tillander, Slottsbacken 2, 624 48 Slite
MP Daniel Heilborn, Södra Murgatan 24, 621 57 Visby
SD Håkan Lilja, Stora Törnekvior 78, 621 37 Visby

Anne Ståhl Mousa,

Ersättare:
C
C
C
L

Tjelvar Andersson, Stenkyrka Stenstugu 410, 624 42 Tingstäde
Börje Bendelin, Väte Magnuse 818, 623 78 Klintehamn
Gunnel Lindby, Lyegatan 3, 621 43 Visby
Lena Grund, Järnvägsgatan 4, 623 50 Hemse
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i C-gruppen.
M
Niclas Carlberg, adress?
KD Johan Asplund, Sproge Snoder 886, 623 43 Havdhem
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i M-gruppen.
S
Kjell-Åke Wahlström, Varpastigen 6, 624 49 Slite
S
Oscar Lindster, Thottgatan 3, 621 58 Visby
S
Gullvi Jakobsson, Myrstigen 87, 621 50 Visby
S
Lilian Stenman, Mistelvägen 3, 624 44 Tingstäde
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i S-gruppen.
Fi
Gubb Marit Stigsson, Signalgatan 10 C, 621 47 Visby
att inträda vid förhinder för Tore Tillander.
MP Karin Stephansson, Vikingagatan 14, 621 55 Visby
att inträda vid förhinder för Daniel Heilborn.
SD Lars Engelbrektsson, Steffensväg 4, 621 46 Visby
Vid ytterligare förhinder skall ersättarna inkallas ur C-M-L-KD–gruppen resp. S-MP-V-Fi–gruppen i den ordning
de upptas i detta protokoll. Därefter skall ersättarna inkallas i den ordning de upptas i detta protokoll.

Ordförande:
Eva Ahlin (C)
1: e vice ordförande: Ingemar Lundqvist (M)
2: vice ordförande

Anne Ståhl Mousa (S)
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PATIENTNÄMNDEN
Mandatperiod: 2019–2022

Ledamöter:

C
M
S

Anita Nordin, Rute Risungs 256, 624 58 Lärbro
Berit Cedergren Onsjö, Fröjel Göstavs 452, 623 55 Klintehamn
Pia Dyvander-Johansson, Irisdalsgatan 20, lgh 1102, 621 42 Visby

Ersättare:
C

Mats Olofsson, Atlingbo Isums 200, 622 40 Romakloster
att inträda vid förhinder för Anita Nordin.
M Jari Karivainio, Trädgårdsgatan 243, 623 54 Visby
att inträda vid förhinder för Berit Cedergren.
S
Stigh Wessman, Brömsebroväg 2 D, 621 39 Visby
att inträda vid förhinder för Pia Dyvander
Vid ytterligare förhinder skall ersättarna inkallas i den ordning de upptas i detta protokoll.

Ordförande:
Vice ordförande:

Berit Cedergren Onsjö (M)
Pia Dyvander-Johansson (S)
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SOCIALNÄMNDEN
Mandatperiod: 2019–2022

Ledamöter:
C
C
C
M
M
KD
S
S
S
S
V
MP
SD

Johan Malmros, Väskinde Skäggs 422, 622 75 Visby
Ann-Christin Wallin, Sanda Lugnet 528, 623 79 Klintehamn
Jonas Niklasson, Hablingbo Hägsarve 504, 623 42 Havdhem
Rolf Öström, Burs Kärne 659, 623 49 Stånga
Margareta Benneck, Västerhejde Nunnesiken 521, 621 99 Visby
Sara Lidqvist, Toffelgränd 3, 623 15 Hemse
Håkan Ericsson, Myrstigen 44, 621 50 Visby
Elin Sundin, Sanda Prästgården 222 bv, 623 79 Klintehamn
Charlotte Andersson, Lännaplan 2 G, 621 45 Visby
Johnny Viberg, Källunge Skällhorns 161, 621 79 Visby
Jörgen Benzler, Sjonhem Åkre 154, 622 44 Romakloster
Pär Bokelund, Fröjel Bottarve 194, 623 55 Klintehamn
Tina Benthammar, Torsgatan 14 lgh 1202, 621 45 Visby

Ersättare:

C
C
C
C

Ola Lindvall, Dalhem Hallvide 152, 622 56 Dalhem
Irina Samsonova, Tjelvarvägen 19 lgh 1101, 621 39 Visby
Fredrik Gradelius, Lärbro Gisslause 1624, 624 53 Lärbro
Yvonne Ahlgren, Strandgatan 10 A, 621 55 Visby
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i C-KD–gruppen.
M
Monica Westfält-Nilsson, Strelowgatan 20, 621 45 Visby
M
Jimmy Larsson, adress?
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i M-gruppen.
S
Gerty Holmstedt, Gothem Botvalde 572, 624 30 Slite
S
Magnus Ekström, Tjelvarvägen 22, 621 42 Visby
S
Samir Nazari, Kronhagsvägen 39, 624 62 Fårösund
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i S-gruppen.
V
Monica Ericsson, adress?
MP VAKANT
att inträda vid förhinder för ordinarie i V-gruppen.
Fi
Britt Idman, Banvallsvägen 1, 623 77 Klintehamn
SD Håkan Lilja, Stora Törnekvior 78, 621 37 Visby
Vid ytterligare förhinder skall ersättarna inkallas ur C-M-L-KD–gruppen resp. S-V-MP-Fi–gruppen i den ordning
de upptas i detta protokoll. Därefter skall ersättarna inkallas i den ordning de upptas i detta protokoll.

Ordförande:
1:e vice ordförande:
2:e vice ordförande:

Rolf Öström (M)
Johan Malmros (C)
Håkan Ericsson (S)

Sida 7 av 25

Register över förtroendevalda 2019-2022

TEKNISKA NÄMNDEN
Mandatperiod: 2019–2022

Ledamöter:
C
C
C
M
M
S
S
S
MP
V
SD

Karl-Johan Boberg, Stenkyrka Licknatte 311, 624 42 Tingstäde
Gabriella Hammarskjöld, Stenkyrka Stenstugu 408, 624 42 Tingstäde
Eva Gahnström, Bro Ytlings 411, 621 73 Visby
Ayman Aboulaich, Smittens Backe 1 Lgh 1101, 621 56 Visby
Lars-Erik Benneck, Västerhejde Nunnesiken 521, 621 99 Visby
Tommy Gardell, Vibble Starks väg 8, 622 60 Visby
Torgny Ammunet, Stenkumla Frändarve 608, 621 95 Visby
Lena Eneqvist, Stånga Österlings 350, 623 60 Stånga
Isabel Enström, Järnvägsgatan 15, 621 45 Visby
Per Edman, Stångagatan 12, 621 43 Visby
Lars Engelbrektsson, Steffensväg 4, 621 46 Visby

Ersättare:
C
C
L

Klara Blochmann, Fårö Skär 1437, 624 67 Fårö
Jan Olof Lundstein, Trädgårdsgatan 191, 621 45 Visby
Claes Nysell, Greta Arwidssons gata 2, 621 37 Visby
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i C-gruppen.
M
Lina Runander, Fröjel Puser 755, 623 55 Klintehamn KD
Niklas Asklander,
Donnersgatan 46, 623 55 Klintehamn
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i M-gruppen.
S
Renée Lingström, Hörsne Dibjärs 139, 622 58 Romakloster
S
Tony Johansson, Österbyvägen 10, 624 49 Slite
S
Carin Rosell, Irisdalsgatan 78 lgh 1101, 621 42 Visby
Fi
Gerd Holmgren, Hangvar Olarve 609, 624 54 Lärbro
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för Per Edman.
MP Katarina Krusell, Nygatan 4 A, 621 56 Visby
att inträda vid förhinder för Isabel Enström.
SD Dennis Söderström, adress?
Vid ytterligare förhinder skall ersättarna inkallas ur C-M-L-KD–gruppen resp. S-V-MP-Fi–gruppen i den ordning
de upptas i detta protokoll. Därefter skall ersättarna inkallas i den ordning de upptas i detta protokoll.

Ordförande:
1:e vice ordförande:

2:e vice ordförande:

Karl-Johan Boberg (C)
Ayman Aboluaich (M)
Tommy Gardell (S)

Sida 8 av 25

Register över förtroendevalda 2019-2022
VALNÄMNDEN
Mandatperiod: 2019–2022

Ledamöter:
C
C
M
L
S
V
MP

Arne Josefsson, Rone Ronehamnsvägen 11, 623 47 Hemse
Christina Lewander-Ödman, Vibble Svarvaregatan 18, 622 59
Per Österlund, Eskelhem Rosenbys 262, 623 79 Klintehamn
Carin Hammerin, adress?
Eleonore Hemström, Källunge Skällhorns 161, 621 79 Visby
Jan-Erik Eriksson, Väte Juves 111, 622 40 Romakloster
Robert Hall, Västerhejde Toftavägen 211, 621 99 Visby

Ersättare:

C
Mats Jönsson, Ardre Mullvalds 410 B, 623 66 Ljugarn
C
Mats Bondesson, Dalhem Dune 540, 622 56 Dalhem
KD Helena Emilsson, Östra Hansegatan 21, 621 45 Visby
att inträda vid förhinder för Carin Hammerin.
M
Monica Westfält-Nilsson, Strelowgatan 20, 621 45 Visby
att inträda vid förhinder för Per Österlund.
S
Berit Pettersson, Bulkverksvägen 5, 624 44 Tingstäde
S
Åke Kalström, Fårö Sudergarda 1540, 624 67 Fårö
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i S-MP–gruppen.
Fi
Torun Ström, Biskopsgatan 6, 621 55 Visby
att inträda vid förhinder för Jan-Erik Eriksson.
Vid ytterligare förhinder skall ersättarna inkallas ur C-M-L-KD–gruppen resp. S-V-MP-Fi–gruppen i den ordning
de upptas i detta protokoll. Därefter skall ersättarna inkallas i den ordning de upptas i detta protokoll.

Ordförande:
Vice ordförande:

Arne Josefsson (C)
Eleonore Hemström (S)

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Mandatperiod: 2019–2022
Ledamöter:
C
M
S

Gunnel Lindby, Lyegatan 3, 621 43 Visby
Patrik Karlsson, adress?
Eric Martell, Mårtens Kvior 7, 623 35 Burgsvik

Ersättare:
C
M
S

Ylva Andersson, Träkumla Ingvards 152, 621 94 Visby
att inträda vid förhinder för Gunnel Lindby.
Åsa Lundqvist, adress
att inträda vid förhinder för Patrik Karlsson.
Annelie Klovsjö, Väskinde Starrvägen 29, 622 75 Visby
att inträda vid förhinder för Eric Martell.

Vid ytterligare förhinder skall ersättarna inkallas i den ordning de upptas i detta protokoll.

Ordförande:
Vice ordförande:

Gunnel Lindby (C)
Erik Martell (S)
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STYRELSEN FÖR GOTLANDS MUSIKSTIFTELSE,

Mandatperiod: 2019–2022
Ledamöter:

C
C
M
L
S
S
V

Björn Dahlström, Lärbro Norrbys 2435, 624 53 Lärbro
Ursula Jacobsson, Alva Stora Ringome 240, 623 46 Hemse
Inger Harlevi, Valdemarsgatan 9, 621 45 Visby
Ulf Klasson, Norra Kustvägen 1, 623 77 Klintehamn
Filip Reinhag, Bro Suderbys 439, 621 73 Visby
Carin Rosell, Irisdalsgatan 78 lgh 1101, 621 42 Visby
Peter Jankert

Ersättare:
C
M
Fi

Rebeca Gajardo Angel, Källunge Aumunds 3, 621 79 Visby
Berith Cedergren Onsjö, adress?
Vera Kebbe, Tranegränd 3, 621 56 Visby

Ordförande:
Vice ordförande:

Björn Dahlström (C)
Filip Reinhag (S)

Auktoriserad revisor:

Lars Wallén, Pwc Sverige, 113 97 Stockholm

Ersättare för auktoriserad revisor:

Alexander McGuire, Pwc Sverige, 113 97 Stockholm

Lekmannarevisor:
S

Ann-Marie Karedus, Styrmansgatan 293, 621 51 Visby

Ersättare för lekmannarevisor:
C

Ranita Gustafsson, Grötlingbo Skradarve 211, 623 38 Havdhem

STYRELSEN FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET GOTLAND
Finsam

Mandatperiod: 2019–2022
Ledamöter:
C
M

Ann-Christine Wallin, Sanda Lugnet 528, 623 79 Klintehamn
Andres Unger, Högklint Anders Wedins väg 4, 622 61 Visby

Ersättare:
C
L

Joakim Samuelsson, Träkumla Ingvards 133, 621 94 Visby
Mats-Ola Rödén, Högklint Lars Munthes väg 19, 622 16 Visby
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AB GOTLANDSHEM

Mandatperiod: 2019–2022 (t.o.m. bolagsstämman 2019)
Ombud till årsstämmor:
C

Eva Nypelius, Lokrume Nyplings 337, 621 74 Visby

Ersättare för ombudet vid årsstämmor:
M

Jesper Skalberg Karlsson, Bredgatan 2 A Lgh 1206, 621 57 Visby

Ledamöter i delegationen för samråd vid årsstämmorna:
C
M
S

Eva Gahnström, Bro Ytlings 411, 621 73 Visby
Håkan Onsjö, Fröjel Göstavs 452, 623 55 Klintehamn
Joakim Vinberg, Sanda Hemmungs 303, 623 79 Hemse

Ledamöter i styrelsen:
C
C
C
M
S
S
V

Kristina Olsson, När Gangvide 513, 623 48 Visby
Niklas Harlevi, Fältgatan 8, 621 38 Visby
Arne Strandänger, Själsövägen 16, 622 76 Visby
Roger Wärn, Box 50, 623 15 Stånga
Bo Björkman, Korpklintsvägen 15 lgh 1003, 621 41 Visby
Gerty Holmstedt, Gothem Botvalde 572, 624 30 Slite
Annamaria Bauer, Signalgatan 10, 621 47 Visby

Ersättare i styrelsen:
C
C
C

Kristian Gustafsson, Grötlingbo Skradarve 211, 62338 Havdhem
Jessica Scheutz, Atlingbo Prästgård 504, 622 40 Romakloster
Philip Eriksson, Ravinstigen 13, 621 58 Visby
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i C-gruppen.
M
Lisa Etzner, adress?
att inträda vid förhinder för Roger Wärn.
S
Åke Kalström, Fårö Sudergarda 1540, 624 67 Fårö
V
Heidi Gaiadotter, adress?
MP Jörgen Renström, Tranhusgatan 43, 621 55 Visby
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i S-V–gruppen.
Vid ytterligare förhinder skall ersättarna inkallas ur C-M-L-KD–gruppen resp. S-V-MP-Fi–gruppen i den ordning
de upptas i detta protokoll. Därefter skall ersättarna inkallas i den ordning de upptas i detta protokoll.

Ordförande:
Vice ordförande:

Roger Wärn (M)
Bo Björkman (S)

Lekmannarevisor: (nomineras till bolagsstämman)
M

Lena Simonson, Korsgränd 5, 621 56 Visby

Ersättare för lekmannarevisor: (nomineras till bolagsstämman)
S

Sonia Landin, Strandgatan 5 C, 621 57 Visby
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GOTLANDSHEM VÄRME AB
Mandatperiod: t.o.m. bolagsstämman 2020

Ledamöter i styrelsen: (RF 2014-11-28, § 70)

Göran Palmqvist, Vibble Krohns väg 7, 622 60 Visby
Staffan Thurgren, Klinte Mölnor 507, 623 76 Klintehamn
Rolf Villén, Västra Sömmerskestigen 20, 621 53 Visby

Lekmannarevisor:
M

Lena Simonson, Korsgränd 5, 621 56 Visby

Ersättare för lekmannarevisor:
S

Sonia Landin, Strandgatan 5 C, 621 57 Visby

GOTLANDS ENERGI AB – GEAB

Ledamöter

C
M

Stefan Nypelius, Bro Tors 110, 621 73 Visby
Bo Ekelund, adress?

Ersättare
S

Meit Fohlin, Eskelhem Frändarve 559, 622 70 Gotlands Tofta

GOTLAND GRÖNT CENTRUM

Mandatperiod: 2019–2022
Ledamöter:
C

Stefan Nypelius, Bro Tors 110, 621 73 Visby

Representant till årsstämma 2019-2020:
C

Eva Nypelius, Lokrume Nyplings 337, 621 74 Visby
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GOTLANDS NÄRINGSLIVS- OCH ETABLERINGSSERVICE AB

Mandatperiod: Bolagsstämman 2015 – bolagsstämman 2020
Ledamöter i delegation för samråd vid bolagsstämma:

C
M
S

Stefan Nypelius, Bro Tors 110, 621 73 Visby
Stefan Wramner, Birgers Gränd 4, 621 56 Visby
Linus Gränsmark, Endre Kvie 151, 621 77 Visby

Ledamöter i styrelsen:
C
M
S
MP
V

Eva Nypelius, Lokrume Nyplings 337, 621 74 Visby
Robert von Krusenstierna, Box 87, 623 21 Ljugarn
Bo Björkman, Korpklintsvägen 15, 621 41 Visby
Isabel Enström, Brunnsgatan 5, 621 46 Visby
Thomas Gustafson, Etelhem Västringe 613, 623 74 Stånga

Ersättare i styrelsen:
C

Lars Thomsson, Vänge Nickarve 253, 622 36 Romakloster
att inträda vid förhinder för Eva Nypelius.
M
Gunnar Sohlin, Södervärnsgatan 4, 621 46 Visby
att inträda vid förhinder för Robert von Krusenstierna.
S
Filip Reinhag, Bro Suderbys 439, 621 73 Visby
att inträda vid förhinder för Bo Björkman.
MP Lena Stenström, Kung Magnus väg 44, 621 39 Visby
att inträda vid förhinder för Isabel Enström.
V
Jan Svensson, Venusgatan 4, 621 40 Visby
att inträda vid förhinder för Thomas Gustafsson.
Vid ytterligare förhinder skall ersättarna inkallas ur C-M–gruppen resp. S-MP-V–gruppen i den ordning de upptas
i detta protokoll. Därefter skall ersättarna inkallas i den ordning de upptas i detta protokoll.

