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Änr

2019 -03- O 6
REGION GOTLAND

Länsstyrelsen
GOTLANDS LÄN
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BESLUT
2019-03-04
Dnr: 201-927-19

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
4 mars 2019 till och med den 14 oktober 2022.
Kommun: Gotland
Parti: Miljöpartiet de gröna
Ny ersättare: Robert Hall
Avgången ersättare: Karl-Allan Nordblom
Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.
Gotland
Ledamot

Ersättare

Isabel Enström
Daniel Heilborn
Elisabeth Wanneby
Wolfgang Brunner

1. Lisbeth Bokelund
2. Robert Hall *

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.
f
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t/Wflritt Silfvergren/
Kopia till
Kommun: Region Gotland, Regionfullmäktige, 621 81 Visb
Ny ersättare: &>b#rt f£%,
Wtf&bj*.
Parti: Miljöpartiet de gröna, Adelsgatan 41, 621 57 Visby
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Fyllnadsval till regionfullmäktige
Innehåll
• Länsstyrelsens sammanräkning 2019-03-06
Ny ersättare i regionfullmäktige (efter Karl-Allan Nordblom, MP)
MP
Robert Hall, Västerhejde Toftavägen 211, 20, 621 99 Visby
Ny ersättare i regionfullmäktige (efter Johan Pettersson, SD)
SD
Sören Söderholm, Fole Lilla Ryftes 534, 621 75 Visby

Änr

2019 -03- O 6
REGION GOTLAND

Länsstyrelsen
GOTLANDS LÄN

i/i

BESLUT
2019-03-04
Dnr: 201-927-19

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
4 mars 2019 till och med den 14 oktober 2022.
Kommun: Gotland
Parti: Miljöpartiet de gröna
Ny ersättare: Robert Hall
Avgången ersättare: Karl-Allan Nordblom
Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.
Gotland
Ledamot

Ersättare

Isabel Enström
Daniel Heilborn
Elisabeth Wanneby
Wolfgang Brunner

1. Lisbeth Bokelund
2. Robert Hall *

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.
f

oren

7/7

t/Wflritt Silfvergren/
Kopia till
Kommun: Region Gotland, Regionfullmäktige, 621 81 Visb
Ny ersättare: &>b#rt f£%,
Wtf&bj*.
Parti: Miljöpartiet de gröna, Adelsgatan 41, 621 57 Visby

Anr
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2019 -03- O 6
| Länsstyrelsen
GOTLANDS LÄN

BESLUT
REGION GOTLAND

2019-03-04
Dnr: 201-928-19

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
4 mars 2019 till och med den 14 oktober 2022.
Kommun: Gotland
Parti: Sverigedemokraterna
Ny ersättare: Sören Söderholm
Avgången ersättare: Johan Pettersson
Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.
Gotland
Ledamot
Eva Pettersson

Ersättare
l. Sören Söderholm *

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.

Kopia till
Kommun: Region Gotland, Regionfullmäktige, 621 81 Visby
Ny ersättare: SjftM. .ÄW&WW7, FoU- LM* ""'
Parti: Sverigedemokraterna, c/o Lars Engelbrektsson, Steffens väg 4, 621 46 Visby
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Information. EU och Gotland i EU
Information om vad som är på gång i EU och Gotlands EUsamarbete
År 2019 är ett händelserikt år i EU. Det beror inte bara på BREXIT. För i år är
det EU-parlamentsval den 26 maj. Då väljs våra 21 svenska representanter i
Europaparlamentet som stiftar lagar för EU:s snart 450 miljoner invånare och
världens största marknad. I valet 2014 var valdeltagandet i Sverige knappt 51 %,
på Gotland 43,9%. EU-parlamentet är den enda institution som utses genom
direkta och allmänna val. Att ta kontakt med en EU-parlamentariker är EUmedborgarens främsta kanal in till beslutsfattande i EU. Upp till hälften av
besluten i en kommun eller en region beror direkt eller indirekt av EU. Så valet
till EU-parlamentet är betydelsefullt för Gotland. Finns det sätt att öka intresset
för valet den här gången?
Just nu pågår även arbetet med att ta fram EU:s framtida långtidsbudget för
perioden 2021-2027. EU-kommissionens förslag motsvarar 1 135 miljarder euro
i åtaganden i 2018 års priser, vilket medför en höjning av medlemsavgifterna till
cirka 1,11 procent av EU 27:s BNI. I förslaget till kommande långtidsbudget
märks särskilt satsningar på försvar, säkerhet, migration och gränskontroll. Men
vad går resten av pengarna till?
Ett område är EU:s fonder och program. De kan delas in i två grupper: strukturoch investeringsfonder, respektive sektorsprogram.
Struktur- och investeringsfonderna (förkortas ESI) används för att nå
sammanhållningspolitikens mål. Det är här som Gotland har möjligheter till att
använda EU-medel för att skapa hållbar tillväxt, minska de sociala skillnaderna
och samarbeta med andra europeiska regioner. ESI-fonderna omfattar följande:
den europeiska regionala utvecklingsfonden finansierar insatser inom infrastruktur,
sysselsättning samt lokal och regional utveckling; europeiska socialfonden ger stöd till
insatser för kompetensutveckling, sysselsättning och integration på
arbetsmarknaden; interreg ger stöd till gränsöverskridande och interregionala
samarbetsprojekt. Därutöver finns även LEADER för lokalt samverkansarbete,
landsbygdsprogrammet med miljö, hållbar utveckling och innovation, samt Havs- och
fiskeriprogrammet.
forts.

EU:s sektorsprogram stödjer utvecklingen inom ett visst område, såsom kultur,
innovation eller miljö. I de flesta fall krävs projektpartners från andra EU-länder.
Man ansöker direkt från förvaltande myndigheter på EU-nivå i utlysningar. Några
av de mer kända sektorsprogrammen är EU:s ramprogram för forskning och
innovation Horisont 2020, och ERASMUS+ som främjar ungdomsutbyten,
samarbetsprojekt och insatser som inkluderar unga i ungdomspolitiken i Europa
och som inom skol- och utbildningsområdet främjar internationella utbyten och
samarbetsprojekt.
Så hur tar Gotland tillvara möjligheterna med EU:s fonder och program? Och
hur bevakar Gotland sina intressen i arbetet med att utforma den framtida
sammahållningspolitiken?
Medverkande:

Roland Engkvist, EU-samordnare Region Gotland
Elever och lärare från Wisbygymnasiet
Per Spolander, Stockholmsregionens Europaförening
Om Wisbygymnasiet
Wisbygymnasiet är sedan 2017 en Ambassadörskola för Europaparlamentet.
Det innebär att skolan har Skolambassadörer som arbetar för att stärka
kunskapen om vårt medlemskap i EU och vad detta medlemskap betyder på ett
lokalt plan men även betydelsen av att vara medlem i en stor lagstyrd gemenskap.
Genom projektarbeten driver klasser olika typer av utbildningsprojekt riktade
mot högstadieskolor på ön. Dessa projekt har även använts som tävlingsbidrag i
en tävling som heter Euroscola.
Vinsten i Euroscola är att klassen får åka till Europaparlamentet i Strassburg och
tillsammans med ca 25 klasser delta på ett ungdomsparlament.
Under dagen i parlamentet får eleverna prova på arbetet som parlamentariker
genom att arbeta i utskott och lägga förslag samt rösta.
Wisbygymnasiet har kvalificerat sig flera år i rad.
Om Stockholmsregionens Europaförening
Region Gotland är medlem av Stockholmregionens Europaförening som äger
Stockholms-regionens Europakontor. Föreningen är ett av Region Gotlands
prioriterade internationella nätverk som pekas ut i vår internationella strategi.
Föreningen har sin bas i Bryssel och verksamheten syftar till att hålla
medlemmarna uppdaterade om EU-agendan samt att profilera regionen i Bryssel.
Region Gotland har en styrelseplats i Stockholmregionens Europaförening och
kan på så sätt vara med och påverka utvecklingen av organisationen och
gemensamt med de andra medlemmarna formulera ståndpunkter.
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Förnyad informationshantering och
arkivering
Innehåll
• Regionstyrelsen 2019-02-28, § 47
• Regionstyrelseförvaltningen 2019-01-18
• Förslag till arkivreglemente 2019-01-20

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-02-28

RS § 47

Förnyad informationshantering och
arkivering

RS 2019/109
AU § 39

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

För att återspegla verksamheternas informationshantering bättre och för att öka
informationssäkerheten antas ett nytt arkivreglemente, en ny regionövergripande
dokumenthanteringsplan och en tillhörande klassificeringsstruktur, som bygger på
verksamheternas processer, där handlingarna kommer att följa samma struktur
från att de skapas tills att de arkiveras.