Ordförande:
Vice ordförande:

Bo Björkman (S)
Eva Nypelius (C)

Ombud till bolagsstämma:
S

Mikael Nilsson, Eugeniagatan 10, 621 46 Visby

Ersättare för ombudet:
S

Johnny Wiberg, Källunge Skällhorns 161, 621 71 Visby

Lekmannarevisor: (Nominering till bolagsstämman)
S

Sonia Landin, Strandgatan 5 C, 621 57 Visby

Ersättare för lekmannarevisor: (Nominering till bolagsstämman)
M

Lena Simonson, Korsgränd 5, 621 56 Visby
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WISBY STRAND CONGRESS & EVENT GOTLAND AB
Mandatperiod: T.o.m. bolagsstämman 2020

Ledamöter i styrelsen:
C
C
M
S
V

Eva Nypelius, Lokrume Nyplings 337, 621 74 Visby
Arne Strandänger, Själsövägen 16, 622 76 Visby
Robert von Krusenstierna, Box 87, 623 21 Ljugarn
Bo Björkman, Korpklintsvägen 15, 621 41 Visby
Thomas Gustafson, Etelhem Västringe 613, 623 74 Stånga

Ersättare i styrelsen:
C

C
M
S
V

Eva Ahlin, Mästerby Bänder 108, 622 32 Gotlands Tofta
att inträda vid förhinder för Eva Nypelius
Stefan Nypelius, Bro Tors 110, 621 73 Visby
Gunnar Sohlin, Södervärnsgatan 4, 621 46 Visby
att inträda vid förhinder för Robert von Krusenstierna
Filip Reinhag, Bro Suderbys 439, 621 73 Visby
att inträda vid förhinder för Bo Björkman
Brittis Benzler, Sjonhem Åkre 154, 622 44 Romakloster
att inträda vid förhinder för Thomas Gustafsson

Vid ytterligare förhinder skall ersättarna inkallas ur S-V–gruppen resp. C-M–gruppen i den ordning de upptas i
detta protokoll. Därefter skall ersättarna inkallas i den ordning de upptas i detta protokoll.

Ordförande:
Vice ordförande:

Bo Björkman (S)
Eva Nypelius (C)

Ombud till bolagsstämmor:
M

Jesper Skalberg Karlsson, Bredgatan 2 A Lgh 1206, 621 57 Visby

Ersättare för ombud till bolagsstämmor:
S

Antonia Broén, Gotenhofsgatan 13, 621 58 Visby

Lekmannarevisor:
S

Sonia Landin, Strandgatan 5 C, 621 57 Visby

Ersättare för lekmannarevisor:
M

Lena Simonson, Korsgränd 5, 621 56 Visby
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STIFTELSER SOM FÖRVALTAS AV REGIONSTYRELSEN
Mandatperiod: 2018

Slås ihop till 2 grupper

Grupp 1

Stiftelsen för understöd åt nödställda sjuka i staden
Stiftelsen för Hilma och Axel Gustafssons minne
Drottning Christinas stiftelse
Stiftelsen för julgåva i Visby
Stiftelsen för extra kaffebjudningar på Göransgården
S A Petterssons stiftelse

Revisor:
S

Bertil Virgin, Kung Magnus väg 30, 621 39 Visby

Ersättare för revisor:
C

Ranita Gustafsson, Grötlingbo Skradarve 211, 623 38 Havdhem

Grupp 2

Stiftelsen för Gotlands Norra Härads Tingshusbyggnadsskyldige
Samstiftelsen för Tallbackens sjukhem. (F.d. Stiftelsen för Follingbo sjukhus)
Mariahemmets samstiftelse
Samstiftelsen för premier till elever på Lövsta landsbygdsgymnasium
Hjalmar Westergård-Roos stiftelse

Revisor:

MP Björn Möller, Sanda Prästgården 222, 623 79 Klintehamn

Ersättare för revisor:
S

Ann-Marie Karedus, Styrmansgatan 293, 621 51 Visby

Grupp 3

Systrarna Nanny och Dika Åkermans stiftelse
Gotlands kommuns sociala samstiftelse
Tullförvaltare Rudolf Odins stiftelse
Elsa Berglunds stiftelse
Sjukvårdens samstiftelse
Viktor och Therese Gyllenhammars stiftelse
Alma Bobergs stiftelse
Stiftelsen för premier till elever vid Gotlands grundskolor
Carl Degermans stiftelse
Stiftelsen Säveskolans allmänna premie- och stipendiefond
Katarina och Ann-Marie Mårtenssons Minnesfond
Stiftelsen Konsul Otto Åkermans Hem

Auktoriserad revisor:

Martina Ronquist, Grant Thornton Sweden AB

Ersättare för auktoriserad revisor:

Per Gardelin, Grant Thornton Sweden AB
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REGION GOTLANDS SAMFÖRVALTADE STIFTELSER – Årsredovisning Grupp 1+2
Mandatperiod: 2019-2022

Revisor:
S

Bertil Virgin, Kung Magnus väg 30, 621 39 Visby

Ersättare för revisor:
C

Ranita Gustafsson, Grötlingbo Skradarve 211, 623 38 Havdhem

ODINSKA DONATIONSFONDEN
(Enligt beslutet bör ledamöterna och ersättarna bör vara bosatta inom Linde församling)
Mandatperiod: 2019–2022

Ledamöter i styrelsen:

C
Rolf Gahm, Linde Salands 139, 623 57 Hemse
C
Kerstin Molinder, Linde Duckarve 507, 623 57 Hemse
MP Caroline Nygren, Linde Kälder 804, 623 57 Hemse

Ersättare:
C
C
S

Karin Duckarve, Linde Duckarve 115, 623 57 Hemse
Erik Niklason, Linde Odvalds 405, 623 57 Hemse
Ylva Hoffman, Fardhem Myre 306, 623 52 Hemse

STYRELSEN FÖR STIFTELSEN GOTLANDS LANTBRUKSMUSEUM
Mandatperiod: 2019–2022

Ledamot i styrelsen:
C

Christer Mattsson, Havdhem Lilla Rosarve 606, 623 46 Havdhem

Ersättare:
V

Thomas Gustafson, Etelhem Västringe 613, 623 74 Stånga

Godkänd revisor:

Rickard Norinder, Tönnerviks Revision, S Vallviksvägen 12, 352 51 Växjö

Ersättare för godkänd revisor:

Stefan Engström, Engström Ekonomi AB, Söderväg 2 A, 621 58 Visby
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VISBY ÖVERVAKNINGSNÄMND (Adress: Frivårdsmyndigheten, Box 1268, 621 23 Visby)
Mandatperiod: 2019–2022

Ledamöter:

C Hilbert Karlqvist, Etelhem Annexen 472, 623 74 Stånga
M VAKANT
S Annica Ågren, Sanda Stora Varbos 941, 623 79 Klintehamn

Ersättare:
C
M
S

Stig Hansson, Öja Petes 191, 623 33 Burgsvik
VAKANT
Christer Engelhardt, Lyegatan 6, 621 43 Visby

SAMVERKANSNÄMNDEN; REGION STOCKHOLM-GOTLAND (sjukvård)
Mandatperiod: 2019–2022

Ledamöter:
M
L
S

Gunnar Solin, Södervärnsgatan 4, 621 46 Visby
Mats-Ola Rödén, Högklint Lars Munthes väg 19, 622 16 Visby
Filip Reinhag, Bro Suderbys 439, 621 73 Visby

Ersättare:

C
M
V

Bibbi Olsson, Rone Ronehamnsvägen 13, 623 47 Hemse
Madelene Gadd Wäss, Väskinde Idholmen 947, 622 75 Visby
Brittis Benzler, Sjonhem Åkre 154, 622 44 Romakloster

FULLMÄKTIGE I LANDSTINGENS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG, LÖF
Mandatperiod: 2019-2022

Ombud till bolagsstämmorna:
C

Eva Nypelius, Lokrume Nyplings 337, 621 74 Visby

Ersättare för ombud till bolagsstämmorna:
S

Meit Fohlin, Eskelhem Frändarve 559, 622 70 Gotlands Tofta
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FÖRENINGEN ÖSTERSJÖNS FÖRFATTAR- OCH ÖVERSÄTTARCENTRUM
Mandatperiod: 2019–2022

Ledamot i styrelsen:
C

Fredrik Gradelius, Lärbro Gisslause 1624, 624 53 Lärbro

Ersättare i styrelsen:
S

Oscar Lindster, Thottgatan 3, 621 58 Visby

Ombud till representantskapsmötena:
M
S

VAKANT
Carin Rosell, Irisdalsgatan 78 lgh 1101, 621 42 Visby

Ersättare för ombuden:

C
S

Eva Gahnström, Bro Ytlings 411, 621 73 Visby
Bo Björkman, Korpklintsvägen 15 lgh 1003, 621 41 Visby

VISBY INTERNATIONELLA TONSÄTTARCENTRUM
Mandatperiod: 2019–2022

Ledamot i styrelsen:
C

Fredrik Gradelius, Lärbro Gisslause 1624, 624 53 Lärbro

Ombud till representantskapsmötena:
M

Berit Cedergren Onsjö

Ersättare för ombudet till representantskapsmötena:
S

Carin Rosell, Irisdalsgatan 78 lgh 1101, 621 42 Visby

FÖRENINGEN KULTURHISTORISKA MUSEET I BUNGE
Mandatperiod: 2019–2022

Ledamot i styrelsen:
C

Linnea Levin, Angelbosvägen 13 R, 624 52 Lärbro

Ersättare:
S

Tommy Fohlin, Bunge Hägur 300, 624 64 Fårösund
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LÄNSTEATERN PÅ GOTLAND
Mandatperiod: 2019–2022

Ledamöter i styrelsen:

C
M
S

Eva Pettersson, Väskinde Lilla Klintegårde 532, 622 75 Visby
Håkan Onsjö, Fröjel Göstavs 452, 623 55 Klintehamn
Meit Fohlin, Eskelhem Frändarve 559, 622 70 Visby

Ersättare i styrelsen:
C
M
S

Gunnel Westergren, Bro Eriks 409, 621 73 Visby
VAKANT
Margareta Carlsson Nilsson

Ombud till årsmötena:

C
M
S

Fredrik Gradelius, Lärbro Gisslause 1624, 624 53 Lärbro
Stefan Wramner, Birgers gränd 4, 621 56 Visby
Bo Björkman, Korpklintsvägen 15 lgh 1003, 621 41 Visby

Ordförande :
Vice ordförande:

Håkan Onsjö (M)
Meit Fohlin (S)

GOTLANDS TEATERFÖRENING
Mandatperiod: 2018

Revisor:
S

Bertil Virgin, Kung Magnus väg 30, 621 39 Visby

Ersättare för revisor:
M

Carin Backlund, Tunnbindaregatan 9, 621 57 Visby

GOTLANDSFONDENS RÄKENSKAPER
Mandatperiod: 2018

Revisor:
S

Bertil Virgin, Kung Magnus väg 30, 621 39 Visby

Ersättare för revisor:
C

Ranita Gustafsson, Grötlingbo Skradarve 211, 623 38 Havdhem
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STIFTELSEN MEDELTIDSVECKAN
Mandatperiod: 2019

Ledamot i styrelsen:
M

Stefan Wramner, Birgers gränd 4, 621 56 Visby

Ersättare i styrelsen:
S

Bo Björkman, Korpklintsvägen 15 lgh 1003, 621 41 Visby

Ombud till årsmötet:
C
S

Hans Klintbom, Vibble Vävaregatan 11, 622 59 Visby
Kjell Pettersson, Bulverksvägen 5, 624 44 Tingstäde

Ersättare för ombuden vid årsmötet:
M
S

Inger Harlevi, Valdemarsgatan 9, 621 45 Visby
Annette Glover, Sjudarevägen 36 A, 621 53 Visby

STIFTELSEN NORRLANDA FORNSTUGA
Mandatperiod: 2018

Revisorer:
C
S

Ingemar Nyström, Kräklingbo Stenstugu 511, 623 70 Katthammarsvik
Gerty Holmstedt, Gothem Botvalde 572, 624 30 Slite

Ersättare för revisorerna:
M
S

Lena Simonson, Korsgränd 5, 621 56 Visby
att inträda vid förhinder för Ingemar Nyström
Olav Lindahl, Gothem Paradisvägen 11, 624 30 Slite

FÖRENINGEN HEMSEGÅRDEN
Mandatperiod: 2018

Revisor:
S

Sonia Landin, Strandgatan 5 C, 621 57 Visby

Ersättare för revisor:
M

Carin Backlund, Tunnbindaregatan 9, 621 57 Visby

DELEGATER TILL HANSEDAGAR
Mandatperiod: 2019–2022

Delegater:
M
S

Stefan Wramner, Birgers gränd 4, 621 56 Visby
Anne Ståhl Mousa, Lummelunda Tjaulsvägen 27, 621 71 Visby
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STÄDERNAS ÖSTERSJÖRÅD (Union of the Baltic Cities, UBC)
Mandatperiod: 2019–2022

Delegat:
M

Jesper Skalberg Karlsson, Bredgatan 2 A Lgh 1206, 621 57 Visby

Ersättare
S

Meit Fohlin, Eskelhem Frändarve 559, 622 70 Visby

STÅNGA IDROTTSFÖRENING
Mandatperiod: 2018

Revisor:
C

Hans Olsson, När Hallbjänne 504, 623 48 Stånga

Ersättare för revisor:
S

Leif Dahlby, Haga tvärgränd 6, 621 50 Visby

WISBY RIDKLUBB
Mandatperiod: 2019-2022

Revisor:
S

Bertil Virgin, Kung Magnus väg 30, 621 39 Visby

Ersättare för revisor:
L

Ulf Klasson, Norra Kustvägen 1, 623 77 Klintehamn

FÖRENINGEN SVERIGES EKOKOMMUNER
Mandatperiod: 2019–2022

Ombud till årsmötena:
C

Eva Ahlin, Mästerby Bänder 108, 622 32 Gotlands Tofta

Ersättare för ombudet till årsmötena:

MP Isabel Enström, Järnvägsgatan 15, 621 45 Visby
KOMMUNINVEST
Mandatperiod: 2019–2022

Ombud till stämmorna:
C

Eva Nypelius, Lokrume Nyplings 337, 621 74 Visby

Ersättare:
M

Jesper Skalberg Karlsson, Bredgatan 2 A Lgh 1206, 621 57 Visby
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FÖRENINGEN TILLVÄXT GOTLAND
Mandatperiod: 2019–2022

Ombud till årsmötena:
C

Eva Nypelius, Lokrume Nyplings 337, 621 74 Visby,

Ersättare för ombud 2015-2018
M

Jesper Skalberg Karlsson, Bredgatan 2 A Lgh 1206, 621 57 Visby

FÖRENINGEN LEADER GUTE

Ledamöter: 2019-2022
C
V

Eva Gahnström, Bro Ytlings 411, 621 73 Visby
Brittis Benzler, Sjonhem Åkre 154, 622 44 Romakloster
Peter Bloom, Region Gotland, 621 81 Visby

Ombud till årsstämmor: t.o.m. 2022
C

Björn Dahlström, Lärbro Norrbys 2435, 624 53 Lärbro

Ersättare för ombud: t.o.m. 2022
?