Förslaget syftar till att förtydliga och förenkla informations- och arkivhanteringen på
följande sätt:
1. Det ska enbart finnas ett dokument likvärdigt ett arkivreglemente för hela
regionen, som styr hur regionen väljer att tolka och tillämpa arkivlagen.
Arkivreglementet ska uppdateras vid behov så att det överensstämmer med
gällande lagstiftning.
2. Det ska enbart finnas en regionövergripande dokumenthanteringsplan, som
ersätter tidigare gällande dokumenthanteringsplan, gallringsplan och bevarandeplan, och som ska revideras årligen av regionarkivarien. Med utgångspunkt i den
regionövergripande dokumenthanteringsplanens struktur kan respektive nämnd
välja att anpassa dokumenthanteringsplanen så att enbart de delar som berör
deras verksamhetsområden finns med.
3. Den nya dokumenthanteringsplanen är i sig ett gallringsbeslut. Förfarandet med
gallringsbeslut för handlingstyper som redan ingår i dokumenthanteringsplanen
är därmed överflödigt och ska upphöra i och med detta beslut, likaså förfarandet
kring gallringsbevis samt yttrande inför varje gallringsbeslut.
4. Gallringsbeslut ska undvikas men kan tas i unika fall, då respektive arkivansvarig
gör bedömningen att en viss handlingstyp kan gallras och att verksamheten i
vanliga fall och framöver inte kommer att hantera den handlingstypen. Men som
regel ska dokumenthanteringsplanerna för respektive nämnd revideras årligen av
arkivansvarig och uppdateras vid behov. Regionarkivarien ska rådfrågas vid större
förändringar i respektive nämnds dokumenthantering och arkivering.
Regionarkivarien ska därför redan ha lämnat sina synpunkter på varje ny
dokumenthanteringsplan som antas, och har därmed sagt sitt, varför inga
yttranden behöver göras på eventuella gallringsbeslut.
forts

19 (58)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-02-28

RS § 47 forts
RS 2019/109

Följande styrdokument och dokument upphävs i och med detta beslut:
- Bevarande- och gallringsplan för Gotlands kommun, antagen av kommunstyrelsen
1992-04-23, reviderad 1997-12-31.
- Att hantera arkiv i Gotlands kommun, ett direktiv som antogs 2007-02-24
- Riktlinjer och föreskrifter för arkiv- och informationshantering inom Region
Gotland, från 2018
- Fördelning arkivansvar, från 2016
Följande begrepp/handlingstyper upphör i och med detta beslut och ska hädanefter
inte användas:
-

Gallringsplan
Bevarandeplan
Arkivbildningsplan
Gallringsbevis

Regionstyrelsen bedömer att förslaget att förnya och förenkla dokumenthanteringen
och arkiveringen kommer att underlätta för arkivansvariga, registratorer och
handläggare. I och med övergången från allmänna arkivschemat till processorienterad
informationsredovisning kommer regionen även att vara väl förberedd när införandet
av ett e-arkiv sker.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2019-01-18

20 (58)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2019/109
18 januari 2019

Nanna Bergquist

Regionstyrelsen

Förnyad informationshantering och arkivering
Förslag till beslut

•

För att återspegla verksamheternas informationshantering bättre och för att öka
informationssäkerheten beslutar Regionstyrelsen att anta ett nytt arkivreglemente,
en ny regionövergripande dokumenthanteringsplan och en tillhörande
klassificeringsstruktur, som bygger på verksamheternas processer, där
handlingarna kommer att följa samma struktur från att de skapas tills att de
arkiveras.

Sammanfattning

Förslaget syftar till att förtydliga och förenkla informations- och arkivhanteringen på
följande sätt:
1. Det ska enbart finnas ett dokument likvärdigt ett arkivreglemente för hela
regionen, som styr hur regionen väljer att tolka och tillämpa arkivlagen.
Arkivreglementet ska uppdateras vid behov så att det överensstämmer med
gällande lagstiftning.
2. Det ska enbart finnas en regionövergripande dokumenthanteringsplan, som
ersätter tidigare gällande dokumenthanteringsplan, gallringsplan och
bevarandeplan, och som ska revideras årligen av regionarkivarien. Med
utgångspunkt i den regionövergripande dokumenthanteringsplanens struktur
kan respektive nämnd välja att anpassa dokumenthanteringsplanen så att
enbart de delar som berör deras verksamhetsområden finns med.
3. Den nya dokumenthanteringsplanen är i sig ett gallringsbeslut. Förfarandet
med gallringsbeslut för handlingstyper som redan ingår i
dokumenthanteringsplanen är därmed överflödigt och ska upphöra i och med
detta beslut, likaså förfarandet kring gallringsbevis samt yttrande inför varje
gallringsbeslut.
4. Gallringsbeslut ska undvikas men kan tas i unika fall, då respektive
arkivansvarig gör bedömningen att en viss handlingstyp kan gallras och att
verksamheten i vanliga fall och framöver inte kommer att hantera den
handlingstypen. Men som regel ska dokumenthanteringsplanerna för
respektive nämnd revideras årligen av arkivansvarig och uppdateras vid
1 (3)

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 2019/109

behov. Regionarkivarien ska rådfrågas vid större förändringar i respektive
nämnds dokumenthantering och arkivering. Regionarkivarien ska därför
redan ha lämnat sina synpunkter på varje ny dokumenthanteringsplan som
antas, och har därmed sagt sitt, varför inga yttranden behöver göras på
eventuella gallringsbeslut.
Följande styrdokument och dokument upphävs i och med detta beslut:


Bevarande- och gallringsplan för Gotlands kommun, antagen av kommunstyrelsen
1992-04-23, reviderad 1997-12-31.




Att hantera arkiv i Gotlands kommun, ett direktiv som antogs 2007-02-24
Riktlinjer och föreskrifter för arkiv- och informationshantering inom Region Gotland, från
2018
Fördelning arkivansvar, från 2016



Följande begrepp/handlingstyper upphör i och med detta beslut och ska hädanefter
inte användas:





Gallringsplan
Bevarandeplan
Arkivbildningsplan
Gallringsbevis

Ärendebeskrivning

Idén bakom processorienterad arkivredovisning är att göra alla som söker efter
information självständiga i sitt sökande. Med en och samma ordning från ärendets
början till dess att det arkiveras gör alla som vill ta del av allmänna handlingar till
jämställda. Informationssäkerheten höjs därigenom, då ingen verksamhet är
beroende av en eller ett fåtal personer för att hitta bland sina handlingar. Ordningen
ska vara självförklarande och kommer att utgöra en möjlig sökväg i det kommande earkivet.
Den övergripande dokumenthanteringsplanen innehåller uppgifter om;
verksamhetsområde, process, handlingstyp, förvaringsplats (t.ex. närarkiv eller
verksamhetssystem), bevarande/gallringsfrist och leveransfrist.
Dokumenthanteringsplanen ska tillämpas enligt följande exempel; Hälso- och
sjukvårdsnämnden hanterar handlingar som hör till styrande och stödjande processer,
som redovisas i dokumenthanteringsplanen och klassificeringsstrukturen under nr 1
och 2, därutöver hanterar de handlingar som redovisas under nr 10 Hälso- och
sjukvård.
För att göra den övergripande planen relevant för sin verksamhet, bör därför
nämnderna och styrelserna anta dokumenthanteringsplanen med en medföljande
anvisning om att styrande och stödjande processer anbelangar samtliga och därefter
tydliggöra vilka områden som är relevanta för den egna verksamheten. Respektive
nämnd kan välja att göra detta genom att skapa en egen dokumenthanteringsplan
bestående av utvalda delar i den övergripande planen, så länge strukturen: siffror och
rubriknamn är desamma.
För att informationssäkerheten ska öka, måste varje nämnd även göra följande:
1. Ta ett beslut om digital kontra analog hantering av sina handlingar; om
handlingarna skapas eller inkommer till största del digitalt, så ska återstoden av
2 (3)

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2019/109

handlingarna som skapas eller inkommer analogt skannas och läggas till
respektive ärende. Många kärnverksamheter hanterar sina ärenden/processer i
ett specifikt verksamhetssystem, företrädesvis bör samtliga handlingar som ingår
i ett ärende hanteras eller åtminstone mellanlagras i ett och samma
verksamhetssystem. Informationssäkerheten uppnås när handlingar i en process
hanteras på ett sammanhållet sätt. I de verksamheter där en helt digital
informationshantering inte är möjlig, ska förvaringsplatsen för de handlingstyper
som skapas/inkommer analogt dokumenteras tydligt i
dokumenthanteringsplanen.
2. Ta ett beslut om att ärenden som ska diarieföras ska registreras och handläggas
utifrån klassificeringsstrukturen, så att en och samma ordning följs från början
till slut.
3. Vid upphandling av nya verksamhetssystem se till att arkivreglementet efterlevs,
vilket innebär att de handlingar som skapas i verksamhetssystemet är originalet,
och ska kunna levereras till ett framtida e-arkiv. Samma princip gäller för
befintliga verksamhetssystem, vilket innebär att regionarkivet från och med att
beslutet är taget, inte kommer att ta emot utskrifter från verksamhetssystem eller
gemensamma servrar, eftersom originalen finns i digital form. I de fall där ett
digitalt uttag är omöjligt pga ett verksamhetssystem som inte har någon
exportfunktion eller i de fall då verksamheten enligt lag måste leverera till
arkivmyndigheten innan en e-arkivlösning är på plats, måste respektive
verksamhet komma fram till en överenskommelse kring åtgärd med
regionarkivet.
Bedömning

Regionstyrelsen bedömer att förslaget att förnya och förenkla dokumenthanteringen
och arkiveringen kommer att underlätta för arkivansvariga, registratorer och
handläggare. I och med övergången från allmänna arkivschemat till processorienterad
informationsredovisning kommer regionen även att vara väl förberedd när införandet
av ett e-arkiv sker.
Beslutsunderlag

Arkivreglemente, från 2019, Region Gotlands dokumenthanteringsplan, från 2019,
Klassificeringsstruktur Region Gotland 1.0, från 2019
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
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Regionstyrelseförvaltningen

20 januari 2019

Arkivreglemente för region Gotland
Förutom de i arkivlagen (AL 1990:782) och
arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna
om arkivvård gäller detta reglemente för arkivvården inom
region Gotland, antaget med stöd av arkivlagen 16 §.

§ 1 Arkivverksamhetens syfte
Regionens arkiv är en del av det lokala kulturarvet. De
regionala myndigheternas arkiv ska bevaras, hållas ordnade
och vårdas så att de tillgodoser:
•rätten att ta del av allmänna handlingar,
•behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och
•forskningens behov
Utöver ovanstående syfte ska regionens arkiv även
återspegla regionens sätt att administrera sina handlingar,
vilket för en modern organisation innebär en stor hantering
av elektroniska och digitaliserade handlingar.
För att en arkivhandling dessutom ska vara legitim, och
kunna användas som en betrodd källa, måste
arkivverksamheten genomsyras av en respekt för
originalhandlingens ursprungsformat, för att tillgodose detta
och ovanstående nämnda syften med arkivverksamheten,
har samtliga myndigheter inom region Gotland skyldighet
att hantera alla



elektroniska handlingar (som har skapats elektroniskt),
och
digitaliserade handlingar (som inkommit eller skapats i
pappersformat men som skannats till en sökbar textfil;
pdf/A eller likvärdigt, för att underlätta
administrationen)

som originalhandlingen; den handling som ska bevaras.

§ 2 Tillämpningsområde
Detta reglemente gäller för regionfullmäktige och regionens
myndigheter. Med myndighet avses i reglementet
regionstyrelsen och övriga nämnder, inklusive fullmäktiges
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revisorer samt andra regionala/kommunala organ med
självständig ställning.
Reglementet gäller även för aktiebolag, handelsbolag,
ekonomiska föreningar och stiftelser där regionen utövar ett
rättsligt bestämmande inflytande. I detta reglemente
inkluderas i fortsättningen även dessa organ i begreppet
myndighet.

§ 3 Myndighetens ansvar
Varje myndighet i regionen ansvarar för att dess arkiv samt
av myndigheten övertagna arkiv hanteras enligt arkivlagen
och på det sätt som framgår av detta reglemente. Till
övertagna arkiv räknas arkiv från tidigare organisation vars
verksamhet övertagits av myndigheten.
Den regionövergripande dokumenthanteringsplanen med
tillhörande klassificeringsstruktur ska täcka in samtliga
handlingstyper som hanteras inom regionen, respektive
myndighets ansvar ligger i att informera regionarkivet när
ändringar i denna plan måste ske, så att korrekta uppgifter
förs in vid den årlig revidering av
dokumenthanteringsplanen.

§ 4 Arkivmyndigheten och dess ansvar
Regionstyrelsen är arkivmyndighet och ansvarar för arkiv
som överlämnats till regionarkivet. Arkivmyndigheten
ansvarar för tillsyn över myndigheternas arkivbildning och
arkivvård, vilket innefattar allmänna handlingar som
förvaras i närarkiv, i verksamhetssystem och i digitala
mappsystem.
Arkivmyndigheten får utfärda riktlinjer som behövs för en
god arkivvård i regionen. I och med att
informationshanteringen har gått från att vara analog till att
bli digital, innebär arkivmyndighetens ansvar och skyldighet
att vara aktivt rådgivande redan då handlingarna skapas.
Tillsyn eller rådgivning först vid arkiveringstillfället måste
undvikas, då det innebär en för stor risk för ofrivillig
informationsförlust, i och med att elektroniska handlingars
livslängd är kortare än analoga.

§ 5 Regionarkiv
Regionarkivet har två likvärdigt betydelsefulla uppgifter;
den ena är att vara en stödfunktion för de regionala
verksamheterna i dokumenthantering och arkivfrågor, dvs
både analog såväl som digital informationshantering. Den
andra uppgiften är att bistå allmänheten med insyn i
regionens verksamhet genom tillgängliggörandet av dess
allmänna handlingar. Regionarkivet ska vårda och i
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förekommande fall förteckna handlingar som överlämnas
till arkivmyndigheten. Arkivet ska hålla handlingarna
tillgängliga enligt offentlighetsprincipen och främja deras
användning i kulturell verksamhet och forskning, i
förekommande fall verkställa föreskriven och beslutad
gallring av handlingar som överlämnats till
arkivmyndigheten samt verka för att arkivmaterialet i
regionarkivet levandegörs.

§ 6 Arkivansvarig/arkivredogörare
Hos myndigheterna ska det finnas arkivansvariga och en
eller flera arkivredogörare. Arkivansvariga och
arkivredogörare har särskilt att:







känna till gällande lagar och bestämmelser rörande arkivvården
bevaka arkivfrågor vid förändring av organisation eller rutiner
förbereda och ansvara för leverans till regionarkivet
ansvara för att dokumenthanteringsplaner och arkivbeskrivningar
utarbetas och hålls uppdaterade
verkställa gallring enligt dokumenthanteringsplanen hos myndigheten
informera berörda om bestämmelser och rutiner inom arkiv och
informationshantering

§ 7 Regionarkivets handlingar
De handlingar som lämnas till regionarkivet ska förtecknas i
en arkivförteckning. Arkivförteckningen är en systematisk
förteckning över de handlingar som förvaras i myndighetens
arkiv. En förteckning med historik ska upprättas för de arkiv
som avslutats när myndigheter upphört. Gallringsbara
handlingar behöver inte förtecknas. Arkiv inom region
Gotland är antingen förtecknade enligt allmänna
arkivschemat eller enligt en processorienterad
arkivredovisning. Från och med 2019 kommer de nämnder
som fattat beslut om att sluta skriva ut på papper från sina
diarie- och ärendehanteringssystem, att redovisa sin
informationshantering utifrån processer, enligt
kommunalförbundet Sydarkiveras framtagna exempel;
VerkSAM. Dessa nämnders diarieförda handlingar kommer
vid leverans till ett e-arkiv att redovisas enligt samma
struktur som vid diarieföringen.

§ 8 Handlingar som förvaras hos myndigheten
Varje myndighet ska redovisa sitt arkiv i en
arkivbeskrivning. Arkivbeskrivningen innehåller
information om vilka typer av handlingar som kan finnas
och hur arkivet är organiserat.

Ledningskontoret
Region Gotland

4 (7)

§ 9 Dokumenthanteringsplan
Region Gotland redovisar sina handlingstyper utifrån
verksamhetsområden och processer. Strukturen i den
regionövergripande dokumenthanteringsplanen följer därför
inga organisatoriska strukturer, och påverkas därför inte
heller av organisatoriska förändringar. För att den
regionövergripande dokumenthanteringsplanen ska vara
lättbegriplig och användbar inom respektive myndighet, bör
varje nämnd anpassa den regionövergripande
dokumenthanteringsplanen så att enbart de delar som
redovisar de styrande och stödjande processerna, samt de
processer som rör den egna verksamheten återfinns i
myndighetens antagna plan. Dokumenthanteringsplanen ska
innehålla information om myndighetens handlingstyper,
förvaringsplats eller förvaringsmedium, gallringsfrister samt
när leveransen till e-arkivet eller regionarkivets arkivlokaler
ska ske. Varje myndighet ska ta fram planen efter samråd
med arkivmyndigheten. Planen ska revideras fortlöpande.
Den antagna dokumenthanteringsplanen ersätter
gallringsutredningar och –beslut.

§ 10 Bevarande och gallring
Allmänna handlingar får gallras (förstöras), dock inte så att
syftet med regionens arkivvård motverkas. För
handlingstyper som inte omfattas av
dokumenthanteringsplanen bör den arkivansvarige göra ett
ställningstagande kring huruvida handlingstyperna ska ingå
i dokumenthanteringsplanen, och därmed läggas till vid
revideringen av densamma. Om handlingstyperna är unika
eller inte kommer att ingå något ytterligare i myndighetens
informationshantering, kan ett gallringsbeslut skrivas.
Handlingar som gallras ska förstöras, vilket bör ske utan
dröjsmål efter att gallringsfristen löpt ut. Sekretessbelagda
handlingar ska förstöras under kontroll, exempelvis genom
att slänga dem i plomberade sekretesskärl, specifikt avsedda
för detta ändamål.
Gallring i arkiv som överlämnats till arkivmyndigheten
beslutas av arkivmyndigheten efter samråd med
överlämnande myndighet.

§ 11 Rensning och arkivavgränsning
Handlingar som inte är allmänna och som inte ska tillhöra
myndighetens arkiv ska rensas bort fortlöpande. Rensning
ska göras senast i samband med arkivläggningen och är i
första hand en uppgift för handläggaren.
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§ 12 Överlämnande till e-arkiv
Eftersom de flesta e-arkivslösningar kan används både som
mellanarkiv och som slutarkiv, innebär det att en myndighet
kan överföra sina digitala och elektroniska handlingar till
mellanarkivet, för att underlätta åtkomst till dessa både för
den egna förvaltningen och för allmänheten. Så länge
handlingarna ligger i mellanarkivet äger respektive
myndighet sina handlingar. Detta innebär att respektive
myndighet ansvarar för gallring och att de handlingar som
ska bevaras för alltid lagras i arkivbeständiga format enl.
RA-FS 2009:2. När ägandeskapet överlåts till
arkivmyndigheten, vilket sker i enlighet med
dokumenthanteringsplanen eller efter överenskommelse
mellan myndigheten och arkivmyndigheten, är handlingarna
slutarkiverade. Skillnaden mellan pappershandlingar och
elektroniska handlingar är att det inte behöver ske en fysisk
flytt, utan det är snarare ansvar och ägande som förflyttas.