VAKANT

Revisor: t.o.m. 2022
S

Bertil Virgin, Kung Magnus väg 30, 621 39 Visby

Ersättare för revisor. t.o.m. 2022
C

Barbro Hejdenberg Ronsten, Kastanjegatan 16, 621 44 Visby

SCIENCE PARK GOTLAND

Ombud till årsstämma: 2019-2022
C

Eva Nypelius, Lokrume Nyplings 337, 621 74 Visby

Ersättare för ombud till årsstämma 2019-2022
M

Andreas Unger

Revisor: 2018
S

Sonia Landin, Strandgatan 5 C, 621 57 Visby

Ersättare för revisor: 2018
C

Ranita Gustafsson, Grötlingbo Skradarve 211, 623 38 Havdhem

FÖRENINGEN COOMPANION

Ledamot: 2019-2022
C

Britt Landergren Wollter, Bro Lilla Åby 723, 621 73 Visby

Ombud till föreningsstämmorna: 2015-2018
C

Johan Malmros, Väskinde Skäggs 422, 622 75 Visby

Ersättare för ombud till föreningsstämmorna: 2015-2018
M

Rolf Öström, Burs Kärne 659, 623 49 Stånga
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TRYGGARE GOTLAND (Regional samverkansgrupp)

Ledamot tillika ordförande: 2019-2022
M

Rolf Öström, Burs Kärne 659, 623 49 Stånga

VISBY VÄRLDSARVSRÅD

Ledamöter: 2019-2022
C

Eva Ahlin Mästerby Bänder 108, 622 32 Gotlands Tofta

Ordförande: Eva Ahlin (C)

TRAFIKRÅDET

Ledamöter: 2019-2022
C
S

Eva Nypelius, Lokrume Nyplings 337, 621 74 Visby
Meit Fohlin, Eskelhem Frändarve 559, 622 70 Gotlands Tofta

Ordförande: Eva Nypelius

BESLUTSGRUPP FÖR BIDRAG TILL POLITISKA UNGDOMSORGANISATIONER

Ledamöter: 2019-2022
C

Stefan Nypelius, Bro Tors 110, 621 73 Visby S Oscar Lindster, Thottgatan 3, 621 58 Visby

STOCKHOLMSREGIONENS EUROPAFÖRENING

Ledamot: 2019-2022

Regionstyrelsens 1:e vice ordförande, Jesper Skalberg Karlsson (M),
Bredgatan 2 A Lgh 1206, 621 57 Visby
Ersättare:
Regiondirektör eller internationell sekreterare (strateg)
ALMI Invest Småland & Öarna AB
Mandatperiod: 2015-2018

Regionstyrelsen ordförande

Ledamot:
C

VAKANT

ALMI FÖRETAGSPARTNER GOTLAND AB

Ledamöter 2019-2022
C
S

Eva Nypelius, Lokrume Nyplings 337, 621 74 Visby
Meit Fohlin, Eskelhem Frändarve 559, 622 70 Gotlands Tofta
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CONFRENCE OF PERIPHERAL MARITIME REGIONS – CPMR

Representanter: 2019-2022

C
M
S

Stefan Nypelius, Bro Tors 110, 621 73 Visby
Jesper Skalberg Karlsson, Bredgatan 2 A Lgh 1206, 621 57 Visby
Meit Fohlin, Eskelhem Frändarve 559, 622 70 Gotlands Tofta

STIFTELSEN BERGMANCENTER PÅ FÅRÖ

Ledamot i styrelsen 2019-2022:
C

Eva Gahnström, Bro Ytlings 411, 621 73 Visby

GODE MÄN VID FASTIGHETSBILDNINGSFÖRRÄTTNINGAR
Mandatperiod: 2019-2022

Gode män:
S
S
V
MP
C
M

Eric Martell, Mårtens Kviar 7, 623 35 Burgsvik (jord- eller skogsbruksfrågor)
Sven-Åke Malmberg, Bergmansgatan 1 B, 621 46 Visby (tätortsfrågor)
Jan Svensson, Venusgatan 4, 621 41 Visby (tätortsfrågor)
Viveca Bornold (jord- eller skogsbruksfrågor)
Ulf Gahne, Skogsgatan 6, 622 54 Romakloster (jord- eller skogsbruksfrågor)
Ingemar Lundqvist, Väte Hassle 819, 623 78 Klintehamn (tätortsfrågor)

SPARBANKEN GOTLAND

Ledamöter 2019-2022
C
C
C
C
M
M
L
S
S
S
S
V
MP
Fi
SD

Simon Stenman, Sanda Lugnet 530, 623 79 Klintehamn
Sofia Hoas, Vänge Nickarve 253, 622 36 Romakloster
Per Andersson, Bäl Gute 415, 624 34 Slite
Gunnel Jakobsson, Gothem Fjärdinge 450, 624 30 Slite
VAKANT
VAKANT
Börje Jakobsson, Mannegården 170, 623 61 Stånga
Bo Björkman, Korpklintsvägen 15 lgh 1003, 621 41 Visby
Barbro Ekström Klang, Roma Busarve 633, 622 54 Romakloster
Greger Eneqvist, Stånga Smissarve 329, 623 60 Stånga
Ingvor Eriksson, Vänge Sallmunds 614, 622 36 Romakloster
Heidi Gaijadotter, adress?
Stig Larsson, adress?
Lisen Kebbe, Mellangatan 40, 621 56 Visby
Marina Segerheden, När Mickelgårds 15, 623 48 Stånga
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NÄRS SPARBANK

Ledamöter 2019-2022

C
C
C
C
C
M
M
L
S
S
S
S
V
MP
Fi
SD

Kjell Tomsson, När Dalbo 474 623 48 Stånga
Sören Larsson, När Smiss 610, 623 48 Stånga
Ing-Marie Larsson, När Andarve 861, 623 48 Stånga
Erling Häglund, När Rovalds 349, 623 48 Stånga
Christer Norrby, När Hallute 109, 623 48 Stånga
Roger Wärn, Box 50, 623 15 Stånga

Bertil Eneqvist, Stånga Österlings 350, 623 60 Stånga
Håkan Jakobsson, Asarvegatan 152, 623 51 Hemse
Åsa Eneqvist, Stånga Smissarve329, 623 60 Stånga
Ronny Dellevik, När Nickstjups 231, 623 48 Stånga
Thomas Gustafson, Etelhem Västringe 613, 623 74 Stånga
Karin Sutare, Stånga Sutarve 835, 623 60 Stånga

MILÖRÅDET

Ledamöter 2019-2022

C
Eva Ahlin, Mästerby Bänder 108, 622 32 Gotlands Tofta
MP Isabel Enström, Järnvägsgatan 15, 621 45 Visby

Ordförande: Eva Ahlin (C)

BEGRAVNINGSOMBUD
(Beslutas av länsstyrelsen i Stockholm på förslag av regionfullmäktige)
C
M
S

Stig Pettersson, Eskelhem Frändarve 558, 622 70 Gotlands Tofta
VAKANT
Gerty Holmstedt, Gothem Botvalde 572, 624 30 Slite
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-12-17

Handlingar till

Ärende 19

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
•

•

Tommy Marquarts medborgarförslag om att inrätta en s.k. visselblåsarfunktion för
anställda i Region Gotland. RS 2017/801
•

Regionstyrelsen 2018-11-22, § 332

•

Medborgarförslag (inkom 2017-09-07)

N.N:s medborgarförslag om återvinningsstation i Roma. RS 2017/ 960
•

Tekniska nämnden 2018-11-21, § 280

•

Medborgarförslag (inkom 2017-10-20)

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

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-11-22

RS § 332

Medborgarförslag. Förslag att inrätta en s.k.
”visselblåsarfunktion” (Whistleblowerfunktion) för anställda inom Region Gotland

RS 2017/801
AU § 338

Regionstyrelsens beslut
•

Medborgarförslaget bifalls på så sätt regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att
utreda en Whistleblower-funktion.

Ett medborgarförslag har lämnats in från Tommy Marquart om att en ”visselblåsarfunktion” ska inrättas.
Frågan om det ska finnas en ”visselblåsarfunktion” inom Region Gotland har varit
uppe vid olika tillfällen. Det har diskuterats om det behövs en funktion där man
anonymt som medarbetare ska kunna lämna synpunkter på till exempel missförhållanden.
För ett antal år sedan, i samband med att man införde en möjlighet för kunder,
boende, besökare och företag att lämna synpunkter via regionens hemsida, fanns
också funderingar på att införa en motsvarande funktion för medarbetare. Det
arbetet avslutades då det ansågs att det redan fanns stora möjligheter för anställda att
lämna synpunkter på saker som inte fungerade inom befintliga strukturer.
För medarbetare verksamma inom skola, förskola, socialtjänst och hälso- och sjukvård finns en skyldighet redan idag att anmäla när det sker ett missförhållande som
berör patienter/brukare.
För att uppmärksamma såväl missförhållanden som förslag till förbättringar inom
verksamheterna är det idag fullt möjligt, även för medarbetare, att lämna synpunkter
genom den funktion som finns på regionens hemsida
Medarbetare som har synpunkter men som vill vara anonyma kan även pappersvägen
eller via mail, lämna dessa till tjänstemän eller politiker. Eftersom Region Gotland är
en offentlig myndighet med långt gående yttrandefrihet som anställd går det även att
yttra åsikter via massmedia.
Grunden för Region Gotlands organisation är att alla medarbetare ska ges möjlighet
att bidra till verksamhetens utveckling, vara delaktiga samt att dialogen ska ske så
nära den egna arbetsplatsen som möjligt med dem som berörs.
forts

8 (49)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-11-22

RS § 332 forts
RS 2017/801

Det innebär att medarbetare i första hand ska vända sig med synpunkter till närmaste
chef och i andra hand till chefens överordnade chef. De fackliga organisationerna
och arbetsplatsernas skyddsombud finns också tillgängliga. När det inte fungerar på
ett tillfredställande sätt är det viktigt att det finns möjlighet för en medarbetare att
lyfta frågan vidare. En visselblåsarfunktion kan vara ett sätt att stödja och stimulera
öppenhet och att olika medarbetare kan komma till tals, även i frågor som kan vara
besvärande för regionledningen.
Den funktion som finns idag för att lämna synpunkter skulle kunna utformas på ett
sätt som gör att den tydligare vänder sig även till medarbetare som anonymt vill lyfta
frågor om missförhållanden på sin arbetsplats. En utveckling av denna funktion
måste då också marknadsföras såväl bland medarbetare som hos chefer och tydliga
rutiner tas fram för hur synpunkterna tas tillvara och hanteras.
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden föreslår att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utreda en
Whistleblower-funktion.
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2017-09-06
Regionstyrelseförvaltningen 2018-10-15
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

ReglOn

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2017 -09- O 7

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

Förslag att inrätta en Whistleblower-funktion för
anställda inom Region Gotland helst en extrent
finktion, idag har många kommuner denna funktion.
skall gälla för anställda inom RG och dess bolag.
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan foreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Inställningen borde vara att anställda inom Region
Gotland har möjlighet att kunna anmäla misstänkt
oegentligheter.Det är viktigt att anställa kan känna sig
säker och trygg att inte drabbas av någon form av
represallier vid anmälan om olika oegentligheter
som kan upptäckas. Därför är det viktigt att det finns
möjligheter till ett system som kan hantera detta.
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 samrycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

f*1
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

/,

.

'To—
-y U-t^-^,^
2017-09-06 Namnfbrtydligande^
(^
Tommy Marquart
Adress
Höqklintsvägen 22
Postadress
62261 Visby
E-postadress
tommy.marquart@axelsro.com

4-

-v*

_

J

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

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2018-11-21

TN § 280

TN § 280

Medborgarförslag - Återvinning i Roma

TN 2017/3636
TN AU § 212

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden anser förslaget besvarat.

Medborgarförslaget föreslår etablering av en återvinningscentral i Roma.
På Gotland finns 7 återvinningscentraler på följande orter: Fårösund, Slite, Visby,
Ljugarn, Klintehamn, Hemse och Burgsvik. Placering och öppettider gör att
Gotlands ÅVCer ligger bland de 40 mest tillgängliga i jämförelse med 290 kommuner
i Sverige.
Insamling av tidningar och förpackningar regleras av
producentansvarsförordningarna och ingår inte i Region Gotlands
renhållningsansvar.
Teknikförvaltningen har sedan tidigare i uppdrag att utreda framtida ÅVCverksamhet, TN 2017-10-25, TN §250 punkt 6.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer den befintliga tillgängligheten till öns
återvinningscentraler som god och hänvisar till pågående utredningsuppdrag som
avser lokaliseringen av Region Gotlands ÅVC-verksamhet .

Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden anser förslaget besvarat.

Beslutsunderlag

TN 2017-10-25, TN §250 punkt 6
Medborgarförslag 2017-10-20
Tjänsteskrivelse 2018-10-23

1 (1)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-12-17

Handlingar till

Ärende 20

Medborgarförslag; nyinkomna
Innehåll
•

Eva Gustafssons medborgarförslag om att det inte ska tas ut någon
fakturaavgift vid sjukresa. (inkom 2018-11-23) RS 2018/1092
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till hälso- och sjukvårdsnämnden.

•

Jan Alamos medborgarförslag om gotländsk byggnadsstil.
(inkom 2018-11-26) RS 2018/1221
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till byggnadsnämnden.

•

Mattias Ahlgrens medborgarförslag om att gör om Romabadet till en
sporthall. (inkom 2018-11-29) RS 2018/1235
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Roberth Östergrens medborgarförslag om en hastighetsanpassning för del av
länsväg 140. (inkom 2018-11-29) RS 2018/1238
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

.

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Anr

2018-11-23
,

Förslaget

REGION GOTLAND

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

Ta bort fakturaavgiften på fakturorna för sjukresa/
färdtjänst.

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.

Den som av nägon anledning inte kan hantera
kontanter eller betalkort blir "bestraffad" genom
denna avgift. Nu kan man ju också äntligen få efaktura eller autogiro, vilket inte var möjligt tidigare.
Vad jag vet finns inga andra tillfällen där man måste
betala fakturaavgifter för e-faktura eller autogiro.
Se även bifogad information/historik i ärendet.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna Mlgöra 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 medborgarforslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

f*]
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 medborgarforslag.
Datum

2018-11-21

Namnteckning

/

x?

Eva Gustafsson
Grötlingbo, Rums 557
623 38 Havdhem
gustafssoneva52@gmail.com

Adress

Postadress

E-postadress

/

/?&fr. d&Å^&^
Namnfortydligande
^
/

Grötlingbo 2018-11-21
Bakgrunden till mitt medborgarförslag.

Min man har ett flertal handikapp, bl.a. en grav synnedsättning.
Våren 2017 begärde han att få pappersfaktura på sina sjukresor/färdtjänst. Detta p.g.a att Sverige
fick nya sedlar vilka har mycket dåliga kontraster och därför ytterligare försvårade hans möjlighet att
hantera pengar. Han kan, p.g.a sin synnedsättning inte heller hantera betalkort.
När fakturorna började komma reagerade vi på faktureringsavgiften, som ju upplevdes som en
straffavgift för att man har nedsatt syn. Han bad att få e-faktura, men vi fick besked att detta inte
gick. Av någon anledning var fakturan för december 2017 utan faktureringsavgift och vi trodde att allt
var frid och fröjd. Men på kommande fakturor återkom avgiften.
l juni 2018 bestämde vi oss för att åter försöka slippa avgiften. Jag hade telefonkontakt med
färdtjänsthandläggaren, blev slussad vidare till hennes chef, vidare till avd.chefen för planerings- och
utvecklingsavdelningen, och slutligen till ekonomichef Mats Renhorn. Det slutade med att vi fick
besked om att det nog skulle gå att få e-faktura via något specialarrangemang, men att vi ändå inte
skulle slippa faktureringsavgiften - man hade alltså inte förstått vårt dilemma. Vi gav upp för ett tag.
Den 21 september togs problemet åter upp av Radio Gotland, l samband med detta intervjuades
Tommy Gardell från Tekniska nämnden. Han lovade då att ta tag i problemet. Ändå har inget hänt.
Så kom nu information på Region Gotlands hemsida om att man i fortsättningen kan ansluta sig till efaktura eller autogiro även för sjukrese-/färdtjänst-fakturor. Äntligen!!! Nu slipper vi avgiften!?? För
säkerhets skull ville jag kolla upp det. 7/11 ringde jag till enhetschefen för Kollektivtrafiken, Jyrki
Vainio. Han visste inte, men undrade samma sak och skulle försöka ta reda på vad som gäller.
Samma dag (7/11) skickade jag ett mail till Tommy Gardell, Tekniska nämnden (TN 2018/3032) med i
stort sedd samma information som ovan och en undran om vad som gäller. Jag var intresserad av
snabbt svar, senaste fakturan var på 49 kr + faktureringsavgift 50 kr, alltså mer än 100% påslag och
med senaste betaldatum 19/11.
20/11 skickade jag en förfrågan till "registrator-tn" om hur lång svarstid man ska räkna med. Samma
dag kontaktade jag också Jyrki Vainio, som fortfarande inte hade något besked att ge, men han skulle
prata med Tommy Gardell. Jyrki mailade senare informationen om att avgiften är en administrativ
avgift som är beslutad av Regionfullmäktige.
Jag fick även ett telefonsamtal av ekonomichef Mats Renborn igår. Han informerade om att enda
möjligheten att påverka var att jag skickade in ett Medborgarförslag till Fullmäktige, vilket jag alltså
härmed gör. Jag tycker dock att det är lång väg för ett litet ärende som varit på tal i över 1,5 år. Alla
jag pratat med på olika nivåer håller med om att det är orättvist att "straffa" dem som inte kan
hantera kontanter eller betalkort. Vi är ju inte ensamma om problemet.
Så hoppas jag nu att Ni i Fullmäktige behandlar detta ärende på ett positivt sätt för de handikappade.
Vänliga hälsningar

Eva Gustafsson

MEDBORGARFRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

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

KF tillsätter en utredning kring vad som är gotländsk
byggstil och när förslag till riktlinjer finns, fastställer
KF dessa för att användas av BN som stöd i dess
beslutsutsprocess
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 har på senare är tillätits att det byggts allt för
många hus på Gotland vars byggstil inte passar på
vår vackra ö. Vi måste på ett bättre sätt värna
genuint gotländskt även när det gäller byggtradition.

Var gränserna går för tillåten och inte passande
byggstil måste utredas noggrant och här måste den
lokala hembygdsrörelsen ha ett stort inflytande.
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 internerpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

fx]
Q

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

/Namnteckning
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,—

2018-11-2* ^-T^jxVPV^^^-O
I^a/nn förtydligande

Jan Alamo
Söderväg 44 A
621 58 Visby
ian.alamo@hotmail.com

Adress

Postadress

E-postadress
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Datum
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Ärendenummer
#8396

Inskickat av: MATTIAS

Sida
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AHLGREN

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Gör om Romabadet till en sporthall
Beskrivning och motivering
På mellersta Gotland är det ont om sporthallar. I Dalhem finns en mindre och i Roma en ännu mindre. Ute i socknarna finns det några
mindre hallar också. De närmaste större hallarna finns i Visby, Slite, Garda eller Hemse. Därför att mitt förslag att man lägger in ett
sportgolv i bassängområdet i Romabadet. Omklädningsrum, duschar o sånt finns ju redan så denna anpassning bör inte bli så dyr.
Eftersom det finns en liten läktare skulle denna anläggning vara perfekt för aktiviteter där det inte behövs fullstor plan. Aktiviteter som
kampsporter, dans, gymnastik bordtennis med flera skulle passa utmärkt i den här anläggningen.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.