§ 13 Överlämnande till regionarkivet
Arkivmyndigheten kan överta arkivhandlingar enligt
överenskommelse eller enligt bestämmelser i arkivlagen
eller annan författning. Gallringsbara handlingar tas endast
emot i undantagsfall.
Före överlämnande av pappershandlingar ska dessa vara
rensade, förpackade och märkta enligt överenskommelse
med regionarkivet. Myndigheten ansvarar för
överlämnandet.
I samband med omorganisation, som innebär att en nämnd
eller styrelse upphör eller att genomgripande förändring sker
i verksamheten ska myndigheten samråda med
arkivmyndigheten om hur berörda arkiv ska tas om hand.

§ 14 Överlämnande till annat regionalt organ
Om en verksamhet inom region Gotland överförs till annan
myndighet, stiftelse eller bolag som också styrs av region
Gotland, kan hela eller delar av arkivet följa med till den
nya huvudmannen. Av överenskommelsen ska framgå vilka
handlingar som berörs. Uppgift om överlämnande ska
noteras i arkivbeskrivningen.

§ 15 Överlämnande till enskilt organ eller
myndighet utanför regionen
Överlämnade av allmänna handlingar till enskilt organ eller
myndighet utanför regionen kräver stöd av lag eller särskilt
beslut av regionfullmäktige. I sådana fall ska myndigheten
samråda med arkivmyndigheten.
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§ 16 Bevarande och beständighet
Handlingar som ska bevaras ska framställas med material
och metoder som garanterar informationens beständighet.
Myndigheten ska vidta åtgärder så att informationen bevaras och är läsbar i
framtiden såvida det inte rör sig om information som är utgallringsbar.
Varje myndighet ansvarar för att de elektroniska handlingar som skapats
eller inkommit till sina verksamheter och som ska bevaras, kan levereras till
ett e-arkiv i ett standardiserat, teknikneutralt format. Vid upphandling av
nya verksamhetssystem ska följande punkter inkluderas i
kravspecifikationen som ska-krav:



Systemet ska kunna, utan ytterligare kostnad, anslutas till e-arkiv,
via export i ett teknikneutralt format



Systemet ska följa Riksarkivets RA-FS 2009:1-2 för överföring till earkiv



Systemet ska stödja Riksarkivets gällande föreskrifter och allmänna
råd gällande lagring, information, standarder, specifikationer
(FGS:er) och dokumentation för framtida avställande eller export
till e-arkiv.



Systemet ska ha en gallringsfunktion: gallringsfunktionen ska
tillgodose att den gallrade informationen inte går att återskapa och
verksamheten ska själv, utan inblandning av leverantör, kunna
gallra. Gallringsfunktionen ska vara behörighetsstyrd, så att endast
behöriga användare kan utföra gallring. Gallringsfunktionen ska
kunna generera gallringsrapporter eller gallringsloggar, så att
gallring som utförts blir spårbar.

Om myndigheten inte har säkerställt att detta går att göra i sina
verksamhetssystem, ska kostnaderna för att möjliggöra detta läggas på den
levererande myndigheten. I sådant fall ska både IT-kompetens, upphandlarkompetens och arkivkompetens inom regionen rådfrågas för bästa resultat,
och för att säkerställa att berörd myndighet endast betalar vad som är skäligt
för att få ut sina egna handlingar.

§ 17 Förvaring
Allmänna handlingar ska alltid förvaras under betryggande
former.
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Verksamhetssystem och system för långtidsförvaring ska
uppfylla de krav som ställs på IT-säkerhet vad gäller
återläsning, intrångsskydd, samt krav på dator- och
serverhallar.
Arkivlokalen ska vara skyddad mot fukt, vatten, rök, brand
samt skadlig klimat - och miljöpåverkan. Lokalen ska ge
skydd mot stöld, olaga intrång och obehörig åtkomst.

§ 18 Utlånande av arkivhandlingar i
pappersformat
Utlånande av allmänna handlingar ska ske i yttersta nödfall när det gäller
pappershandlingar, helst så ska kopior tas istället för att arkivhandlingar
lämnar regionarkivet, detta gäller både för förfrågningar från tjänstemän och
från allmänheten.
I de fall begäran om utlämning endast kan tillgodoses genom utlåning av
pappersoriginalet, måste rimliga skäl anges och återlämning garanteras på
ett tillfredsställande sätt.

Regionstyrelseförvaltningen, Regionkansliet

Nanna Bergquist
Regionarkivarie

LÄSANVISNING
Dokumenthanteringsplanen är baserad på RA-FS 2008:4 och redovisar handlingstyper utifrån vilka processer de
tillhör. Strukturen utgår ifrån kommunalförbundet Sydarkiveras VerkSAM: vilket är både en klassificeringsstruktur och
en dokumenthanteringsplan innehållande de processer som de har identifierat inom en kommun. Eftersom Gotland
hanterar handlingar som hör till landstinget, samt kommunala och regionala processer, har strukturen anpassats
därefter. Alla nämnder som har beslutat om att ha en digital informationshantering diarieför/registrerar sina ärenden
utifrån Klassificeringsstruktur Region Gotland 1.0 , vilken ersätter tidigare diarieplan.
Denna dokumenthanteringsplan gäller för varje nämnd som har beslutat om att övergå till en digital
informationshantering (där en digital hantering är möjlig), vilket innebär att även de handlingar som ska slutarkiveras
och därmed överlåtas till regionarkivet, ska göra så i ett elektroniskt format. Detta innebär att de nämnder som
beslutat om en digital informationshantering har kvar sina handlingar i sina diarie- och ärendehanteringssystem, och
använder dem som mellanarkiv, fram till dess att ett regionövergripande e-arkiv är på plats. När ett sådant e-arkiv är
på plats, kommer ytterligare en kolumn i denna dokumenthanteringsplan att tillföras, som kommer att ange
leveransfrister till e-arkivet. Leveransfrister till regionarkivet för alla handlingar som ännu är analoga avgörs genom
överenskommelse med regionarkivet.

GENERELLT
Kopior, avskrifter, dubbletter, kladd etc: rensas som senast när det är dags för arkivering.
Korrespondens och inkommande handlingar som inte kan kopplas till något ärende eller som inte tillför ett ärende
någon sakuppgift: gallras vid inaktualitet.
Cirkulär och meddelanden av kortvarig betydelse, handlingar överlämnade för kännedom samt övrig allmän
information: gallras vid inaktualitet.

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2019-03-25

Handlingar till

Ärende 6

Förändrad organisation för sommarjobb
i Region Gotland
Innehåll
• Regionstyrelsen 2019-01-30, § 5
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-12-17
• Förslag till arkivreglemente 2019-01-20
• Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2018-11-20, § 119
• Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen 2018-11-11
• Socialnämnden 2018-10-17, § 145

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-01-30

RS § 5

Förändrad organisation för sommarjobb i
Region Gotland

RS 2018/1255
AU § 6

Regionstyrelsens beslut
•

Ansvar och budget på 3,1 miljoner kronor för verksamheten kommunala sommarjobb för barn och ungdomar i åldern 13-19 år som bäst behöver stöd i förebyggande syfte överförs från socialnämnden till gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden.

Ansvaret för de kommunala sommarjobben har sedan 2005 legat på socialnämnden.
Verksamheten har sett lite olika ut genom åren. Uppdraget 2018 har varit att erbjuda
sommarjobb till 205 ungdomar i åldern 13-18 år och under 90 timmar per ungdom.
I oktober 2017 gav socialnämnden ett uppdrag till socialförvaltningen att utreda en
effektiv organisation som ansvarar för de kommunala sommarjobben.
Socialförvaltningen och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har under 2018 fört
en dialog kring ansvaret och utformningen av de kommunala sommarjobben. Båda
förvaltningarna bedömer att utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har goda möjligheter att ta sig an uppdraget i första hand då arbetsmarknadsenheten besitter rätt
kompetens och i sitt uppdrag arbetar med arbetsmarknadsinsatser samt studie- och
yrkesvägledning på individnivå.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har beslutat att överta ansvaret under
förutsättning att medel överförs samt att beslut om målgrupp och urval sker enligt
gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens prioriteringar.
Verksamheten är budgeterad till 3,1 miljoner kronor. Regionstyrelseförvaltningen har
inget att invända mot nämndernas förslag och föreslår att ansvar och budget ska
överföras från socialnämnden till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har beslutat att överta verksamheten
under förutsättning att beslut om målgrupp och urval sker enligt nämndens prioriteringar. I underlaget nämns att målgruppen som man främst kommer att vända sig till
är ungdomar som omfattas av det skollagreglerade kommunala aktivitetsansvaret
(KAA). KAA riktar sig till den som är mellan 16-19 år och som avbrutit eller aldrig
påbörjat gymnasiestudier, saknar fullständiga betyg och sysselsättning. Förvaltningen
poängterar att denna målgrupp kan komma att överensstämma med den målgrupp
socialnämnden vänt sig till, men att det inte finns några garantier.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-01-30

RS § 5 forts
RS 2018/1255

Regionstyrelseförvaltningen har under ärendets beredning tagit kontakt med socialförvaltningens förvaltningschef om just den här frågan. Enligt förvaltningschefen är
detta något som har diskuterats och är både känt och accepterat bland samtliga
ansvariga. I praktiken är det i stort sett samma ungdomar som berörs. Regionstyrelseförvaltningen har därmed inget att invända mot nämndernas förslag och föreslår att
budgetmedel på 3,1 miljoner kronor överförs från socialnämnden till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden i 2019 års budget.
Ärendets behandling under mötet

Saga Carlgren (V) yrkar att verksamheten även ska gälla ungdomar i åldern 13-19 år
som bäst behöver stöd i förebyggande syfte.
Meit Fohlin (S) instämmer i yrkandet.
Ordföranden föreslår att beslutsformuleringen ändras till ”Ansvar och budget på 3,1
miljoner kronor för verksamheten kommunala sommarjobb för barn och ungdomar i
åldern 13-19 år som bäst behöver stöd i förebyggande syfte överförs från socialnämnden till gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden”.
Ordföranden ställer proposition på förslaget om ändrad beslutsformulering och
finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2018-12-17
Skickas till
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Socialnämnden
RSF avdelning ekonomi
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2018/1255
17 december 2018

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Förändrad organisation för sommarjobb i Region Gotland
Förslag till beslut

•

Ansvar och budget på 3,1 mnkr för verksamheten kommunala sommarjobb
överförs från socialnämnden till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Sammanfattning

Ansvaret för de kommunala sommarjobben har sedan 2005 legat på socialnämnden.
Verksamheten har sett lite olika ut genom åren. Uppdraget 2018 har varit att erbjuda
sommarjobb till 205 ungdomar i åldern 13-18 år och under 90 timmar per ungdom.
I oktober 2017 gav socialnämnden ett uppdrag till socialförvaltningen att utreda en
effektiv organisation som ansvarar för de kommunala sommarjobben.
Socialförvaltningen och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har under 2018 fört
en dialog kring ansvaret och utformningen av de kommunala sommarjobben. Båda
förvaltningarna bedömer att utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har goda
möjligheter att ta sig an uppdraget i första hand då arbetsmarknadsenheten besitter
rätt kompetens och i sitt uppdrag arbetar med arbetsmarknadsinsatser samt studieoch yrkesvägledning på individnivå.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har beslutat att överta ansvaret under
förutsättning att medel överförs samt att beslut om målgrupp och urval sker enligt
gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens prioriteringar.
Verksamheten är budgeterad till 3,1 mnkr. Regionstyrelseförvaltningen har inget att
invända mot nämndernas förslag och föreslår att ansvar och budget ska överföras
från socialnämnden till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Bedömning

GVN har beslutat att överta verksamheten under förutsättning att beslut om
målgrupp och urval sker enligt nämndens prioriteringar. I underlaget nämns att
målgruppen som man främst kommer att vända sig till är ungdomar som omfattas av
det skollagreglerade kommunala aktivitetsansvaret (KAA). KAA riktar sig till den
som är mellan 16-19 år och som avbrutit eller aldrig påbörjat gymnasiestudier, saknar
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Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2018/1255

fullständiga betyg och sysselsättning. Förvaltningen poängterar att denna målgrupp
kan komma att överensstämma med den målgrupp socialnämnden vänt sig till, men
att det inte finns några garantier.
Regionstyrelseförvaltningen har under ärendets beredning tagit kontakt med
socialförvaltningens förvaltningschef om just den här frågan. Enligt
förvaltningschefen är detta något som har diskuterats och är både känt och
accepterat bland samtliga ansvariga. I praktiken är det i stort sett samma ungdomar
som berörs. Regionstyrelseförvaltningen har därmed inget att invända mot
nämndernas förslag och föreslår att budgetmedel på 3,1 mnkr överförs från
socialnämnden till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i 2019 års budget.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Socialnämnden
RSF avdelning ekonomi
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-11-20

GVN § 119

GVN § 119

Förslag till förändrad organisation för de
kommunala sommarjobben

GVN 2018/214
GVN au § 92

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut


Att ansvaret för de kommunala sommarjobben från 2019, under förutsättning att:
o Budgeterade medel med 3,1 mnkr överförs från socialnämnden till
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
o Uppdraget hanteras utifrån utbildning- och arbetslivsförvaltningens
verksamhetsplan och beslut om målgrupp och urval sker enligt
gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens prioriteringar.

Ett arbete har påbörjats för att möjliggöra en överföring av organisation och ansvar
gällande de kommunala sommarjobben från socialförvaltningen till utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen. För många ungdomar är det kommunala sommarjobbet
deras första sommarjobb och en första kontakt med en arbetsgivare - och
förhoppningsvis en insats som så småningom kan leda till att ungdomarna kan söka
arbete på egen hand.
Bedömningen är att utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har goda möjligheter att
kunna ta sig an detta uppdrag, i första hand då arbetsmarknadsenheten besitter rätt
kompetens och i sitt uppdrag arbetar med arbetsmarknadsinsatser samt studie- och
yrkesvägledning på individnivå.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet beslutade att informationen tas emot och ärendet återkommer till
nämnden i november.
Ärendets behandling under mötet

Föredragande: Chefen för gymnasie- och vuxenutbildningen Lena Nordström
Yrkande
Ordförande Saga Carlgren (V), föreslår i enlighet med förvaltningens förslag.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

GVN 2018/214
11 november 2018

Lena Nordström
Chef för gymnasie- och vuxenutbildningen

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Förslag till förändrad organisation för de kommunala
sommarjobben
Förslag till beslut

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden övertar ansvaret för de kommunala
sommarjobben från 2019, under förutsättning att:
o Budgeterade medel med 3,1 mnkr överförs från socialnämnden till
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
o Uppdraget hanteras utifrån utbildning- och arbetslivsförvaltningens
verksamhetsplan och beslut om målgrupp och urval sker enligt
gymnasie- och utbildningsnämndens prioriteringar.

Sammanfattning

Ett arbete har påbörjats för att möjliggöra en överföring av organisation och ansvar
gällande de kommunala sommarjobben från socialförvaltningen till utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen. För många ungdomar är det kommunala sommarjobbet
deras första sommarjobb och en första kontakt med en arbetsgivare - och
förhoppningsvis en insats som så småningom kan leda till att ungdomarna kan söka
arbete på egen hand.
Bedömningen är att utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har goda möjligheter att
kunna ta sig an detta uppdrag, i första hand då arbetsmarknadsenheten besitter rätt
kompetens och i sitt uppdrag arbetar med arbetsmarknadsinsatser samt studie- och
yrkesvägledning på individnivå.
Ärendebeskrivning

Ansvaret för kommunala sommarjobb har sedan 2012 vilat på socialförvaltningens
familjestödsenhet och dessförinnan från 2005 på dåvarande ungdomsgruppen inom
individ- och familjeomsorgen. Uppdraget 2018 har varit att erbjuda sommarjobb till
205 ungdomar i åldern 13–18 år och under 90 timmar per ungdom - budgeterade
medel 3,1 mnkr.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
GVN 2018/214

Vid socialnämndens sammanträde i oktober 2017 (SON § 151, 2017-10-18) gav
nämnden socialförvaltningen i uppdrag att utreda en effektiv organisation som
ansvarar för de kommunala sommarjobben. Detta utifrån bedömningen att ansvaret
för och organiseringen kring de kommunala sommarjobben ställer krav på en
omfattande arbetsinsats och behov av en organisation som kontinuerligt arbetar med
rekrytering av nya arbetsgivare under året samt har kontakt med banken1 av
arbetsgivare.
I beslutsunderlaget, rapporten Kommunala sommarjobb 2017 (2017-09-18), står bland
annat att ”För att kunna få ett erbjudande om ett kommunalt sommarjobb ska
ungdomen ha svenskt personnummer, ha kontakt med socialtjänst, kurator,
habiliteringen, barn och ungdomspsykiatri eller fritidsgård. Ungdomen ska kunna visa
upp ett intyg från en kontaktperson i den verksamhet där ungdomen är aktuell. Av
intyget ska framgå varför ungdomen ska prioriteras till kommunalt sommarjobb”.
Överläggningar har under 2018 påbörjats med utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen (UAF) med målet att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden från sommaren 2019 ska ansvara för sommarjobben och att dessa
organiseras inom UAF.
Socialnämnden beslutade därför den 17 oktober 2018 (SON § 145) att:





Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF) övertar från 2019
organisationen för de kommunala sommarjobben från socialförvaltningen
(SOF).
Budgeterade medel med 3,1 mnkr för de kommunala sommarjobben
överförs från SOF till UAF för 2019.
Beslutet förutsätter att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN)
fattar motsvarande beslut.
Socialnämnden önskar återrapportering från UAF under hösten 2019.

Beslutet togs utifrån bedömningen att kompetensen att ansvara och organisera de
kommunala sommarjobben återfinns inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen,
som i sitt uppdrag har att arbeta med arbetsmarknadsinsatser samt studie- och
yrkesvägledning. Detta till skillnad från socialförvaltningens familjestödsenhet där
uppdraget riktas mot programstyrda evidensbaserade sociala insatser.
Bedömning

Att ansvara för och organisera de kommunala sommarjobben ställer krav på en
omfattande arbetsinsats och behov av en organisation som kontinuerligt arbetar med
rekrytering av nya arbetsgivare under året. Förvaltningens bedömning är att denna
kompetens i viss mån återfinns inom arbetsmarknadsenheten, som har i sitt uppdrag
att arbeta med arbetsmarknadsinsatser på individnivå.
Socialförvaltningen organiserar sommarjobben utifrån deras verksamhet och
sommarjobben riktas därför till en viss målgrupp, nämligen ungdomar (ca 13 - 18 år)
som har kontakt med socialtjänst, kurator, habilitering, barn- och ungdomspsykiatri
eller ungdomsgård. Ett övertagande av sommarjobben förutsätter att utbildningsoch arbetslivsförvaltningen (UAF), och dess arbetsmarknadsenhet, får organisera
detta arbete liksom urvalet av kandidater för aktuella sommarjobb utifrån
förvaltningens kompetens och erfarenhet.