Kontaktuppgifter
För- & Efternamn
MATTIAS

AHLGREN

Adress

Postnummer och ort

E-postadress

Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-12-17

Handlingar till

Ärende 21-23

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

Interpellationer
Innehåll
• Filip Reinhags (S) interpellation till regionstyrelsens ordförande Eva
Nypelius (C) om utmaningsrätt med kollektivavtal. RS 2018/1208
• Filip Reinhags (S) interpellation till regionrådet Fredrik Gradelius (C) om
utmaningsrätt även för biblioteksverksamhet. RS 2018/1209
• Jörgen Benzlers (V) interpellation till regionstyrelsens ordförande Eva
Nypelius (C) om elavbrott på Gotland. RS 2018/ 1210

Visby 2018-11-06

Löner och villkor för välfärdsarbetarna.
Interpellation ställd till regionstyrelsens ordförande Eva
Nypelius (C).
Vid regionstyrelsens sammanträde 181025 föreslog alliansminoriteten med stöd av
sverigedemokraterna att återinföra utmaningsrätten inom region Gotland. Utmaningsrätten
innebär att en privat aktör vid varje givet tillfälle kan utmana regionen om att ta över offentlig
verksamhet. Det riskerar att bli kostsamt för skattebetalarna och det föranleder akuta behov av
att bygga en annan organisation som klarar av att upphandla, följa upp och beställa på ett helt
annat sätt än vad region Gotlands organisation är strukturerad för idag.
Syftet med utmaningsrätten är att sänka kostnaderna för driften. Offentlig verksamhet kan inte
sällan delas upp i två tunga kostnadsposter, personal och fastigheter. För att sänka kostnaderna
måste endera av dessa två, substantiellt sänkas för att det ska finnas en rationell grund för en
privat aktör att ta över verksamheten.
Men med utmaningsrätten tillkommer en kostnadspost som idag inte finns, vinst. Verksamheten
måste för en privat aktör generera vinst på ett antal procentenheter av omslutningen för att den
ska vara ett intressant objekt för en privat aktör. Detta sätter givetvis ytterligare press på de
övriga kostnaderna som personal och fastigheter.
Privat välfärd utmärker sig inte sällan på minst två sätt. Färre legitimerade eller utbildad personal
som arbetar i verksamheterna och sämre löner och villkor för arbetstagarna. Det är en
grundförutsättning för att ägarna till verksamheten ska kunna addera komponenten vinst till
kalkylen. Detta gör välfärdsyrken mindre attraktiva och svårare att försörja med rätt kompetens
på både kort och lång sikt.
Politiskt kan vi motverka detta och se till att det offentliga ställer krav på kollektivavtal i samband
med upphandling. Det garanterar arbetstagarna bättre arbetsvillkor och bättre lön.
Med anledning av ovanstående önskar jag ställa två frågor till regionstyrelsens ordförande Eva
Nypelius (C):
1. Ser Eva Nypelius (C) ett behov av att stärka region Gotlands organisation för att hantera
införandet av utmaningsrätten? Om ja, på vilket sätt och inom vilka verksamheter?
2. Kommer regionstyrelsens ordförande att medverka till att krav på kollektivavtal ställs vid varje
möjlig upphandling?
Filip Reinhag (S)
2018-11-06

Visby 2018-11-02

Utmanade bibliotek
Interpellation ställd till kultur- och fritidsberedningen ordförande Fredrik
Gradelius (C).

Alliansminoriteten har föreslagit att Region Gotland återigen ska införa utmaningsrätten.
Utmaningsrätten innebär att en privat aktör när som helst kan utmana region Gotland om driften
av en verksamhet. Det riskerar att bli dyrt, oflexibelt och svårhanterat för region Gotland.
Vid regionstyrelsens sammanträde 181025, när alliansen med stöd av Sd röstade för att återinföra
utmaningsrätten frågade vi i oppositionen om vilka av Region Gotlands verksamheter
utmaningsrätten skulle omfatta. Svaret som gavs var att myndighetsutövning går inte men att
resten var öppet för diskussion.
På andra platser i landet ser vi att bibliotek nu privatiseras. Så har skett i Nacka men också
centerpartiet i Stockholm har öppnat för att privatisera stadens bibliotek.
Med anledning av detta önskar jag ställa två frågor till kultur och fritidsberedningen ordförande
Fredrik Gradelius (C).
1. Kan alliansminoriteten tänka sig att låta utmaningsrätten även omfatta Gotlands
biblioteksverksamhet?
2. Vilka konsekvenser skulle en privatisering av biblioteken innebära för gotlänningarna?

Filip Reinhag (S) 2018-11-02

Interpellation till Regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius
angående elavbrott på Gotland.
Under hösten har vi fått uppleva flera elavbrott på Gotland. GEAB/Vattenfall varnar för
risken att det fortsätter även i december. Dessa avbrott har medfört kostnader för
abonnenterna.
För företagskunder ökar kostnaderna i form av minskad produktion och tekniska system som
går sönder vid upprepade elavbrott. Troligen är det svårt för företagen att få alla sina ökade
kostnader ersatta. Det är inte alltid så enkelt att bevisa för försäkringsbolaget att
utrustningen gick sönder på grund av elavbrotten. För att slippa byråkratin kring en osäker
fordran är det troligen många företagare som avstår från att begära ersättning och betalar
själva.
För privatpersoner påverkas vardagslivet. Om de ständigt återkommande elavbrotten
orsakat några ökade kostnader för Region Gotland vet jag inte. Enligt min uppfattning är det
rimligt att GEAB visar goodwill och ersätter såväl privatpersoner och företagskunder för de
elavbrott vi haft.
Mina frågor till Eva Nypelius är:
Har årets elavbrott orsakat några ökade kostnader för Region Gotland?
På vilket sätt har Region Gotland som delägare av GEAB agerat för att kundernas alla extra
kostnader på grund av de upprepade elavbrotten ersätts? Hur kommer man att agera?
Kommer Region Gotland gentemot GEAB att agera för att samtliga kunder kompenseras för
bristande leveranssäkerhet och upprepade elavbrott?
Sjonhem 2018-11-19
Jörgen Benzler (V)

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2018-12-17

Handlingar till

Ärende 24

Information. Revisionsrapport om
regionstyrelsens uppsiktsplikt och
samordningsansvar
Innehåll
• Regionstyrelsen 2018-11-22, § 342
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-10-26
• Regionens revisorer 2018-08-28, revisionsskrivelse
Revisionsrapport 2018-08-28

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-11-22

RS § 342

Revisionsrapport. Regionstyrelsens
uppsiktsplikt och samordningsansvar

RS 2018/896
AU § 355

Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelseförvaltningens skrivelse inges som svar till Region Gotlands
revisorer gällande granskningen av regionstyrelsens uppsiktsplikt och samordning
av verksamheten.
• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbetet att utveckla styrning
och verksamhet och att i arbetet beakta rekommendationer givna i rapporten.
•

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland har PwC genomfört
en granskning med syfte att besvara revisionsfrågan Är regionstyrelsens uppsiktsplikt
och samordning av verksamheten, inom regionen och regionens bolag, ändamålsenlig
och tillräcklig?
Den sammanfattande bedömningen är att regionstyrelsen delvis har en ändamålsenlig
och tillräcklig uppsikt samt samordning av verksamheten. För att förbättra ytterligare
ges ett antal rekommendationer till åtgärder och aktiviteter.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att samtliga rekommendationer är relevanta att
ta med det fortsatta arbetet med att utveckla styrning och verksamhet inom området.
Detta omfattar delar som styrkort, målformuleringar, former för uppföljning och
analys, intern kontroll och utbildningsinsatser.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionens revisorer 2018-08-21
Regionstyrelseförvaltningen 2018-10-26
Skickas till
Regionens revisorer (inkl. tjänsteskrivelse)
RSF direktörer och stab
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

Ärende RS 2018/896
26 oktober 2018

Karolina Samuelsson

Regionstyrelsen

Regionstyrelsens uppsiktsplikt och samordningsansvar
Förslag till beslut

•
•

Regionstyrelseförvaltningens skrivelse inges som svar till Region Gotlands
revisorer gällande granskningen av regionstyrelsens uppsiktsplikt och
samordning av verksamheten.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbetet att utveckla
styrning och verksamhet och att i arbetet beakta rekommendationer givna i
rapporten.

Sammanfattning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland har PwC genomfört
en granskning med syfte att besvara revisionsfrågan Är regionstyrelsens uppsiktsplikt och
samordning av verksamheten, inom regionen och regionens bolag, ändamålsenlig och tillräcklig?
Den sammanfattande bedömningen är att regionstyrelsen delvis har en ändamålsenlig
och tillräcklig uppsikt samt samordning av verksamheten. För att förbättra ytterligare
ges ett antal rekommendationer till åtgärder och aktiviteter.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att samtliga rekommendationer är relevanta att
ta med det fortsatta arbetet med att utveckla styrning och verksamhet inom området.
Detta omfattar delar som styrkort, målformuleringar, former för uppföljning och
analys, intern kontroll och utbildningsinsatser.
Ärendebeskrivning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland har PwC genomfört
en granskning med syfte att besvara revisionsfrågan Är regionstyrelsens uppsiktsplikt och
samordning av verksamheten, inom regionen och regionens bolag, ändamålsenlig och tillräcklig?
Efter genomförd granskning är den sammanfattande bedömningen att
regionstyrelsen delvis har en ändamålsenlig och tillräcklig uppsikt samt samordning
av verksamheten.
I rapporten redovisas iakttagelser i sin helhet kopplat till de kontrollmål som varit
ledande i granskningen och rapporten har överlämnats till regionstyrelsen för
yttrande.
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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
Ärende RS 2018/896

Bedömning

Inom regionstyrelseförvaltningen och också koncernledningen pågår ett arbete för att
utveckla koncernstyrningen. Detta arbete omfattar till stor del de områden som
granskats i revisionsrapporten.
Rapporten ger en rad tydliga rekommendationer till det fortsatta arbetet kring
förutsättningarna för regionstyrelsen att utföra sin uppsiktsplikt och samordning.
Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att samtliga rekommendationer är
relevanta och att de bör beaktas i förvaltningens fortsatta utvecklingsarbete. De
rekommendationer som beskrivs i rapporten är:
Gällande arbetsformer för arbetet med mål:
•

I det fortsatta arbetet med styrmodellen och arbetsformer för mål överväga
målens antal, formulering och uppföljbarhet. Här bör också analysarbetet
stärkas och samordningen med budgetprocessen förbättras. Även avvikelse
från måluppfyllelse bör stärkas. Dessutom bör förtydligas hur
koncernövergripande styrkort ska tillämpas för bolagen.

Gällande system och rutiner för uppsiktsplikt samt begäran om upplysningar
•

Fortsatt utveckling av system och rutiner för uppsikt och samordning av de
kommunala bolagen. Dessutom förstärka information och förklaringar till
avvikelser gällande såväl nämnder som bolag. Här lyfts också behov av att
öka regionstyrelsens kunskap kring ekonomi och verksamhet för såväl
nämnder som bolag. Dessutom behövs rutiner för att säkerställa att beslut
fattas i enlighet med KL 6 kap 1§ för helägda och delägda bolag.

Gällande system och rutiner för intern kontroll
•

Vid framtagande av internkontrollplan behöver risk- och konsekvensanalyser
upprättas och dokumenteras som en del av regionstyrelsens beslut. Rutiner
behöver upprättas för att följa bolagens arbete med intern kontroll och
riktlinjerna för intern kontroll bör beslutas även av regionfullmäktige.

Gällande arbetsformer för regionstyrelsen
•

Fortsatt utvecklingsarbete för att tydliggöra ansvarsfördelning mellan
regionstyrelsen och nämnderna samt mellan förtroendevalda och tjänstemän.

Gällande målarbetet kommer under 2018 och 2019 ett arbete att genomföras för att
förnya det regionövergripande styrkortet. Tydligare koordinering med målen i den
kommande regionala utvecklingsstrategin(RUS) kommer att göras och perspektivet
samhälle i styrkortet kommer ägnas åt Region Gotlands egna organisations möjlighet
att påverka måluppfyllelsen. Kraft kommer också att läggas på att formulera mål som
i högre grad är mätbara och därmed ger ökad möjlighet till uppföljning och analys.
Inom regionstyrelseförvaltningen drivs också ett arbete för att stärka regionens
arbete med processer. En riktlinje för kvalitet och verksamhetsutveckling kommer att
läggas fram för beslut under 2019.
Gällande system och rutiner för uppsiktsplikten pågår en diskussion inom
regionstyrelseförvaltningen kring hur uppföljningen av bolagen kan förbättras med
ytterligare stöd från regionens chefsjurist.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2018/896

Gällande upplysningar från nämnderna och bolagen pågår löpande
utvecklingsinsatser utifrån gjorda delårs- och årsbokslut. Lärande fångas bland annat
upp i dialogsamtal och också i regionens strategiska nätverk för ekonomi och kvalitet.
Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att goda underlag för fakta kring
verksamheternas uppdrag, planering och resultatuppföljning finns att tillgå men att
tiden för att ta till sig informationen kan vara en begränsande faktor.
Utbildningsinsatser kommer att genomföras för nya politiker nu efter genomfört val.
Gällande intern kontroll har ett utvecklingsarbete redan initierats för att förstärka
risk- och väsentlighetsanalysen i det pågående arbetet för intern kontroll 2019. Krav
på risk- och väsentlighetanalys finns också redan i befintlig riktlinje men har inte
följts fullt ut.
Gällande arbetsformerna för regionstyrelsen kommer flera fördjupade dialoger att
föras mellan politiker och tjänstemän med anledning av valet och att många politiker
nu är nya i sina roller. Utbildningsinsatser som omfattar delar kring roller och ansvar
är inplanerade från januari.
Beslutsunderlag

Revisionsrapport: Regionstyrelsens uppsiktsplikt och samordningsansvar 2018/896
daterad juni 2018
Revisionsskrivelse: Regionstyrelsens uppsiktsplikt och samordningsansvar, daterad
2018-08-21

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
RSF direktörer och stab
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Regionens revisorer

Revisionsskrivelse
Datum 2018-08-21
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Regionstyrelsen

Regionstyrelsens uppsiktsplikt och samordningsansvar
På uppdrag av oss, de förtroendevalda revisorerna i Region Godand, har PwC,
genomfört en granskning av regionstyrelsens uppsiktsplikt och samordningsansvar. Granskningen har syftat till att bedöma om regionstyrelsens uppsiktsplikt
och samordning av verksamheten inom regionen och regionens bolag är
ändamålsenlig och tillräcklig.
Efter genomförd granskning är den sammanfattande bedömningen att regionstyrelsen delvis
har en ändamålsenlig och tillräcklig uppsikt samt samordning av verksamheten.

En ny styrmodell och arbetsformer för mål infördes för 1,5 år sedan och implementering pågår. Måluppfyllelse kan t.ex. inte mätas till ett av de prioriterade målen då indikatorer inte beslutats. Vissa indikatorer har i övrigt inte kunnat mätas, varmed måluppfyllelse till de prioriterade målen blir svår att mäta
och gör det övergripande målområdet svårt att följa upp avseende huruvida
målet har uppnåtts eller inte.
Vidare noteras att regionstyrelsen har delvis tillfredsställande system och rutiner för uppföljning. Regionstyrelsen begär in upplysningar från nämnder och
bolag på olika sätt. Det finns delvis en struktur och systematik avseende hur
denna upplysning inhämtas. Riktlinjerna är tydliga avseende koncern- och avstämningsmöten samt rapporteringar inklusive tidplan. Utifrån enkätresultat
bör regionstyrelsen analysera vidare hur system och rutiner som stöd för regionstyrelsen att utöva sin uppsiktsplikt och samordning avseende de kommunala bolagen kan utvecklas.
Vår bedömning är att det finns tillräckliga och väl fungerade arbetsformer för
regionstyrelsen. I enkätsvaren (som besvarats av ledamöter i regionstyrelsen,
ordförande i nämnderna, förvaltningschefer, VD samt ordförande i bolagen)
framgår att det i huvudsak finns ett tillfredsställande samarbetsklimat och att
man som ledamot i hög grad vågar framföra sin åsikter på sammanträden, vilket är positivt.
I rapporten redovisas iakttagelserna i sin helhet kopplat till de kontrollmål som
varit ledande i denna granskning.

Postadress SE-621 81 Visby
Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionens revisorer

Rapporten överlämnas till regionstyrelsen för yttrande. Revisionen önskar svar
på vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av granskningens resultat. Svar önskas senast den 6 november 2018.
Svaret skickas till registrator i Region Gotland på adress registratorrs@gotiand.se med kopia till sakkunnigt biträde carin.hultgren@pwc.com
För Region Gotlands revisorer,

Carin Backlund
Ordförande
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Revisionsrapport

Lina Olsson
Certifierad kommunal
revisor
Jennifer Lendeng
Juni 2018
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Regionstyrelsens uppsiktsplikt och samordningsansvar

Sammanfattning
PwC har fått i uppdrag av regionens förtroendevalda revisorer att granska regionstyrelsen
uppsiktsplikt samt samordning. Revisionsfrågan samt syftet med granskningen har varit
att bedöma om regionstyrelsens uppsiktsplikt och samordning av verksamheten inom
regionen och regionens bolag är ändamålsenlig och tillräcklig. Detta utifrån ett antal
kontrollmål som framgår nedan.
Sammanfattningsvis bedömer vi att regionstyrelsen delvis har en ändamålsenlig och tillräcklig uppsiktsplikt samt samordning av verksamheten.
Bedömningen har sin grund i de iakttagelser som konstaterats med anledning av nedan
angivna kontrollmål.
Det finns tillfredsställande arbetsformer för arbetet med mål.
Vår bedömning är att regionen har delvis tillfredsställande arbetsformer för mål. En ny
styrmodell och arbetsformer för mål infördes för 1,5 år sedan och implementering pågår.
Måluppfyllelse kan t.ex. inte mätas till ett av de prioriterade målen då indikatorer inte
beslutats. Vissa indikatorer har i övrigt inte kunnat mätas, varmed måluppfyllelse till de
prioriterade målen blir svår att mäta och gör det övergripande målområdet svårt att följa
upp avseende huruvida målet har uppnåtts eller inte. Enligt årsredovisning 2017 samt
strategisk plan och budget 2018-2020 är styrkortet koncernövergripande. Utifrån Region
Gotlands årsredovisning 2017, skulle det för regionstyrelsens uppsiktsplikt, kunna framgå
tydligare i vilken utsträckning som det koncernövergripande styrkortet tillämpats i bolagen.
Vi rekommenderar regionstyrelsen att:
•

Fortsätta arbetet med att implementera styrmodellen och arbetsformer för mål, i
enlighet med rekommendationerna i avsnitt 3.1.3.