Banken är en grupp av arbetsgivare som socialförvaltningen har byggt upp en kontakt med under åren. Det är övervägande
(ca 80%) privata arbetsgivare som svarar för att ta emot ungdomarna.
1
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
GVN 2018/214

Den tänkta målgruppen är ungdomar 16–19 år med koppling till det
skollagsreglerade kommunala aktivitetsansvaret (KAA)2. Bedömningen är då att de
kommunala sommarjobben kan organiseras inom UAF för att möjliggöra
ungdomarnas behov i förhållande till arbetsmarknaden. KAA riktar sig till den som
är mellan 16 och 19 år och som har avbrutit eller aldrig påbörjat gymnasiestudier,
saknar fullständiga betyg och sysselsättning. Ungdomskraft inom UAF:s
arbetsmarknadsenhet är ansvarig för KAA inom Region Gotland.
Den sammantagna bedömningen är att UAF har goda förutsättningar att kunna
överta organisationen för de kommunala sommarjobben och att uppdraget hanteras
utifrån förvaltningens verksamhetsplan. En förutsättning är att budgetmedel överförs
från socialnämnden till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Konsekvensanalys relevant för sammanhanget är barnperspektivet.

Målgruppen för de kommunala sommarjobben som UAF främst kommer att vända
sig till är ungdomar som omfattas av det skollagreglerade kommunala aktivitetsansvaret. Denna målgrupp kan komma att överensstämma med socialförvaltningens
målgrupp - men för detta finns inga garantier.
Beslutsunderlag

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-10-31
SON § 145 Kommunala sommarjobb, 2018-10-17
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse Förslag till förändrad organisation för de
kommunala sommarjobben, 2018-09-24
Underlaget framtaget av Fredrik Johansson, utredare utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
Skickas till
Socialnämnden
Regionstyrelsen

2

Skollagen 29 kap 9 §
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Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-10-17

SON § 145

SON § 145

Kommunala sommarjobb

SON 2017/307

Socialnämndens beslut

• Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF) övertar från 2019 organisationen
för de kommunala sommarjobben från socialförvaltningen (SOF).
• Budgeterade medel med 3,1 mnkr för de kommunala sommarjobben överförs från
SOF till UAF för 2019.
• Beslutet förutsätter att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) fattar
motsvarande beslut.
• Socialnämnden önskar återapportering från UAF under hösten 2019.

Vid socialnämndens sammanträde den 18 oktober 2017 (SON § 151) gav nämnden
socialförvaltningen i uppdrag att utreda en effektiv organisation som ansvarar för de
kommunala sommarjobben. Överläggningar har 2018 påbörjats med utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen (UAF) med målet att UAF sommaren 2019 ska ansvara för
sommarjobben.
För många ungdomar är det kommunala sommarjobbet deras första sommarjobb, en
första kontakt med en arbetsgivare och början till ett CV. Förhoppningsvis ska denna
insats leda till att ungdomarna så småningom kan söka sommarjobb på egen hand.
Ansvaret för kommunala sommarjobb har sedan 2012 vilat på familjestödsenheten
och dessförinnan från 2005 på dåvarande ungdomsgruppen inom individ- och
familjeomsorgen. Uppdraget 2018 har varit att erbjuda sommarjobb till 205
ungdomar i åldern 13-18 år och under 90 timmar per ungdom - budgeterade medel
3,1 mnkr. Enhetschef inom familjestödsenheten har haft det övergripande ansvaret
för sommarjobben och en administrativ assistent har svarat för att administrera
sommarjobben.
En bank med ca 150 arbetsgivare har byggts upp genom åren. Det är övervägande
(ca 80%) privata arbetsgivare som svarar för att ta emot ungdomarna. Sommarjobb
har även erbjudits genom två projekt, Unika och Film på Gotland.
Lönen som ungdomarna erhållit är enligt avtal och baseras på ålder. De senaste åren
har uppdragen att finna sommarjobb inom Region Gotland tillkommit.
Bedömning

Att ansvara för och organisera de kommunala sommarjobben ställer krav på en
omfattande arbetsinsats och de finns behov av en organisation som kontinuerligt
arbetar med rekrytering av nya arbetsgivare under året.
Socialförvaltningens bedömning är att denna kompetens och dessa upparbetade
kanaler mer självklart återfinns inom UAF som har i sitt uppdrag att arbeta med
arbetsmarknadsinsatser samt studie- och yrkesvägledning. Detta till skillnad från
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-10-17

SON § 145

socialförvaltningens familjestödsenhet där uppdraget riktas mot programstyrda
evidensbaserade sociala insatser.
Vid omvärldsspaning via nätet (drygt tio kommuner) framkommer att kommunala
sommarjobb i landet organiseras i förvaltningar med benämning innefattande något
av orden arbete, näringsliv, jobb och/eller företag.
Ovanstående sammantaget ger att socialförvaltningen bedömer att de kommunala
sommarjobben bör organiseras inom UAF. Detta för att Region Gotland ska
organiseras på bästa sätt i förhållande till medarbetarna, deras kompetens och
arbetstid samt ungdomarnas behov i förhållande till arbetsmarknaden.
Förvaltningens förslag till beslut är:
• Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF) övertar organisationen för de
kommunala sommarjobben från socialförvaltningen (SOF).
• Budgeterade medel med 3,1 mnkr för de kommunala sommarjobben överförs från
SOF till UAF.
Ärendets behandling under mötet

Marica Gardell, socialdirektör presenterar ärendet.
Arbetsutskottet enades den 4 oktober 2018 om att förtydliga att beslutet gäller från
2019 samt la till beslutspunkterna:
• Beslutet förutsätter att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) fattar
motsvarande beslut.
• Socialnämnden önskar återapportering från UAF under hösten 2019.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag

Utvärdering av kommunala sommarjobb 2017, SON § 151, 2017-10-18.
Muntlig information, SON § 44, 2018-03-21.
Tjänsteskrivelse daterad 2017-10-11.
Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-24.
Skickas till
Christina Godarve, avdelningschef individ och familjeomsorgen
Kjell Gardarve, enhetschef individ och familjeomsorgen
Emma Eriksson, verksamhetsutvecklare individ och familjeomsorgen
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF) och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN)
via registrator - GVN
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2019-03-25

Handlingar till

Ärende 7

Policy och riktlinjer för fastigheter i
Region Gotland (fastighetspolicy)
Innehåll
• Regionstyrelsen 2019-02-28, § 49
• Regionstyrelseförvaltningen 2019-01-30
• Fastighetspolicy för Region Gotland
• Riktlinjer för fastighetsförvaltning, bebyggda fastigheter 2019-03-25
• Riktlinjer för lokalförsörjning 2019-03-25
• Riktlinjer försäljning, upplåtelse och köp av fastigheter 2019-03-25
• Riktlinjer markanvisning och exploateringsavtal 2019-03-25
Bilaga:

Regionstyrelsen 2017-06-15, § 150

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-02-28

RS § 49

Policy och riktlinjer för fastigheter Region
Gotland (fastighetspolicy)

RS 2018/720
AU § 52

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•
•
•

•
•
•
•

Upprättad fastighetspolicy godkänns.
Upprättade riktlinjer för fastighetsförvaltning, bebyggda fastigheter godkänns.
Upprättade riktlinjer för lokalförsörjning med följande tillägg godkänns, på sida 2,
kap 2 stycke 3 efter ekologiska hållbarhetskriterier: ”Vid planering av lokaler för
förskola och skola skall behovet av en god utemiljö beaktas”.
Upprättade riktlinjer för försäljning och köp av fastigheter, tomträtt och arrende
godkänns.
Upprättade riktlinjer för markanvisnings- och exploateringsavtal godkänns.
Tidigare riktlinjer för markexploatering och försäljning av mark och fastigheter
upphör att gälla.
Punkten 2 i 2017-06-15 RS § 150 upphävs.

Regionens fastigheter utgör, bland mycket annat, en förutsättning för flertalet av
regionens verksamheter, en viktig inkomstkälla, en stor andel av regionens tillgångar
och skapar möjligheter för framtida tillväxt och samhällsbyggnad. Regionens samtliga
förvaltningar är därmed beroende av en tydlig inriktning och styrning av hanteringen
kring regionens fastighetsbestånd.
Regionstyrelsen beslutade 2017-06-15, § 150 att ge regiondirektören i uppdrag att
ansvara för ett utvecklingsarbete i syfte att se över och kvalitetssäkra Region
Gotlands interna processer och därmed bland annat säkerställa en öppen, transparent
och rättssäker försäljningsprocess vid fastighetsförsäljningar. Som en del i
utvecklingsarbetet ingick att ta fram en fastighetsstrategi samt riktlinjer som styr och
vägleder lokalförsörjning samt fastighetsförvaltning. Sedan tidigare finns riktlinjer för
försäljning och köp av fastigheter, tomträtt och arrende samt riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal godkända av regionstyrelsen.
På uppdrag av regiondirektören återkommer nu regionstyrelseförvaltningen med ett
reviderat förslag till övergripande fastighetspolicy, riktlinjer för fastighetsförvaltning,
bebyggda fastigheter samt riktlinjer för lokalförsörjning.
Arbetet med att ta fram en övergripande fastighetsstrategi har påbörjats och kommer
till delar att kunna presenteras under 2019.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-02-28