Det finns tillfredsställande system och rutiner för regionstyrelsens uppsiktsplikt, av den samlade verksamheten, och dessa fungerar tillfredsställande.
I vilken utsträckning begär regionstyrelsen upplysning ar fr ån nämnderna
ochföretagen? Begäran om upplysningar fungerar tillfredsställande.
Vår bedömning är att regionstyrelsen delvis har tillfredsställande system och rutiner för
uppföljning.
Regionstyrelsen begär upplysningar från nämnder och bolag på olika sätt. Vår bedömning
är att det delvis finns en struktur och systematik avseende detta. Riktlinjerna är tydliga
avseende koncern- och avstämningsmöten samt rapporteringar inklusive tidsplan.
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Vi rekommenderar regionstyrelsen att:

Q

•

Utifrån enkätresultaten, analysera vidare hur system och rutiner som stöd för regionstyrelsen att utöva sin uppsiktsplikt och samordning avseende de kommunala
bolagen kan utvecklas. Utifrån enkätens resultat behöver även information och
förklaringar till avvikelser gällande såväl nämnderna som bolagen stärkas för att
förbättra regionstyrelsens möjlighet till uppsikt över verksamheten.

•

Analysera enkätresultaten vidare samt vad som bör förtydligas för att öka graden
av fler respondenter som instämmer helt i påståendena. Detta avseende att respondenterna i regionstyrelsen i högre grad är nöjda med de upplysningar de begär från bolagen avseende ekonomi och verksamhet än motsvarande upplysningar
från nämnderna. Samtidigt framgår det i enkätresultaten att regionstyrelsens ledamöter anser sig ha bättre kunskaper om nämndernas ekonomi och verksamhet
än bolagens ekonomi och verksamhet.

•

Säkerställa att beslut fattas i enlighet med KL 6 kap. ia§ för både de helägda- och
delägda bolagen.

Det finns tillfredsställande system och rutiner för intern kontroll.
Vår bedömning är att det delvis finns tillfredsställande system och rutiner för intern kontroll. Regionstyrelsen har beslutat om internkontrollplan 2018. Resultatet av regionövergripande interna kontroller utifrån internkontrollplan 2017, har följts upp av regionstyrelsen. Regionstyrelsen har även beslutat om åtgärder utifrån resultatet samt tidpunkt för
uppföljning av vidtagna åtgärder genomförts. Vi anser detta vara positivt.
Vi rekommenderar regionstyrelsen att:
•

Systematik och rutiner för att genomföra risk- och väsentlighetsanalyser vid framtagande av internkontrollplan behöver upprättas, liksom att risk- och väsentlighetsanalysen dokumenteras samt är en del av regionstyrelsens beslut.

•

Upprättar rutiner för att följa upp bolagens arbete med intern kontroll.

•

Riktlinjer för intern kontroll även beslutas av fullmäktige.

Det finns tillräckliga och välfungerande arbetsformer för regionstyrelsen.
Vår bedömning är att det finns tillräckliga och väl fungerade arbetsformer för regionstyrelsen. I enkätsvaren framgår att det i huvudsak finns ett tillfredsställande samarbetsklimat och att man som ledamot i hög grad vågar framföra sin åsikter på sammanträden,
vilket är positivt.
Vi rekommenderar regionstyrelsen att:
•

Analysera vad som behöver tydliggöras, gällande ansvarsfördelningen mellan regionstyrelsen och nämnderna, för att öka andelen som instämmer helt i att detta
fungerar bra. Utifrån enkätresultatet rekommenderar vi även regionstyrelsen att
analysera vad som behöver tydliggöras gällande ansvarsfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstemän.
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l.

Inledning

1.1.

Bakgrund

Enligt kommunallagen 6 kap 1-4 § ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen
av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över nämndernas och de gemensamma
nämndernas verksamheter. Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet
som bedrivs i kommunägda företag och kommunalförbund som kommunen är medlem i.
Styrelsen ska uppmärksamt följa de frågor som kan ha inverkan på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska hos fullmäktige, övriga nämnder och andra
myndigheter göra de framställningar som behövs.
Styrelsen får från övriga nämnder, beredningar och anställda i kommunen begära in de
yttranden och upplysningar som de behöver för att fullgöra sina uppgifter.
Det åligger styrelsen särskilt att:
Bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige
Ha hand om den ekonomiska förvaltningen
•

Verkställa fullmäktiges beslut

•

I övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige har lämnat över till styrelsen.

I genomförd väsentlighet- och riskanalys för 2018 har revisionen noterat en risk i att regionstyrelsens styrning, samordning och uppsiktsplikt inte fungerar tillfredsställande vilket
påverkar chanserna att kunna nå regionfullmäktiges mål. Mot bakgrund av ovan har revisionen beslutat om att genomföra en granskning avseende regionstyrelsens uppsiktsplikt och samordningsansvar. PwC uppdrogs att genomföra granskningen.

1.2.

Övergripande revisions/råga och kontrollfrågor

Syftet med granskningen är att besvara följande revisionsfråga:
Är regionstyrelsens uppsiktsplikt och samordning av verksamheten, inom regionen och
regionens bolag, ändamålsenlig och tillräcklig?
Granskningens revisionsfråga operationaliseras i följande kontrollfrågor:
•

Finns tillfredsställande arbetsformer för arbetet med mål (framtagande av mål för
styrning, uppföljning och analys av måluppfyllelse)?

•

Finns tillfredsställande system och rutiner för regionstyrelsens uppsiktsplikt, av
den samlade verksamheten, och fungerar dessa tillfredsställande?

•

Finns tillfredsställande system och rutiner för intern kontroll?
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-

I vilken utsträckning begär regionstyrelsen upplysningar från nämnderna och företagen? Fungerar begäran om upplysningar tillfredsställande?

-

Finns tillräckliga och väl fungerande arbetsformer för regionstyrelsens?

1.3.

Revisionskriterier

Revisionskriterierna utgör underlag till de bedömningsgrunder som uttrycks i kontrollmålen (-frågorna).
Revisionskriterierna för denna granskning har hämtats ur följande:
- Kommunallagen
-

Fullmäktiges fastställda styrdokument
Regionstyrelsens reglemente
Riktlinjer för intern kontroll

-

Mål och budget

-

Ägardirektiv bolag.

1.4.

Avgränsning och metod

Granskningsobjekt är regionstyrelsen. Granskningen avgränsas till de kontrollpunkter
som redovisas ovan. Valnämnden respektive patientnämnden omfattas ej av denna
granskning.
Granskningen har skett genom dokumentstudier, intervjuer och en webbenkät. Intervjuer
har skett med regiondirektör samt regionstyrelsens ordförande.
En webbenkät har skickats ut till regionstyrelsens ledamöter (ordinarie och ersättare),
nämndernas ordförande, förvaltningschefer, VD samt styrelseordföranden i bolagen. Vad
gäller bolagen har ett urval av respondenter skett och enkäten har inte skickats till Alnii
Företagspartner (49 procent ägarandel) eller Visby centrum (25 procent ägarandel). Gotlands Stuveri (ägarandel 29 procent) har vidare meddelat att de avstår från att medverka i
enkäten. Enkäternas svarsfrekvens;
53 procent, 16 personer av regionstyrelsens ledamöter och ersättare.
75 procent, 6 personer av nämndsordförande i regionen.
86 procent, 6 personer av regionens förvaltningschefer
-

67 procent, 8 svar från ordförande och VD i bolagen.
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Flera påminnelser har skickats ut under svarstiden och efter sista svarsdatum har ytterligare en påminnelse skickats med ytterligare svarstid.
Rapporten har faktakontrollerats av regiondirektör samt regionstyrelsens ordförande.
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Granskningsresultat
I bilaga i finns mer information om kommunallagen, som är ett av flera revisionskriterier
i granskningen. I bilaga 2 finns även information om regionens organisation.
2.1.

Målarbetet

Kontrollfråga: Finns tillfredsställande arbetsformer för arbetet med mål?

2.1.1.

Iakttagelser

l regionstyrelsens reglemente anges att dess uppgift är att leda arbetet och samordna utformning av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela
regionens verksamhet samt göra framställningar i målfrågor som inte är förbehållna av
annan nämnd. Vidare ansvarar regionstyrelsen för att beslut om samordning mellan
nämnderna samt gränsdragningar mellan nämndernas kompetens. Regionstyrelsen övervakar att regionfullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för verksamheten och ekonomi följs upp i nämnderna.

VISION
Samhälle

Perspektiv

m-ai

Mål

aj

Social
hållbarhet

Ekonomisk
hållbarhet

Mål

Verksamhet
Ekologisk
hållbarhet

Kvalitet

Medarbetare

Ekonomi

Mål

Mål

Mål

Verksamhetsidé

Värderingar

Balanserat styrkort har använts som styrverktyg för Region Gotland sedan 2002.1 juni
2016 beslutade regionfullmäktige om en ny styrmodell och nya mål. Målen är giltiga under en mandatperiod. Modellen bygger på ett gemensamt styrkort för hela koncernen.11
koncernkortet anges två perspektiv; samhälle och verksamhet. Vidare är varje perspektiv
1
Det koncerngemensamma styrkortet framgår i bilaga 2.
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indelat i tre målområden med ett antal mål per målområde. Totalt finns det 32 mål i styrkortet och målen beskriver vad som ska uppnås under perioden 2016-2019, där varje mål
har en eller fler indikatorer kopplade till sig. Indikatorerna anger olika aspekter av
måluppfyllelsen som säger om målet är uppfyllt eller ej. Det anges i strategisk budget och
plan 2018-2020 att målen ska följas upp i delårsrapport och årsredovisning.
Det har under granskningen framkommit att tanken är att varje förvaltning ska jobba med
en verksamhetsplan och varje nämnd ska förhålla sig till de 32 målen. Vissa mål berör inte
alla nämnderna men där får respektive nämnd se över vilka av de 32 målen som är relevanta för just deras verksamhet. Regionstyrelseförvaltningen har tillsammans med regionstyrelsens ordförande träffat respektive nämnd för att diskutera måluppfyllelse och
varför vissa målprioriteringar gjorts och hur nämnderna förhållit sig till målen. Det har
under granskningen uppgivits att i samband med ny mandatperiod hösten 2018, kommer
regionen se över de 32 målen i styrkortet och eventuellt definiera färre mål.
År 2017 är första gången som regionen har kunnat följa upp målen utifrån den nya styrmodellen. Det har under granskningen uppgivits att flera oklarheter har uppdagats i samband med uppföljningen i årsredovisning 2017, såsom tolkning av måluppfyllelse samt
utformning av indikatorer. Det har under granskningen uppgivits att regionen kommer att
arbeta vidare med detta och att det nu finns en utgångspunkt för det fortsatta utvecklingsarbetet av verksamhetsplaner. Ett förbättringsområde, som uppgivits under granskningen, är art arbeta vidare med att kunna mäta effektiviteten i regionens processer. Ett annat
förbättringsområde som framkommit under granskningen är att analysera resultat och
måluppfyllelse vidare för att även användas som underlag till nya beslut.
En planeringsprocess för strategisk plan och budget finns upprättad med ett regionövergripande årshjul. Vidare finns anvisningar för arbetet med strategisk plan och budget
upprättade. I strategisk plan och budget 2018-2020 för nämnd, styrelse, bolag och dess
förvaltning framgår även kommunens tidplan för koncern- och avstämningsmöten (se
denna i avsnitt 3.2.1) samt tidplan för 2018.
Planeringen börjar med ett omvärldsseminarium. Inom ramen
för styr- och planeringsprocessen som leder fram till strategisk
plan och budget sker dialoger
mellan regionledningen och
nämndernas presidier samt förvaltningsledningar. Uppföljning
samt tidsplan för årshjulet
framgår till höger.
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Dokument

Inlämningstid

Politisk behandling

Årsredovisning

2018-02-08

RSau 2018-03-13

Kompletteringsbudget investeringar

2018-02-08

RSau 2018-03-13

Nämndernas budgetmaterial

2018-04-03

BuB 2018-05-07-09
2018-05-15

Delårsrapport 1, mars

2018-O4-18

BuB 2018-05-07-09
2018-05-15

Månadsrapport april

2018-OS-I7

RS 2018-06-13

Delårsrapport 2, augusti

2018-09-20

RSau 2018-10-08-09

Detaljbudget 2019 ska anmälas
till fullmäktige i december

2018-11-23

RF 2018-12-17

Budgetintegration av detaljbudget 2019
till ekonomisystemet

2018-1244

8 av 38

Regionstyrelsens uppsiktsplikt och samordningsansvar

I strategisk plan och budget 2018-2020 framgår att under 2016 genomfördes ett omfattande arbete för att identifiera möjliga besparingar framåt. Arbetet mynnade ut i ett regionfullmäktigebeslut om att totalt spara 170 mnkr på 3 år. Besparingen fördelas över åren
så att 63 mnkr sparades 2017, 52 mnkr ska sparas 2018 samt 55 mnkr 2019. År 2018 ska
17 mnkr sparas på intern service, administration och ledning inom regionstyrelseförvaltningen. 10,5 mnkr ska sparas inom tekniska nämnden, 7,5 mnkr inom den skattefinansierade verksamheten och 3 mnkr på fastighetsförvaltning.
I strategisk plan och budget 2018-2020 framgår även i regionfullmäktiges direktiv till
nämnderna i form av att vid konflikt mellan verksamhetens mål och de ekonomiska resurserna är de ekonomiska resurserna överordnade verksamhetsmålen. Ekonomin är den
restriktion som sätter gränser för måluppfyllelsen och verksamhetens inriktning och omfattning. Nämnderna ska löpande revidera servicenivåer för att anpassa verksamheten till
de ekonomiska ramarna. Nämnd har ansvar för att rapportera om den inte kan uppfylla
de mål och åtaganden som regionfullmäktige beslutat om och även föreslå åtgärder.
Vad gäller bolagen ingår vissa av dessa i regionens årsredovisning 2017, enligt bilaga 3.

2.1.2.

Enkätsvar

Det framgår i enkätsvar att majoriteten av respondenterna (94 procent) instämmer i att
de känner till regionens styrmodell. Vidare i enkätsvaren framgår att majoriteten av respondenterna instämmer i att de fått tillräcklig utbildning i regionens styrmodell, medan
31 procent inte instämmer alls i påståendet eller endast till viss del.
På frågan om regionstyrelsen har fastställt uppföljningsbara mål avseende verksamhetens
kvalitet anser 19 procent av respondenterna de inte instämmer alls i detta, det framgår
vidare att 13 procent av respondenterna inte anser att regionstyrelsen har fastställt uppföljningsbara mål avseende verksamhetens medarbetare. Majoriteten av respondenterna
instämmer i huvudsak i att målområdena som finns är tydligt beskrivna i mål- och budgetdokument (63 procent).
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RS har etablerade och välfungerande arbetsformer för
utformning av mål och indikatorer

o%
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Mål- och budgetprocess samordnas
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RS verksamheter har en ändamålsenlig organisation med
tydlig fördelning av ansvar och befogenheter
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I nämndsordförandes svar framgår att hälften av respondenterna i huvudsak instämmer i
att vid avvikelse mot uppfyllelse av fastställda mål, så sker en dialog mellan regionstyrelsen och nämnderna. 17 procent instämmer helt i påståendet medan 33 procent instämmer
till viss del. I fritext anges att uppföljning av ekonomi är mer strukturerad och tydligare än
vid uppföljning av verksamhet.
Från förvaltningschefernas svar på frågan om regionstyrelsen efterfrågar en åtgärdsplan
från nämnderna vid väsentliga avvikelser mot budget anser majoriteten av respondenterna att det sker, medan 17 procent anser att det sker till viss del. I fritextsvar anger en respondent att dialogen mellan regionstyrelsen och nämnden är planerad och strukturerad
men skulle kunna förbättras i form och genom ett breddat perspektiv. Vidare anges att en
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viss svårighet med att följa upp målen kan finnas då målformuleringarna är så yviga att
det är svårt att bedöma om de uppnåtts eller inte. Det leder till en försvårad dialog.

2.1.3.