RS § 49 forts
RS 2018/720

I regionstyrelsen 2018-09-30, § 196 godkändes riktlinjer för försäljning och köp av
fastigheter, tomträtt och arrende samt riktlinjer för markanvisnings- och exploateringsavtal med förbehåll för ett antal ändringar. Dessa riktlinjer ska efter godkännande i regionfullmäktige ersätta riktlinjer för markexploatering och försäljning av
mark och fastigheter antagen av regionfullmäktige 2012-02-20 ändrad 2014-03-31
och 2017-02-27, § 28.
Regionstyrelsen beslutade 2017-06-15, § 150 punkt 2, att regionstyrelsen/regionfullmäktige ansvarar för samtliga fastighetsförsäljningar fram tills dess att allt
utvecklingsarbete är genomfört och återrapporterat. I och med förslaget till fastighetspolicy och underliggande riktlinjer bedöms en stor del av det utvecklingsarbetet
vara uppfyllt, men fortfarande kvarstår ett flertal uppgifter och för att frigöra resurser
för detta bör beslutet att regionstyrelsen/regionfullmäktige ansvarar för samtliga
fastighetsförsäljningar hävas och ansvaret återgå i enlighet med tidigare reglemente.
I och med den nya strukturen på styrdokumenten med en övergripande fastighetspolicy och en gemensam fastighetsstrategi som håller samman arbetet med regionens
fastigheter kan arbetet effektiviseras över förvaltningsgränserna. De nya riktlinjerna
blir långsiktiga styrdokument som skapar tydlighet i regionens förhållningssätt inom
respektive ansvarsområde.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att förslaget till fastighetspolicy, riktlinjerna för
fastighetsförvaltning bebyggda fastigheter, riktlinjerna för lokalförsörjning tillsammans med av regionstyrelsen tidigare godkända riktlinjer samt förslag till övergripande struktur för dessa dokument kommer att utgöra viktig del i detta arbete.
Arbetsutskott beslutar att föreslagna ändringar inarbetas till regionstyrelsen.
Ärendets behandling under mötet

Meit Fohlin (S) yrkar att på sida 2, under rubriken Försäljning, upplåtelse och köp i
Fastighetspolicyn ändra första meningen till ”Regionen ska i huvudsak tillse att
fastighetsförsäljningar och förvärv sker på marknadsmässiga villkor på en
konkurrensutsatt marknad”. Saga Carlgren (V) instämmer i yrkandet.
Saga Carlgren (V) yrkar att i riktlinjer om lokalförsörjning på sid 2, kap 2 stycke 3
efter ekologiska hållbarhetskriterier lägga till ”Vid planering av lokaler för förskola
och skola skall behovet av en god utemiljö beaktas”.
Johan Thomasson (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-02-28

RS § 49 forts
RS 2018/720

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Meit Fohlins yrkande
och finner att arbetsutskottets förlag bifalls. Votering begärs. I omröstningen gäller
ja-röst för arbetsutskottets förslag och nej-röst för Meit Fohlins yrkande.
Omröstningen ger 8 ja-röster: Jesper Skalberg Karlsson (M), Stefan Nypelius (C),
Eva Ahlin (C), Bibbi Olsson (C), Andreas Unger (M), Johan Thomasson (L), Lars
Engelbrektsson (SD) och ordförande Eva Nypelius (C), samt 7 nej-röster: Meit
Fohlin (S), Filip Reinhag (S), Saga Carlgren (V), Isabel Enström (MP), Aino Friberg
Hansson (S), Håkan Ericsson (S) och Tommy Gardell (S).
Ordföranden ställer proposition på Saga Carlgrens yrkande och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-01-30

25 (58)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2018/720
30 januari 2019

Åsa Linder

Regionstyrelsen

Policy och riktlinjer för fastigheter Region Gotland
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår till Regionfullmäktige att:


godkänna upprättad fastighetspolicy



godkänna upprättade riktlinjer för fastighetsförvaltning, bebyggda fastigheter



godkänna upprättade riktlinjer för lokalförsörjning



godkänna upprättade riktlinjer för försäljning och köp av fastigheter, tomträtt
och arrende



godkänna upprättade riktlinjer för markanvisnings- och exploateringsavtal



tidigare riktlinjer för markexploatering och försäljning av mark och
fastigheter upphör att gälla



punkten 2 i 2017-06-15 RS § 150 upphävs

Sammanfattning

Regionens fastigheter utgör, bland mycket annat, en förutsättning för flertalet av
regionens verksamheter, en viktig inkomstkälla, en stor andel av regionens tillgångar
och skapar möjligheter för framtida tillväxt och samhällsbyggnad. Regionens samtliga
förvaltningar är därmed beroende av en tydlig inriktning och styrning av hanteringen
kring regionens fastighetsbestånd.
Regionstyrelsen beslutade 2017-06-15 RS § 150 att ge regiondirektören i uppdrag att
ansvara för ett utvecklingsarbete i syfte att se över och kvalitetssäkra Region
Gotlands interna processer och därmed bland annat säkerställa en öppen, transparent
och rättssäker försäljningsprocess vid fastighetsförsäljningar. Som en del i
utvecklingsarbetet ingick att ta fram en fastighetsstrategi samt riktlinjer som styr och
vägleder lokalförsörjning samt fastighetsförvaltning. Sedan tidigare finns riktlinjer för
försäljning och köp av fastigheter, tomträtt och arrende samt riktlinjer för
markanvisning och exploateringsavtal godkända av regionstyrelsen.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland
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Ärende RS 2018/720

På uppdrag av regiondirektören återkommer nu regionstyrelseförvaltningen med ett
reviderat förslag till övergripande fastighetspolicy, riktlinjer för fastighetsförvaltning,
bebyggda fastigheter samt riktlinjer för lokalförsörjning.
Arbetet med att ta fram en övergripande fastighetsstrategi har påbörjats och kommer
till delar att kunna presenteras under 2019.
I RS 2018-09-30 § 196 godkändes riktlinjer för försäljning och köp av fastigheter,
tomträtt och arrende samt riktlinjer för markanvisnings- och exploateringsavtal med
förbehåll för ett antal ändringar. Dessa riktlinjer ska efter godkännande i regionfullmäktige ersätta riktlinjer för markexploatering och försäljning av mark och
fastigheter antagen av regionfullmäktige 2012-02-20 ändrad 2014-03-31 och 201702-27 § 28.
2017-06-15 beslutade RS § 150 punkt 2 att regionstyrelsen/regionfullmäktige
ansvarar för samtliga fastighetsförsäljningar fram tills dess att allt utvecklingsarbete är
genomfört och återrapporterat. I och med förslaget till fastighetspolicy och
underliggande riktlinjer bedöms en stor del av det utvecklingsarbetet vara uppfyllt,
men fortfarande kvarstår ett flertal uppgifter och för att frigöra resurser för detta bör
beslutet att regionstyrelsen/regionfullmäktige ansvarar för samtliga fastighetsförsäljningar hävas och ansvaret återgå i enlighet med tidigare reglemente.
Ärendebeskrivning

Strukturen kring styrdokumenten kan illustreras enligt nedan:

En övergripande fastighetspolicy fastställs av RS/RF. Därunder ligger riktlinjer för
fyra delar som fastställs av RS/RF. Policy och riktlinjer skall hållas på en generell nivå
i syfte att vara långsiktiga och oberoende av omvärldsförändringar i så stor
utsträckning som möjligt.
Under riktlinjerna ska rutiner och regler arbetas fram tänkta att utgöra handfasta
verktyg för tjänstepersoner att förhålla sig till. Dessa kan innehålla riktpriser, räntesatser, ansvarsfördelning mm och ska justeras i takt med förändringar på marknaden,
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omorganisationer etc och fastställs inom organisationen beroende på vilken riktlinje
som är styrande.
Utöver detta tas en fastighetsstrategi fram. Syftet med denna är att applicera och
konkretisera fastighetspolicyn för respektive fastighet. Fastighetsstrategin föregås av
en genomlysning av Region Gotlands fastighetsbestånd, därefter en analys för att
slutligen resultera i en handlingsplan för varje fastighet. Handlingsplanen skall
innehålla en plan för regionens framtida ägande och kommer till exempel att visa på
hur fastigheten långsiktigt ska förvaltas, utvecklas, utvecklas för att säljas, säljas mm.
Fastighetsstrategin kommer att vara vägledande på ett övergripande plan och ligga till
grund för beslut kring till exempel framtida underhållsarbeten, utveckling eller
avveckling, försäljningar mm. Fastighetsstrategin ska arbetas fram och grundas på
övergripande beslut kring samhällsbyggnad, hållbarhet, landsbygdsutveckling, levande
innerstad mm. Fastighetsstrategin skall slutligen fastställas i regionsfullmäktige.
På grund av omfattningen med arbetet att ta fram fastighetsstrategin kommer detta
att ske i flera etapper där Visby innerstad utgör etapp 1.
Arbetet med att ta fram den övergripande fastighetspolicyn och riktlinjerna har skett i
samarbete med berörda tjänstepersoner på teknikförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen med Exploateringsgruppen och Lokalförsörjningsgruppen
som remissinstanser.
Bedömning

I och med den nya strukturen på styrdokumenten med en övergripande fastighetspolicy och en gemensam fastighetsstrategi som håller samman arbetet med regionens
fastigheter kan arbetet effektiviseras över förvaltningsgränserna. De nya riktlinjerna
blir långsiktiga styrdokument som skapar tydlighet i regionens förhållningssätt inom
respektive ansvarsområde.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att förslaget till fastighetspolicy, riktlinjerna för
fastighetsförvaltning bebyggda fastigheter, riktlinjerna för lokalförsörjning
tillsammans med av regionstyrelsen tidigare godkända riktlinjer samt förslag till
övergripande struktur för dessa dokument kommer att utgöra viktig del i detta arbete.
Beslutsunderlag