Kommentarer och bedömning

Vår bedömning är att regionen har delvis tillfredsställande arbetsformer för mål.
En ny styrmodell och arbetsformer för målarbetet infördes för 1,5 år sedan, där implementering fortfarande pågår. Styrmodellen har implementerats på ett bra sätt där flertalet
respondenter i enkäten har god kännedom om styrmodellen. I årsredovisning 2017 sker
den första sammanställningen utifrån den nya styrmodellen.
Till ett prioriterat mål2 i årsredovisning 2017 har indikatorer till målet ännu inte beslutats,
vilket innebär att måluppfyllelse inte kan mätas. Vissa indikatorer har i övrigt inte kunnat
mätas, varmed måluppfyllelse till de prioriterade målen blir svår att mäta och gör det
övergripande målområdet svårt att följa upp avseende huruvida målet har uppnåtts eller
inte. Det bör tydligare framgå och en samlad bedömning ske avseende om målområdet
samt de prioriterade målen har uppnåtts, delvis uppnåtts eller inte uppnåtts. Vidare noterar vi att det i regionens styrmodell finns 32 prioriterade målområden. Regionstyrelsen
bör överväga om målen är för omfattande till antalet.
Även utifrån enkätens resultat behöver regionstyrelsen arbeta vidare med att fastställa
uppföljningsbara mål avseende t.ex. målområdet kvalitet men även arbeta vidare med
övriga målområden. Ett prioriterat område som uppgivits under granskningen är även att
arbeta vidare med analys utifrån måluppfyllelsen. Utifrån enkätresultaten kan även målstyrningen samt samordning med budgetprocessen förbättras. Regionstyrelsen bör analysera hur detta kan förbättras på bästa sätt.
Det har under granskningen framkommit att utifrån kommunens övergripande ekonomistyrning är fokus främst mot ekonomi. Detta återspeglas i enkätresultaten där en större
andel av respondenterna anser att det sker en dialog mellan nämnd och regionstyrelse vid
avvikelse mot budget än vid avvikelse av måluppfyllelse. Arbetsformerna för arbetet med
mål kan utvecklas avseende detta.
Enligt årsredovisning 2017 samt strategisk plan och budget 2018-2020 är styrkortet koncernövergripande. Utifrån Region Gotlands årsredovisning 2017, skulle det för regionstyrelsens uppsiktsplikt, kunna framgå tydligare i vilken utsträckning som det koncernövergripande styrkortet tillämpats i bolagen.

2

Mål 18.
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2.2.

System och rutiner för uppsiktsplikten

Kontrollfråga: Finns tillfredsställande system och rutiner för regionstyrelsens uppsiktsplikt, av den samlade verksamheten, och fungerar dessa tillfredsställande?

2.2.1.

Iakttagelser

Det har under granskningen uppgivits att system och rutiner för regionstyrelsens
uppsiktsplikt av den samlade verksamheten inom regionen sker genom strategisk plan
och budget, delårsrapport l, månadsrapport april, delårsrapport 2, årsredovisning liksom
interna anvisningar arbetet med strategisk plan och budget. Vidare sker detta genom de
koncern- och avstämningsmöten som specificeras i strategisk plan och budget 2018-2020.
I strategisk plan och budget 2018-2020 anges regionens tidplan för koncern- och
avstämningsmöten enligt nedan.

Koncern- och avstämningsmöten
Omväridsseminarium

RS, nämnder/förvaltningar

2018-01-19 heldag

Koncemmöte, årsredovisning
och ekonomiska förutsättningar

RS, nämnder/förvaltningar.
bolag, m fl.

2018-02-16 heldag

Dialogtillfallen

RSau, nämnd/förvaltning, RSF Mars; 5, 9, 12, 16 enligt
särskilt schema

Inledning budgetberedning

RS

2018-05-07, kl 9flO-XH»

Budgetberedning

RSau

2018-05-07-09
2018-05-15

Koncemmöte budget, delarsrapport 1

RS, nämnder/förvaltningar,
bolag, stiftelser m fl.

2018-05-15, kl 14:00-15:00

Central budgetavstämning

RSau

2018-10-08-09

Koncemmöte budget

RS, nämnder/ förvaltningar.
bolag, stiftelser m fl.

2018-10-10, kl 14:00-15:00

Uppföljningsmöten, förvaltningar

Förvaltningsledning, RSF

V 45o46, detaljerad
fördelning per förvaltning
kommer senare

Budgetkvrttering budget 2019

Nämndsordförande/
förvaltningschef

V 49, detaljerad fördelning
per nämnd kommer senare

Omvärldsseminarium

RS, nämnder/förvaltningar

preliminärt 2019-01-1 8

Former för att regionstyrelsens uppsiktplikt avser:
Omvärldsseminarium - där regionstyrelsen, nämnder/förvaltning träffas under en
heldag.
Dialogträff - där träff sker två timmar med varje nämnd. Vid dialogmötena deltar
nämndens presidium, berörd förvaltningschef samt eventuella tjänstemän. Dessa
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träffar regionstyrelsens arbetsutskott och regiondirektören samt de fem direktörerna för styrning och ledning, (HR-direktör, ekonomidirektör, kommunikationsdirektör, regional utvecklingsdirektör samt kvalitet- och digitaliseringsdirektör).
Budgetberedning - sker i tre dagar med regionstyrelsens arbetsutskott, regiondirektör, ekonomidirektör och eventuellt tjänstemän.
Uppföljning, förvaltningar - regiondirektör tillsammans med 5 processdirektörer,
förvaltningschef och dess förvaltningsledning.
-

Ägarmöten - för koncernbolagen. I mötena deltar regionstyrelsens ordförande,
oppositionsråd, regiondirektör, ekonomidirektör och representanter från bolaget
(ofta VD, ordförande och vice ordförande). Ägarmöten sker 2-4 gånger per år.
Ägarmöten intresseföretag - rapporteringen sker en gång per år i samband med
hanteringen av respektive bolags årsredovisning.

Nämnder
I regionfullmäktiges protokoll från 2017-06-19 § 76 framgår att regionstyrelsen beslutat
att ge regiondirektören i uppdrag att genomföra månatliga avstämningar med hälso- och
sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen i syfte att nå ekonomisk balans vid årets
slut. Det har under granskningen uppgivits att regiondirektören har haft månatliga avstämningar med förvaltningschef för angivna förvaltningar. Resultatet av uppdraget har
uppgivits återrapporteras till regionstyrelsen via årsredovisningen. Vid intervjuer framkommer att regiondirektören och regionstyrelsens ordförande i samband med budgetberedningen även pratat om nuläget och behovet av insatser med nämndsordförande samt
förvaltningschef. Vidare nämns att enligt regionens planeringsprocess är det tydligt vad
som ska rapporteras och när det ska ske. Det framgår tydligt i strategisk plan och budget
2018-2020 och ska ske via delårsrapportering i, månadsrapport april, delårsrapport 2 och
årsredovisning. Regionledningen uppges även ha begärt in extra rapportering vid en avvikande prognos. Vi noterat i regionstyrelsens protokoll att det även skett en bedömning av
konsekvenser av prognostiserat underskott inför budget 2018.
Det framgår även i regionstyrelsen protokoll i februari att styrelsen (utifrån en revisionsrapport avseende verkställighet av beslut) beslutat att ge regionstyrelseförvaltningen i
uppdrag att ta fram rutin så att regionstyrelsen kontinuerligt får sammanställning av beslutspunkter, uppdrag, ansvar och verkställighet samt avvikelser

Bolag
Region Gotland har flera bolag, både helägda och delägda. Mer information om regionens
organisation och de kommunala bolagen finns i bilaga 3. Koncern- och avstämningsmöten
med bolagen sker enligt den information som framgick tidigare i avsnittet.
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Regionen har en aktieägarpolicy som ska tydliggöra rollfördelningen mellan Region
Gotland och bolagen. I region Gotlands aktieägarpolicy anges att bolagens ledning
löpande och på regionstyrelsens begäran ska informera om bolagens ekonomiska och
verksamhetsmässiga utveckling. Denna information ska ske vid sammanträden där
regionstyrelsen kallar bolagens företrädare. Dessutom ska bolagen löpande informera
regionstyrelsen om viktiga händelser eller händelser som är av strategisk och principell
betydelse för regionens utveckling. Det har under granskningen uppgivits att detta sker
utifrån de ägarmöten och övriga koncernmöten samt rapporteringar som framgår. Det
finns även exempel i regionstyrelsens protokoll där regionstyrelsen t.ex. beslutat om att ge
AB Gotlands Hem tillstånd att pröva marknaden inför försäljning av fastigheter.
I region Gotlands koncernkrav anges att de koncernägda bolagen senast den 15 februari
årligen, se till att regionstyrelsen får underlag för upprättande av regionens
årsredovisning. Vidare ska bolaget lämna in en årsredovisning av bolaget till
regionfullmäktige senast första veckan i maj. Bolagen ingår i den koncernövergripande
årsredovisningen 2017 i olika utsträckning, vilket framgår i bilaga 3.
Uppföljning av bolagens verksamhet har under granskningen uppgivits ske genom
behandling i regionfullmäktige av bolagens årredovisningar. Regionfullmäktige har 201706-19 beslutat att årsredovisningar och revisionsberättelser 2016 läggs till handlingarna
för bolagen (AB Gotlandshem, Stiftelsen Gotlandsmusiken, Gotlands Näringslivs- och
Etableringsservice AB, Wisby Strand Congress & Event Gotland AB). Då återstod årsredovisningar för följande av Region Gotlands bolag: Inspiration Gotland, Gotland Grönt
Centrum, Gotlands Energi AB, Gotlands Elnät AB, Gotlands Elförsäljning AB, ALMI Gotland AB och Science Park Gotland. Bolagens årsredovisningar för år 2017 ska beröras av
fullmäktige i juni, men hade inte berörts vid granskningens genomförande.
I de helägda bolagen (AB GotlandsHem och Gotlands näringslivs- och etableringsservice
AB) anges i respektive ägardirektiv att ägarmöten ska ske fyra gånger per år med representanter från ägaren och bolaget. Detta har under granskningen uppgivits ske och tillämpas. I årsredovisning för 2016 anger AB GotlandsHem att bolaget haft 4 ägarmöten
som hållits där representanter från bolaget och styrelse har deltagit. Vidare tillsätter ägaren (regionen) en styrelse med syfte att tillvarata bolagets samt ägarens intresse för att
kunna verka inom givna ramar.
Vad gäller intresseföretag sker ägarmöte vid ett tillfälle under året i samband med hanteringen av respektive bolags årsredovisning. Styrning har även uppgivits ske genom att
regionfullmäktige utsett representanter till intresseföretagens styrelse.
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2.2.2.

Enkätsvar
RS har tillräckliga system och rutiner som stöd för
att utöva sin uppsikt och samordning avseende
nämnder
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Av respondenterna anser 86 procent att regionstyrelsen har tillräckliga system och rutiner
som stöd för att utöva sin uppsikt och samordning avseende nämnder. Motsvarande för
de helägda bolagen är 66 procent och 47 procent för de delägda bolagen. 13 procent anser
inte alls att regionstyrelsen har tillräckliga system och rutiner för att utöva sin uppsikt och
samordning av de delägda bolagen. Resultatet avseende de kommunalt helägda och
Juni 2018
Region Gotland

PwC

15 av 38

Regionstyrelsens uppsiktsplikt och samordningsansvar

delägda bolagen bör analyseras vidare avseende hur uppsikten och samordningen kan
stärkas.
Den uppföljning/rapportering som RS erhåller avseende
nämndernas ekonomi
innehåller relevant information och förklaringar till
avvikelser
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Utifrån enkätens resultat noterar vi även att 47 procent instämmer till viss del eller inte
alls i påståendet att den uppföljning och rapportering som regionstyrelsen erhåller avseende nämndernas ekonomi innehåller relevant information och förklaringar till avvikelser. Vad gäller samma fråga men för nämndernas verksamhet är resultatet detsamma.
Detta är ett område att arbeta vidare med. Det gäller även bolagen som har i princip
samma värde, 46 procent vad gäller ekonomi och 47 procent avseende avvikelser.
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Utifrån enkätsvar med förvaltningschefer anges i fritext att bättre utväxling skulle kunna
ske av regionens digitala systemstöd för att öka kvaliteten i automatiserad uppföljning,
men att detta kräver ett utvecklingsarbete som i sin tur kräver att även politiken är involverad för styrning avseende vad de vill se och när.
Enligt enkätsvar från bolagen anser 50 procent av respondenterna att regionstyrelsen har
välutvecklade former för dialog med bolaget, däremot anser 38 procent att de instämmer
till viss del. I löptext anger två respondenter att kontinuerliga ägarmöten är något som
skulle kunna vara en bra modell. Vidare anger bolagen att gällande regionstyrelsens system och rutiner som stöd för att följa upp sin uppsiktsplikt och samordning avseende de
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kommunalt ägda bolagen instämmer 25 procent helt, 25 procent instämmer i huvudsak,
13 procent instämmer till viss del och 38 procent anger att de inte vet.
Det framgår i enkätsvar från nämndsordföranden gällande påståendet om regionstyrelsen
har väl utvecklade former för dialog med nämnderna, anser 33 procent att de känner väl
till former för dialog, 33 procent instämmer i huvudsak och 33 procent instämmer till viss
del.

2.2.3.

Kommentarer och bedömning

Vår bedömning är att regionstyrelsen delvis har tillfredsställande system och rutiner för
uppföljning.
Regionen har upprättat en tidsplan för koncern- och avstämningsmöten för att säkerställa
uppsiktsplikten av såväl nämnder som bolag. En tydlig tidsplan finns även för arbetet med
strategisk plan och budget, delårsrapport l, månadsrapport april, delårsrapport 2 och
årsredovisning. Regionstyrelsen har även gett regiondirektören i uppdrag att genomföra
månatliga avstämningar med de två nämnder som redovisar stora budgetavvikelser.
Uppföljningen av intresseföretagen sker genom att regionfullmäktige tar del av dessa bolags årsredovisningar. Detta förefaller inte vara tillräckligt utifrån enkätresultaten. Utifrån
enkätresultaten rekommenderar vi regionstyrelsen att analysera vidare hur system och
rutiner som stöd för regionstyrelsen att utöva sin uppsiktsplikt och samordning avseende
de kommunala bolagen kan utvecklas. Utifrån enkätens resultat behöver även information
och förklaringar till avvikelser gällande såväl nämnderna som bolagen stärkas för att förbättra regionstyrelsens möjlighet till uppsikt över verksamheten. Detta är även en del i det
som nämns under avsnitt 3.1.3 om regionstyrelsen ser behov av vidare analyser av verksamheten.

2.3.

Upplysningar från nämnderna och företagen

Kontrollfråga: I vilken utsträckning begär regionstyrelsen upplysning ar f rån
nämnderna och företagen? Fungerar begäran om upplysningar tillfredsställande?

2.3.1.

Iakttagelser

I anvisning till strategisk plan och budget 2019-2021 anges att det förs dialoger med regionledningen, nämndernas presidier samt förvaltningen. Ändamålet för dialogerna är
fördjupade diskussioner med nämnderna om måluppfyllelse, nämndens uppdrag, resursbehov och prioriteringar som i slutändan leder till att få bättre förståelse och kunskap.
I regionens aktieägarpolicy anges att genom att använda och utveckla formella styrdokument som ägardirektiv, bolagsordningar och aktieägarpolicyn kan regionen i dialog med
bolagets ledning lägga en grund som möjliggör styrning och uppföljning av verksamheten,
så att den kan utvecklas i önskad riktning. För de intresseägda bolagen gäller överenskommelser med andra ägare, så kallade konsortieavtal som ett styrmedel.
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Nämnder
I regionstyrelsens protokoll från januari 2017 till och med maj 2018 har regionstyrelsen
löpande behandlat information avseende t.ex. investeringar, tilläggsavtal, IT-investeringar
2018-2022 i barn- och utbildningsnämnden samt gymnasie- och utbildningsnämnden.
Bedömning av konsekvenser av prognostiserat underskott inför budget 2018 har även
skett. Mer information om regionstyrelsens protokoll framgår i bilaga 4.

Kommunala bolag
I regionstyrelsens protokoll från januari 2017 till och med maj 2018 har t.ex. AB Gotlands
Hem fått tillstånd att pröva marknaden inför försäljning av fastigheter. Begäran om kapitaltillskott och kapitaltäckningsgaranti har även skett. Mer information om regionstyrelsens protokoll framgår i bilaga 4.
Enligt aktieägarpolicyn ska bolaget i årsredovisningens förvaltningsberättelse uttala sig i
frågan om bolagets verksamhet varit förenlig med bolagsordningens bestämmelser, om de
följer det kommunala ändamålet och kommunala befogenheterna. Enligt aktieägarpolicyn
ligger det till underlag för uppsiktsplikten samt uppföljning till ägardirektiven.
Enligt aktieägarpolicyn ska bolaget i årsredovisningens förvaltningsberättelse uttala sig i
frågan om bolagets verksamhet varit förenlig med bolagsordningen bestämmelser, om de
följer det kommunala ändamålet och kommunala befogenheterna. Enligt aktieägarpolicyn
ligger det till underlag för uppsiktsplikten samt uppföljning till ägardirektiven. I aktieägarpolicyn anges även att regionfullmäktige är det högst beslutande organet i Region
Gotland och fungerar därmed som ägare för regionens bolag. Vidare anges att regionstyrelsen ska ha löpande uppsikt över regionens bolag vilket bland annat innebär "enligt 6
kap. l a § kommunallagen årligen pröva och fatta beslut om bolagets verksamhet utifrån
uppsikten". sVidare ska regionstyrelsen föreslå åtgärder utifrån 6 kap. i § § kommunallagen. Vi har inte funnit i regionstyrelsens protokoll att styrelsen i årligt beslut prövat och
fattat beslut om den verksamhet som bolaget har bedrivits under föregående kalenderår
har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet.

3

Enligt kommunallagen 6 kap. 1 a § ska styrelsen i årliga beslut för varje sådant aktiebolag som avses i 3 kap. 16 § §
pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår ha varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska
den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
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2.3.2.

Enkätsvar

Begärda upplysningar - nämnder
Begärda upplysningar från nämnderna, avseende
information om deras ekonomi, fungerar tillfredsställande
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En majoritet av respondenterna anser att begärda upplysningar från nämnderna fungerar
tillfredsställande både avseende deras ekonomi och verksamhet. Dock instämmer 27 procent endast till viss del eller inte alls i påståendet om begäran av upplysningar avseende
nämndernas ekonomi fungerar tillfredsställande . Motsvarande avseende nämndernas
verksamhet avser 34 procent som endast instämmer till viss del eller inte alls.
Begärda upplysningar - Kommunala bolag
Begärda upplysningar från bolagen, avseende
information om deras ekonomi, fungerar
tillfredsställande
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Begärda upplysningar från bolagen, avseende
information om deras verksamhet, fungerar
tillfredsställande
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I jämförelse med enkätresultatet avseende nämnderna anser en större andel av respondenterna att begärda upplysningar från bolagen avseende såväl deras ekonomi och verksamhet fungerar mer tillfredsställande än motsvarande frågor avseende nämnderna. Se
enkätresultat för nämnderna ovan.

Kunskaper ekonomi och verksamhet — nämnder och kommunala bolag
Samtidigt som en större andel av respondenterna anser att begärda upplysningar fungerar
bättre från bolagen än nämnderna så anser sig ledamöterna ha bättre kunskap om nämndernas ekonomi och verksamhet än bolagens ekonomi och verksamhet.
Mina kunskaper om nämndernas ekonomi är goda
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Utifrån enkätresultaten framgår att 63 procent av respondenterna anser att deras kunskaper om nämndernas ekonomi är goda eller i huvudsak goda. 34 procent anser sig till
viss del eller inte alls ha goda kunskaper avseende nämndernas ekonomi. I enkätsvaren
framgår även att respondenterna i större utsträckning anser sig ha goda kunskaper om
nämndernas verksamhet än deras ekonomi. 20 procent av respondenterna anser att deras
kunskaper om nämndernas verksamhet är goda endast till viss del eller instämmer inte
alls i påståendet (motsvarande värde för nämndernas ekonomi är 34 procent).
Vad gäller respondenternas kunskaper om bolagens verksamhet instämmer 40 procent
endast till viss del eller inte alls i att dessa är goda (33 procent har svarat att de till viss del
instämmer medan 7 procent inte instämmer alls). Vad gäller respondenternas kunskap
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om bolagens ekonomi instämmer hela 60 procent endast till viss del eller inte alls i att
dessa är goda (33 procent har svarat att de till viss del instämmer medan 27 procent inte
instämmer alls).

2.3.3.

Kommentarer och bedömning

Regionstyrelsen begär upplysningar från nämnder och bolag på olika sätt. Vår bedömning
är att det delvis finns en struktur och systematik avseende detta.
Riktlinjerna är tydliga avseende koncern- och avstämningsmöten samt rapporteringar
inklusive tidsplan.
Utifrån enkätsvaren framgår att respondenterna i regionstyrelsen i högre grad är nöjda
med de upplysningar de begär från bolagen avseende ekonomi och verksamhet än motsvarande upplysningar från nämnderna. Samtidigt framgår det i enkätresultaten att regionstyrelsens ledamöter anser sig ha bättre kunskaper om nämndernas ekonomi och verksamhet än bolagens ekonomi och verksamhet. Vi rekommenderar regionstyrelsen att analysera dessa resultat vidare samt vad som bör förtydligas för att öka graden av fler respondenter som instämmer helt i påståendena.
Vi har inte funnit i regionstyrelsens protokoll att styrelsen i årligt beslut prövat om den
verksamhet som bolaget har bedrivits under föregående kalenderår har varit förenlig med
det fastställda kommunala ändamålet. Regionstyrelsen behöver säkerställa att beslut fat-tas i enlighet med KL 6 kap. ia§ för både de helägda- och delägda bolagen.

2.4.

Intern kontroll — system och rutiner

Kontrollfråga: Finns tillfredsställande system och rutiner för intern kontroll?

2.4.1.

Iakttagelser

Riktlinjer för intern kontroll med tillämpningsanvisningar
Kommunen har riktlinjer för intern kontroll som beslutats av regionstyrelsen 2013-08-29.
Det i framgår i riktlinjerna att de syftar till att säkerställa att regionstyrelsen, nämnderna
och Region Gotlands bolag upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, dvs. de ska
med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:
- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, regler, riktlinjer och rutiner mm.
Vidare framgår att regionstyrelsen har det övergripande ansvaret för att se till att det finns
en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar att utfärda anvisningar och regelverk inom
olika områden och att följa nämndernas verksamhet genom uppföljningsrapporter och ta
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nödvändiga initiativ. Nämnderna har det yttersta ansvaret för att en god intern kontroll
skapas och att uppföljning sker inom respektive verksamhetsområde.
I riktlinjerna för intern kontroll anges att nämnderna varje år ska anta en särskild plan för
uppföljning av den interna kontrollen. Vidare framgår att granskningsområden i planen
bör väljas med utgångspunkt från genomförd risk- och väsentlighetsanalys och utifrån en
avvägning mellan kontrollkostnad och kontrollnytta. Vid bedömning av kontrollnytta ska
inte endast ekonomiska faktorer vägas in, utan även vikten av att upprätthålla förtroendet
för verksamheten. Ett flerårsperspektiv för den interna kontrollen är nödvändig, alla verksamhetsområden kan inte kontrolleras samtidigt. Vägledning avseende internkontrollplanens innehåll framgår även. Regionstyrelsen har möjlighet att komplettera nämndernas
planer med obligatoriska kontrollmoment som gäller för samtliga nämnder, vilket exempelvis skett för år 2017.1 årsredovisning 2017 framgår att regionstyrelsen beslutat om 10
regiongemensamma kontroller.
Det finns även en regionövergripande tidsplan för arbetet med intern kontroll. I riktlinjerna för intern kontroll framgår att varje nämnd har en skyldighet att styra och löpande
följa upp det interna kontrollarbetet inom respektive verksamhetsområde. Som grund för
planering, prioritering och uppföljning av det interna kontrollarbetet bör en risk- och väsentlighetsanalys genomföras. Med risk avses sannolikhet att fel uppstår, och med väsentlighet avses vilka politiska, ekonomiska, mänskliga och tekniska konsekvenser som uppstår vid fel. Riskområden som bedöms ha hög sannolikhet för att inträffa och som skulle få
stor konsekvens, ska prioriteras i arbetet med intern kontroll. Regionstyrelsen har beslutat om en internkontrollplan för år 2018 2017-12-13. Vi noterar dock att en risk- och väsentlighetsanalys inte har dokumenterats som grund till regionstyrelsens beslutade internkontrollplan 2018. Det har under granskningen uppgivits att internkontrollplanen
föregås av en inventering av relevanta kontrollområden, vilket sker av förvaltningen. En
dokumenterad risk- och väsentlighetsanalys som regionstyrelsen beslutar om, upprättas
inte.
I riktlinjerna specificeras att resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska,
med utgångspunkt från antagen plan, löpande/periodiskt rapporteras till nämnden. Förvaltningschefen ansvarar för rapporteringen till nämnd. Nämnden ska vid upptäckta brister besluta om nödvändiga åtgärder. Regionstyrelsen ska, enligt riktlinjerna, med utgångspunkt från nämndens uppföljningsrapporter årligen utvärdera regionens samlade
system för intern kontroll. Regionstyrelsen ska, i de fall behov av förbättringar uppstår,
vidta nödvändiga åtgärder. Detta har under granskningen uppgivits ske genom rapportering till regionstyrelsen av resultatet av kontrollerna. I regionstyrelsens protokoll 2017-1213 finns information utifrån internkontrollplan 2017. Regionstyrelsen beslutade då följande;
•

"Respektive kontrollansvarig ges i uppdrag att vidta lämpliga åtgärder för att rätta
till funna brister. Lägesrapportering ska ske efter halvårsskiftet 2018.

•

Kontrollpunkt "policy och riktlinjer" överförs till 2018 års interna kontrollplan.
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I övrigt tas rapporten emot och läggs till handlingarna."
I tjänsteanteckningen finns information om resultatet av genomförda kontroller (totalt 17
st).
I riktlinjerna för intern kontroll framgår att regionstyrelsen ska rapportera resultatet av
regionens samlade interna kontroll årligen till regionfullmäktige och Region Gotlands
revisorer i samband med att årsredovisningen behandlas. Regionstyrelsen ska återkoppla
resultatet av utvärderingen till nämnderna. Detta anges ske utifrån att regionstyrelsen har
ett övergripande ansvar för den interna kontrollen och då är det viktigt att resultatet av
nämndernas uppföljning rapporteras till regionstyrelsen. Regionstyrelsen ska sedan göra
en bedömning av hur regionens totala kontrollsystem fungerar. En redogörelse har skett i
årsredovisning 2017 avseende intern kontroll.4
Vi har inom ramen för granskningen läst regionstyrelsens protokoll under tidsperioden
2017-01-01 tom 2018-05-31. Intern kontroll har behandlats vi fyra tillfällen under året.
Mer specifik information i protokoll anges i bilaga 4.
Aktieägarpolicy
I aktieägarpolicyn anges att styrelsen ska se till att det finns en fungerande intern kontroll.
I riktlinjerna för intern kontroll framgår att riktlinjerna syftar till att säkerställa att även
Region Gotlands bolag upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll. Vi har, utifrån
genomgång av regionstyrelsens protokoll inte funnit att regionstyrelsen följt upp bolagens
arbete med intern kontroll. Det har under granskningen uppgivits att det är respektive
bolags styrelse som ansvarar för att det finns en fungerande intern kontroll. Regionstyrelsen har inte följt upp detta.

2.4.2.

Enkätsvar

l enkätsvar från regionstyrelsens ledamöter framgår att 53 procent känner till riktlinjerna
för intern kontroll, samtidigt som 33 procent anger att de till viss del känner till riktlinjerna.

4

1 årsredovisning 2017 framgår att samtliga nämnder med egna förvaltningar har beslutade internkontrollplaner. Vidare
anges att kontrollerna är genomförda och resultatet i samtliga fall är sammanställt i en rapport som behandlats av nämnden. Kultur- och fritidsförvaltningen samt nämnd upphörde vid årsskiftet 2017/2018. Resultatet av den interna kontrollen har
därför inte behandlats av kultur- och fritidsnämnden utan av regionstyrelsen i samband med bokslutet.
Vidare framgår att enligt gällande riktlinjer ska alla nämnder i samband med bokslutet rapportera resultatet av den interna
kontrollen till regionstyrelsen som i sin roll har ett övergripande uppsiktsansvar. Under 2017 har regionstyrelsen beslutat om
10 regiongemensamma kontroller där samtliga nämnder granskats.
Utöver de gemensamma kontrollerna har 59 kontroller genomförts inom samtliga nämnders verksamheter och även regionstyrelsens egen verksamhet. Flest kontroller (43) har gjorts av att tillämpliga lagar, föreskrifter, regler, riktlinjer och rutiner
följts. 8 kontroller har gjorts av om verksamheten fungerar på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt och 8 kontroller
har gjorts av att det finns en tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten. Resultatet av uppföljningen
av den interna kontrollen, anges i årsredovisningen, visa att den i huvudsak är tillfredsställande även om ett antal brister
rapporterats.
För 20 av de 69 kontrollerna har konstaterats någon form av awikelse. Av de gemensamma kontrollerna har flera brister
upptäckts. Bland annat attest av lönetransaktioner, utlägg i samband med reseräkningar, introduktion av nya medarbetare
samt deltagande i den obligatoriska chefskolan. Åtgärder är ännu inte beslutade men flera förslag finns framtagna. En
redogörelse sker även av vissa av kontrollernas resultat per nämnd.
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Vi noterar vidare att en förhållandevis stor andel av respondenterna inte anser att regionstyrelsen bedriver att aktivt internkontrollarbete, då 13 procent av respondenterna inte
alls instämmer i detta påstående och 33 procent endast instämmer till viss del.
RS bedriver ett aktivt internkontrollarbete
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Kommentarer och bedömning

Vår bedömning är att det delvis finns tillfredsställande system och rutiner för intern kontroll.
Regionstyrelsen har beslutat om internkontrollplan 2018. Resultatet av regionövergripande interna kontroller utifrån internkontrollplan 2017, har följts upp av regionstyrelsen. Regionstyrelsen har även beslutat om åtgärder utifrån resultatet samt tidpunkt för
uppföljning av vidtagna åtgärder genomförts. Vi anser detta vara positivt.
Tydliga riktlinjer finns för arbetet. Riktlinjerna tillämpas dock inte fullt ut, då en risk- och
väsentlighetsbedömning inte har genomförts som grund för regionstyrelsens beslutade
kontroller samt regionstyrelsens internkontrollplan 2018 eller 2017. Vi anser att en systematik och rutiner för att genomföra risk- och väsentlighetsanalyser vid framtagande av
internkontrollplan behöver upprättas, liksom att risk- och väsentlighetsanalysen dokumenteras samt är en del av regionstyrelsens beslut.
Utifrån riktlinjer för intern kontroll och aktieägarpolicy har vi dessutom inte funnit att
regionstyrelsen följt upp bolagens interna kontrollarbete. Vi rekommenderar att regionstyrelsen upprättar rutiner för att följa upp bolagens arbete med intern kontroll.
Riktlinjer för intern kontroll har beslutats av regionstyrelsen. Vi rekommenderar att riktlinjer för intern kontroll även beslutas av fullmäktige.
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2.5.

Arbetsformer — roller och ansvar

Kontrollfråga: Finns tillräckliga och välfungerande arbetsformer för regionstyrel-

2.5.1.

Iakttagelser

Det har under granskningen uppgivits att roller och ansvar mellan tjänstemän samt politiker är tydlig. Efter nyval sker utbildnings-/informationsinsatser för nya ledamöter, där
genomgång sker avbl.a. reglementen för kommunstyrelsen och nämnder. I utbildningen
sker även samtal avseende rollen som förtroendevald, vilket kan innebära att en mer erfaren förtroendevald berättar hur det är att sitta i nämnd, liksom att en förvaltningschef och
nämndsordförande berättar om sina respektive uppdrag.

2.5.2.

Enkätsvar

Respondenterna i regionstyrelsen anser i större utsträckning att fördelningen av ansvar
fungerar bra med bolagen än med nämnderna, enligt enkätresultaten nedan. En förhållandevis stor andel av regionstyrelsens ledamöter, 40 procent, anser endast till viss del att
ansvar mellan regionstyrelsen och nämnderna fungerar bra. Vad gäller bolagen instämmer 20 procent av respondenterna till viss del eller inte alls påståendet. Vidare anser 27
procent av respondenterna att regionstyrelsens verksamheter till viss del har en ändamålsenlig organisation med tydlig fördelning av ansvar och befogenheter.
I nämndsordförandenas enkätsvar anser en majoriteten av respondenterna att det är en
tydlig fördelning av ansvar mellan regionstyrelsen och nämnderna (67 procent), vidare
anser 33 procent att detta stämmer till viss del. I fritextsvar uppger en av respondenterna
att regionstyrelsen gått in i nämndens ansvar, då en nämnd överskridit budget. Vidare
nämns problematiken kring gränsdragningar då regionstyrelsen och nämnd har samma
politikområden men på olika nivåer, vilket kan leda till onödig passivitet och dubbelarbete. Sju av åtta nämndsordförande är ledamöter i regionstyrelsen.
Fördelningen av ansvar mellan RS och nämnderna
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Fördelningen av ansvar mellan RS och bolagen fungerar
bra
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En stor andel av respondenterna, 93 procent, anser att samarbetet mellan regionstyrelsen
och tjänstemännen i huvudsak fungerar bra. En tredjedel instämmer dock bara till viss del
i att roller och ansvar är tydliga mellan förtroendevalda och tjänstemän.
Vidare visar enkätresultaten att 27 procent instämmer till viss del eller inte alls i att tjänstemännens arbetssätt stöder styrelsens arbete att leda, samordna och ha uppsikt (se diagram nedan).
I förvaltningschefers enkätsvar framgår i fritextsvar att en respondent anser att rollerna
mellan tjänstemän och ledamöter inte alltid är helt tydlig samt att alla inte är tillräckligt
kunniga i samspelet mellan de olika rollerna. Respondenten anser vidare att det händer
att tjänstemän tar på sig mer än vad som getts i uppdrag. Det förekommer även att politiker ger uppdrag till tjänstemännen direkt, utan att frågan behandlats politiskt i nämnd
först. Förvaltningscheferna anger i enkätsvar att de, sällan eller 1-2 gånger år, deltar vid
regionstyrelsens sammanträden.
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Tjänstemännens arbetssätt stöder RS arbete att leda,
samordna och ha uppsikt
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I enkätresultaten framgår att regionstyrelsens ledamöter i huvudsak anser att det finns ett
behagligt samarbetsklimat inom regionstyrelsen och att ledamöterna vågar framföra sina
synpunkter på sammanträdena.5
Det är ett behagligt samarbetsklimat inom RS
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Kommentarer och bedömning

Vår bedömning är att det finns tillräckliga och väl fungerade arbetsformer för regionstyrelsen. I enkätsvaren framgår att det i huvudsak finns ett tillfredsställande samarbetsklimat och att man som ledamot i hög grad vågar framföra sin åsikter på sammanträden,
vilket är positivt.
Utifrån enkätens resultat rekommenderar vi regionstyrelsen att analysera vad som behöver tydliggöras, gällande ansvarsfördelningen mellan regionstyrelsen och nämnderna, för
att öka andelen som instämmer helt i att detta fungerar bra. Utifrån enkätresultatet rekommenderar vi även regionstyrelsen att analysera vad som behöver tydliggöras gällande
ansvarsfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstemän.

5

Av respondenterna instämmer 87 procent helt och 13 procent i huvudsak i att man vågar framföra sina synpunkter på
sammanträdena.
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Bilaga i
I kommunallagen (1991:900), 6 kap, anges följande:
i § Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders
verksamhet. Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i
sådana juridiska personer som avses i 3 kap. 16 a-i8 b §§ och sådana kommunalförbund
som kommunen eller landstinget är medlem i.
1 a § Styrelsen ska i årliga beslut för varje sådant aktiebolag som avses i 3 kap. 16 a § pröva
om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
2 § Styrelsen skall uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens eller
landstingets utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen skall också hos fullmäktige,
övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs.
3 § Styrelsen får från övriga nämnder, beredningar och anställda i kommunen eller landstinget begära in de yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen skall kunna
fullgöra sina uppgifter.
4 § Det åligger styrelsen särskilt att
1. bereda eller yttra sig i ärenden som skall handläggas av fullmäktige med de begränsningar som framgår av 5 kap. 29-32 §§,
2. ha hand om den ekonomiska förvaltningen,
3. verkställa fullmäktiges beslut, och
4. i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige har lämnat över till styrelsen.
7 § Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller
för verksamheten. De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
I den nya kommunallagen (2017:725), som trädde i kraft l januari 2018, är en av förändringarna att styrelsens roll stärks. Fullmäktige får exempelvis besluta att ge styrelsen beslutanderätt för vissa angivna förhållanden. Några exempel av detta från SKL avser övergripande ekonomiska beslut, anställningsstopp samt om två nämnder är oense. Det rör sig
inte om en generell beslutanderätt och beslutanderätten får inte avse nämndernas myndighetsutövning, tillämpningen av lag eller ärenden som rör enskilda.
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Bilaga 2
REGION GOTLANDS ÖVERGRIPANDE MAL
Regionfullmäktige har antagit 32 prioriterade mål som gäller för perioden 2016-2019. De här målen
utgör grunden för verksamhetsuppföljningen och bedömningen av god ekonomisk hushållning.

Perspektiv samhälle
Social hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet

1. God folkhälsa

7. Ingen bostadsbrist

2. Gotlänningar känner sig
delaktiga

8. Alla elever fullföljer
gymnasieskolan

3. Ett jämställt och jämlikt
Gotland

9. Hög andel gotlänningar
i arbete eller studier

4. Alla barn har goda uppväxtvillkor

10. God tillgång till vuxenutbildning

5. Ett rikt och tillgängligt
kultur- och fritidsliv

11. Långsiktigt goda och stabila
kommunikationer

6. En levande landsbygd och
ett attraktivt Visby för bibehållen inomregional balans

12. Ett gott näringslivsklimat
13. Okad folkmängd

Ekologisk hållbarhet
14. Utveckla Gotland som
ekokommun
15. Ställ om till lokalproducerad
och förnybar energi
16. Säkra tillgängen till vatten
av god kvalitet
17. Gotlands klimatavtryck ska
minska
18. Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som bidrar till
tillväxt över hela ön

Perspektiv verksamhet
Kvalitet
19. God tillgänglighet till
Region Gotland
20. God kvalitet i skolan
21. God kvalitet i vården
22. God kvalitet i omsorgen

Medarbetare

Ekonomi

23. Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling

27. Budgeterat resultat ska
uppgå till minst 2 % av
nettokostnaden

24. Ledare skapar förutsättningar
för och tar tillvara engagemang hos medarbetarna

28. Arets ekonomiska resultat
ska uppgå till minst 2 % av
nettokostnaden

25. Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag

29. Soliditeten ska vara minst
45%

26. Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren att
bibehålla god hälsa

30. Den totala nettokostnadsökningen ska inte överstiga
ökningen av skatteintäkter
och generella statsbidrag
31. Regionens materiella
tillgångar ska värdas
32. Skattefinansierade investeringar ska vara egenfinansierade till 100%
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Bilaga 3
REGION GOTLANDS
SAMLADE VERSAMHET

UPPDRAGSFÖRETAG

SAMÄGDA FÖRETAG UTAN
BETYDANDE INFLYTANDE

KONCERNFÖRETAG

• Regionstyrelse

• AB Got land s h em, 100 %

• Gotlands Energi AB, 25 %

- Samtrafiken Sverige

-Teknisk nämnd

• Gotlands näringslivsoch etableringsservice
AB, 100 %

• Almi Företagspartner, 49 %

• Info Med ica

• Byggnadsnämnd
• Miljö-och
hälsoskyddsnämnd
• Kultur- och
fritidsnämnd

• Stiftelsen Gotlandsmusiken, 100 %
• Gotiands Filmfond AB, 80 %

• Barn-och
utbildningsnämnd
• Gymnasie- och
vuxen utbildningsnämnd
-Socialnämnd
• Hälso-och
sjukvårdsnämnd
• Valnämnd
• Överförmyndamämnd
• Patientnämnd

• Gotland Grönt Centrum, 40 %
• Gotlands Stuveri, 29 %

ENTREPRENADER
> 5 mnkr

Hälso-och sjukvård
• Falck Ambulans AB
• Scandinavian Medicopter AB
• Diaverum Sweden AB
• Vårdcentralen Visborg, Praktikertjänst AB
• Unicare Vård Gotland AB

• Visby Centrum AB, 25 %
Aldreomsorg
• Gotlands Hemtjänster AB
• Gotlands Sjukhem
• Gotlands Serviceboende AB (Solrosen)
•NorlandiaCareKosmoAB
• Attendo Sverige AB
•Nygårds Vård Gotland AB
• Hattstugan Vård och Utbildning AB
• Primula Hemtjänst & Städservice
• UNEA Hemtjänster AB
• Lärka hemtjänst kooperativ ek för
Omsorg om funktionsnedsatta
• HajdesEk. För
• Sämmark Assistans AB
Kollektivtrafik
• Gotlandsbuss AB
Avfallshantering
• Gotlands Akericentral AB
• Ragn-SellsAB
Förskoleverksamhet
• Athene förskolor - Pysslingen förskolor
och skolor AB
• Stiftelsen Karlavagnens Waldorfförskola
• Uteförskolan Alla Årstider AB Gotland

Definitionen av ett koncernföretag är att Region Gotland har ett varaktigt bestämmande,
det vill säga mer än 50 procents röstinnehav. Om Region Gotland inte har ett varaktigt
bestämmande utan endast "betydande inflytande" det vill säga mellan 20 och 49 procents
röstinnehav, benämns företaget intresseföretag.
Den sammanställda redovisningen för koncernen omfattar både koncernföretag och intresseföretag. Företag vars verksamhet är av obetydlig omfattning, det vill säga att regionens andel av omsättning och omslutning är mindre än 2 % av skatteintäkter och generella
statsbidrag, kan undantas från den sammanställda redovisningen. Med anledning av detta
har Almi Företagspartner AB (49 %), Gotlands Stuveri AB (29 %), Gotlands Musikstiftelse
(100 %), Visby Centrum AB (25 %), Gotlands Filmfond AB (80 %} samt Gotland Grönt
Centrum AB (40 %) undantagits i regionens årsredovisning 2017.1 den sammanställda
redovisningen ingår därmed förutom Region Gotland, AB Gotlandshem (100 %), Gotlands
näringslivs och etableringsservice AB (100 %) och Gotlands Energi AB (25 %).
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1 regionstyrelsens reglemente framgår bl.a. att:
2 § Styrelsen är regionens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar
för regionens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av regionens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha uppsikt över den regionens verksamhet som bedrivs i
kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund.
Styrelsen ska leda regionens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda
det arbetet med att ta fram styrdokument för regionen (styrfunktion).
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på regionens utveckling och ekonomiska
ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och
återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion).
Styrelsen ska ansvara för de uppgifter som följer av lagen om regionalt utvecklingsansvar i
vissa län (SFS 2016:613) (det regionala utvecklingsansvaret).
Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som
inte lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för de
uppgifter som framgår av KL och annan lagstiftning.
4 § Styrelsen ska
1. leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela regionens verksamhet samt göra framställningar i
målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd,
2. utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut,
3. ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i regionen,
4. ha hand om regionens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och
ärendesystem, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, skaderapporteringssystem, passersystem och förtroendemannaregister,
5. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som
behövs,
6. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,
7. ansvara för utformning och utveckling av regionens system för intern kontroll i enlighet
med vad fullmäktige särskilt beslutar,
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8. ansvara för samordning med nämndpresidierna och förvaltningscheferna,
9. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana regionens angelägenheter som utförs av privata utförare,
10. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med KL,
11. verkställa fullmäktiges beslut inom styrelsens verksamhetsområde, om fullmäktige inte
beslutat annat.
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Bilaga 4
Följande punkter från kommunstyrelsens protokoll (under tidsperioden 2017-01-01 t.o.m
2018-05-31) behandlar:
Intern kontroll
2017-02-02, § 4 - Uppföljning. Intern kontrollplan 2016 regionstyrelsen
2017-02-02, § 5 - Intern kontrollplan regionstyrelsen 2017
2017-02-23, § 40 - Revisionsskrivelse. Granskning av intern kontroll avseende inköpskort
2017-12-13, § 348 - Vidta lämpliga åtgärder för att rätta till funna brister
2017-12-13, § 349 - Intern kontrollplan för 2018 godkänns.
Kommunens nämnder
2017-02-02, § 3 - Förändring uppföljningsprocessen Region Gotland
2017-02-02, § 7 - Omprioritering i befintlig investeringsbudget 2016 för räddningstjänsten
2017-02-02, § 15 - Förslag till nytt reglemente för Överförmyndarnämnden
2017-02-02, § 16 - Framtida kultur- och fritidsverksamhet i Region Gotland
2017-02-02, § 19 - Tillägg i Kollektivtrafiktaxan gällande regler för Bussiga kortet
2017-03-30, § 62 - Integrationsstrategi
2017-03-30, § 66 - Kompletteringsbudget 2017
2017-04-27, § 85 - Slutrapportering av uppdraget om ekonomi i balans
2017-04-27, § 91 - Åtgärdsprogram för ökat antal sökande till yrkesprogram på
gymnasiet
2017-04-27, § 96 - Tilläggsanslag. Statsbidrag för uppförande av cirkulationsplats
vid Broväg
2017-04-27, § 98 - Planuppdrag för inre hamnen, Visby
2017-04-27, § 102 - Uthyrning av gamla Kulturskolan - kvarteret Ankaret i och 5
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2017-05-30, § 124 - Uppdrag från budgetavstämning-konsekvensbeskrivning av
ombyggnation enheten för akut omhändertagande
2017-05-30, § 125 - Uppdrag från budgetavstämning-konsekvensbeskrivning av
ombyggnation på IVA
2017-05-30, § 126 - Barn- och utbildningsnämndens IT-investeringar 2018 - 2022
2017-05-30, § 127 - Investeringsplan för åren 2018-2022 - lokalplanering för
grund- och förskolan
2017-05-30, § 128 - Gymnasie- och utbildningsnämndens plan för IT investeringar
2018-2022
2017-05-30, § 129 - Anslag för genomförande av Allmänna val 2018
2017-05-30, § 131 - Investering i framtidens vårdinformationsmiljö, FMV
2017-05-30, § 132 - Strategisk plan och budget 2018-2020
2017-05-30, § 135 - Framtida kultur- och fritidsverksamhet i Region Gotland
2017-05-30, § 137 - Taxor Kultur- och fritidsförvaltningen
2017-06-15, § 149 - Kryssningskajen - infrastrukturlösning med bro över färjeleden
2017-08-31, § 185 - Framtida kultur- och fritidsverksamhet i Region Gotland
2017-08-31, § 193 - Tilläggsanslag. Klintehamns avloppsreningsverk
2017-08-31, § 194 - Tilläggsanslag för investeringar vid Verkstadsskolan 2
2017-08-31, § 195 - Tilläggsanslag för ventilationsåtgärder förskolan Kabyssen
2017-08-31, § 196 - Tilläggsanslag för utbyte av ventilation Visby Korpen
2017-09-21, § 215 - Taxeöversyn för kollektivtrafik inklusive färdtjänst och sjukresor
2017-09-21, § 220 - Justering av budget 2018 gällande viss kompensation
2017-10-26, § 247 - Tilläggsanslag för Södra Hällarna
-

2017-10-26, § 248 - Tilläggsanslag för ventilationsåtgärder Västerhejde skola
2017-10-26, § 258 - Strategisk plan och budget 2018-2020
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2017-10-26, § 260 - Tekniska nämnden. Investeringsbudget mark och stadsmiljö
2017-10-26, § 261 - Patientnämnden. Utökat uppdrag - behov av ökade resurser
2017-10-26, § 262 - Hälso- och sjukvårdsnämnden. Bedömning av konsekvenser
av prognostiserat underskott inför budget 2018
2017-10-26, § 263 Barn- och utbildningsnämnden. Avstämning av elewolymer inför budgetår 2018
2017-10-26, § 270 - Uppdrag. Rapport gällande integrerad beroendevård mellan
hälso- och sjukvårds-nämnden och socialnämnden
2017-10-26, § 272 - Uppdrag. Rapport angående Region Gotlands sim- och ishallar
2017-10-26, § 273 - Uppdrag till tekniska nämnden. Rapport VA-strategin
2017-10-26, § 274 - Uppdrag till tekniska nämnden. Kapacitetsökning gällande genomförande av VA-planen
2017-10-26, § 275 - Uppdrag till hälso- och sjukvårdsnämnden. Samordnad ombyggnad av akutmottagning
2017-10-26, § 276 - Uppdrag till hälso- och sjukvårdsnämnden. Åtgärder och
finansiering för deltagande i Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM SLL
2017-10-26, § 277 - Uppdrag. Beredning av förslag på besparingar gällande avveckling av kultur- och fritidsnämnd och förvaltning
2017-10-26, § 281 - Överföring av budget från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till barn- och utbildnings-nämnden avseende lokalkostnader
2018
2017-10-26, § 283 - Tilläggsäskande hälso- och sjukvårdsnämnden 2017
2017-11-23, § 295 - Tilläggsanslag för kapitalkostnader 2017
2017-11-23, § 300 - Förslag till ny hamntaxa 2018 för Region Gotlands hamnar
2017-11-23, § 307 - Tilläggsanslag och slutredovisning Fårösunds vattenförsörjning
2017-11-23, § 309 - Tilläggsanslag för sporthallen på Visborg, Visborg 1:9
2017-11-23, § 312 - Nytt reglemente för barn- och utbildnings-nämnden
2017-11-23, § 313 -Nytt reglemente för byggnadsnämnden
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2017-11-23, § 314 - Nytt reglemente för gymnasie- och vuxen-utbildningsnämnden
2017-11-23, § 315 - Nytt reglemente för hälso- och sjukvårds-nämnden
2017-11-23, § 316 - Nytt reglemente för miljö- och hälsoskydds-nämnden
-

2017-11-23, § 317 - Nytt reglemente för socialnämnden

-

2017-11-23, § 318 - Nytt reglemente för tekniska nämnden
2017-11-23, § 319 - Nytt reglemente för valnämnden
2017-11-23, § 320 - Nytt reglemente för patientnämnden
2017-11-23, § 321 - Nytt reglemente för överförmyndarnämnden
2017-11-23, § 322 - Nytt reglemente för regionstyrelsen m.m.

-

2017-12-13, § 357 - Tilläggsanslag för testbädd med inriktning på vattenförsörjning
på Storsudret
2017-12-13, § 358 - Tilläggsanslag för anläggning av väg i Kvarnåkershamn
2017-12-13, § 378 - Information. Krisledningsnämnd
2018-02-01, § l - Avgifter LSS - måltider och hyra
2018-02-01, § 2 - Strategisk plan och budet 2018-2020 - omfördelning av budget
mellan byggnadsnämnden och miljö- hälsoskyddsnämnden
2018-02-22, § 29 - Begäran om tilläggsanslag för arvoden till god man
2018-03-22, § 64 - Fördelning av ersättning för etableringsinsatser och introduktion för nyanlända personer
2018-03-22, § 71 - Tilläggsanslag för ledningsdragning i Västerhejde
2018-03-22, § 72 - Tilläggsanslag för tillfällig gångbro

Kommunala bolag
-

2017-02-02, § 17 - AB GotlandsHem får tillstånd att pröva marknaden inför försäljning av fastigheter.
2017-02-23, § 28 - Inspiration Gotlands framtida roll och verksamhet
2017-03-30, § 76 - Markanvisningsavtal. Visby Malajen 10
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2017-05-30, § 130 - Ansökan om verksamhetsbidrag ur regionstyrelsens näringslivsinslag 2018
2017-06-15, § 159 - Markanvisningsavtal Visby Sergeanten 5
2017-05-30, § 138 - Inspiration Gotlands framtida roll och verksamhet
2017-08-31, § 186 - Almi Företagspartner Gotland AB, ägarvisning, samverkansavtal och bolagsordning godkänns.
2017-10-26, § 251 - Exploateringsavtal och försäljning Sergeanten 5
2017-10-26, § 265 - GotlandsHem. Höjt borgenstak för att möjliggöra nyproduktion av hyreslägenheter
2017-11-23, § 323 - Begäran om kapitaltillskott och kapitaltäckningsgaranti
2017-11-23, § 331 - Förstudie för samhällsbyggnadsprojekt del av norra Visborg
samt del av Vädursgatan i Visby
2017-11-23, § 332 - Hemställan - Försäljning av fastigheter, GotlandsHem
2017-12-13, § 365 - Ansökan. Direktanvisning mark samt planbesked, del av Gråbo
i:3
2017-12-13, § 374 - Kapitalisering av Gotlands Filmfond
2017-12-13, § 381 - Inspiration Gotland AB
2018-02-01, § 8 - Inspiration Gotlands framtida roll och verksamhet
2018-04-26, § 93 - Ägardirektiv och bolagsordning för Inspiration Gotland AB.
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