Fastighetspolicy
Riktlinjer för fastighetsförvaltning, bebyggda fastigheter
Riktlinjer för lokalförsörjning
Riktlinjer för försäljning och köp av fastigheter, tomträtt och arrende
Riktlinjer för markanvisnings- och exploateringsavtal
RS § 150 2017-06-15
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
TKF
SBF
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Fastighetspolicy
Region Gotland
Syfte
Region Gotland äger fastigheter av betydande värden. Det samlade fastighetsbeståndet
utgör en förutsättning för regionens verksamheter och för utveckling av Gotland. Denna
policy syftar till att lägga grunden för hur Region Gotland skall agera som fastighetsägare
för att säkerställa en ansvarsfull förvaltning och en långsiktig planering avseende förändring
av beståndet och bidra till en god samhällsutveckling.
Lokalförsörjning
Verksamheter inom Region Gotland skall i första hand bedrivas i regionens egna lokaler.
Saknas lokaler skall regionens fastighetsförvaltningsavdelning tillse att nya lokaler uppförs
alternativt förhyrs av annan fastighetsägare. Byggnader som inte längre nyttjas inom
verksamheten skall återföras till fastighetsförvaltningen och hanteras enligt rutinen för
strategisk vakans, dvs framtagande av en plan för den tomställda lokalen Regionen skall i
möjligaste mån äga de fastigheter där regionen bedriver verksamhet.
Fastighetsförvaltning
Regionens fastigheter skall förvaltas på ett ansvarsfullt och kostnadseffektivt sätt.
Förvaltningen skall hålla en hög uthyrningsgrad, förhandla fram marknadsmässiga
hyresnivåer och avtalsvillkor för externa hyresgäster, beräkna internhyra för interna
hyresgäster samt tillse att samtliga hyresgäster erhåller den service som överenskommits.
Långsiktig förvaltning av fastighetsinnehavet skall ske så att fastigheternas reella värde
består.
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Exploatering
Region Gotland skall planera för en samhällsutveckling med jämställda och goda sociala
levnadsförhållanden, en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna idag och för
kommande generationer. Ny bebyggelse ska ingå i ett tydligt socialt, ekonomiskt och
ekologiskt sammanhang bland annat med utgångspunkt från perspektiv som tillgänglighet,
jämställdhet, barnperspektiv, hållbarhet och delaktighet. Samhällsutvecklingen ska bidra till
hållbar tillväxt för såväl stad som landsbygd. De bebyggda miljöerna ska erbjuda en hög
andel grön‐ och naturområden och där det är möjligt med lokalt omhändertagande av
dagvatten vid nybyggnation. Vid ny bebyggelse för bostäder och verksamheter ska
jordbrukets, vindkraftens och turistnäringens intressen särskilt beaktas. Bebyggelse på god
åkermark bör undvikas. Den regionala exploateringsverksamheten ska uppvisa en ekonomi
i balans. Anvisning av regionens mark ska ske utifrån syftet med markanvisningen, i första
hand i konkurrens efter anbudsförfarande.
Försäljning, upplåtelse och köp
Regionen skall tillse att fastighetsförsäljningar och förvärv sker på marknadsmässiga villkor
på en konkurrensutsatt marknad. Undantag kan ske men skall motiveras. Fastigheter som
skall säljas skall i största möjliga mån förädlas eller utvecklas före försäljning för att
eventuell potential skall tillgodoräknas regionen. Vissa fastigheter kan även upplåtas med
tomträtt eller arrende.
Samtliga avsteg från Fastighetspolicy samt riktlinjer ska motiveras.

Närliggande riktlinjer och dokument
Det finns ett antal riktlinjer och dokument som utifrån fastighetspolicyn stödjer
verksamheten. Dessa är:





Ärendenr RS 2018/720 Datum 2019-03-25



Riktlinjer för markanvisnings- och exploateringsavtal
Riktlinjer för försäljning och köp av fastigheter, tomträtt och arrende
Riktlinjer för fastighetsförvaltning, bebyggda fastigheter
Riktlinjer för lokalförsörjning
Exploateringsprocessen
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1. Inledning och syfte
Syftet för den regionala fastighetsförvaltningen är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler
för de primära verksamheterna, såsom exempelvis skola, förskola, äldreomsorg samt
sjukvård.
Fastighetsförvaltningen ska också genomföras så att byggnadsbeståndets realvärde
säkerställs.
Detta ska uppnås genom att


Förvalta Region Gotlands innehav av lokaler och verka för att dessa skall vara
ändamålsenliga, kostnadseffektiva och med en god inomhusmiljö.



Medverka i en aktiv strategisk planering för lokalförsörjning vilket innebär
utveckling, försäljning eller förvärv av fastigheter utifrån ett långsiktigt lokal- och
investeringsbehov.



Verka för att Region Gotlands ambitioner kring hållbarhet ur ett socialt,
ekonomiskt och ekologiskt perspektiv kan uppfyllas.



Förvalta och utveckla regionens fastighetsinnehav på ett professionellt sätt.

2. Tillämpning
Region Gotland ska över tid tillgodose verksamheternas behov av ändamålsenliga och
kostnadseffektiva lokaler utan att göra avkall på god kvalitet.
2.1 Ägande av fastigheter

Region Gotland ska i första hand äga byggnader som regionen nyttjar för egen verksamhet.
Exempel på detta är utbildningslokaler, äldreboenden, vårdcentraler, sjukhus,
fritidsanläggningar, kontorslokaler och tekniska lokaler som exempelvis vatten- och
avloppsreningsverk. Vidare kan även strategiska byggnader ägas även om de inte inrymmer
egen verksamhet. Vilka dessa är ska framgå av Region Gotlands Fastighetsstrategi. Ett
exempel kan vara kulturellt värdefulla byggnader.
2.2 Fastighetsinvesteringar

Ärendenr RS 2018/720 Datum 2019-03-25

Region Gotlands fastighetsinvesteringar ska prioriteras utifrån verksamheternas behov.
Varje enskilt beslut om investeringsobjekt ska tas på beslutsunderlag som visar att den
aktuella verksamheten har ett långsiktigt behov av lokalen i fråga, att andra alternativ kan
uteslutas och att beslutet bidrar till koncernnytta. Verksamheterna ska också klara av att
bära de ökade framtida drift- och underhållskostnaderna för lokalen, samt
kapitalkostnaderna som alla utgör delar av internhyran.
2.3 Nyttjande av egna lokaler

Region Gotland ska vid nyttjande av egna lokaler reglera kostnaderna enligt separat
regelverk för internhyra. Dessa kostnader styrs mot respektive förvaltning genom
lokalavtal.
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2.4 Uthyrning av regionens lokaler

Vid uthyrning av lokaler till andra aktörer utanför Region Gotland, ska marknadsmässiga
villkor gälla vid tecknande av hyresavtal. För bostadsuthyrning ska bruksvärdesprincipen
eftersträvas.
2.5 Förhyrning av lokaler

Förhyrning av lokaler kan ske vid tillfälliga behov eller där förhyrning är mest ekonomiskt
fördelaktigt eller leder till en, totalt sett, ökad koncernnytta. Dessa beslut måste bygga på
noggranna underlag, analyser och jämförelser där alla alternativt tydligt ställts mot varandra.
2.6 Förändring av lokalbehov

Nya eller utökade verksamhetsytor ska, så långt det bedöms verksamhetsmässigt och
ekonomiskt fördelaktigt, inrymmas i befintligt lokalbestånd, som vid behov byggs om eller
till.
Förvaltningarna har rätt att återlämna lokaler i enlighet med gällande regelverk för
internhyra. I detta ingår att en verksamhet endast kan återlämna del av lokal under
förutsättning att den är möjlig att användas av annan verksamhet eller att det på annat sätt
bedöms medföra en större koncernnytta.
När externhyresavtal finns tecknat för eget verksamhetsbehov gäller dess avtalsvillkor även
för det interna lokalavtalet. Externt hyrda lokaler kan endast sägas upp av verksamheter
enligt gällande externhyresavtal, även om lokalavtal är upprättat. Undantag gäller om behov
finns inom annan förvaltning och avtalet i och med det kan överlåtas.
2.7 Regelverk vid tvingande flytt

För ett optimalt och effektivt lokalutnyttjande kan en situation uppstå där en verksamhet
tvingas flytta till andra lokaler. Det kan t.ex. uppkomma av följande anledningar:


Tillgodose behov för annan verksamhet.



Fastighet ska säljas.



Byggnad är uttjänt och ska rivas.



Lokalerna har sådana brister att verksamheten inte kan bedrivas vidare (t.ex.
undermålig ventilation som inte enkelt kan åtgärdas).
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Förutom ett effektivt lokalutnyttjande ska även hänsyn tas till konsekvenser för såväl den
avflyttande som den inflyttande verksamheten, samt till koncernnyttan ur såväl
verksamhetssynpunkt som ur ett ekonomiskt helhetsperspektiv. Samråd ska ske med
hyresgästen så snart likvärdiga lokaler finns tillgängliga.
2.8 Miljö och hållbarhet

I samband med nybyggnation, ombyggnation eller underhåll ska målet vara lokaler som är
energi- och resurssnåla samt med låg livscykelkostnad. I alla regionens lokaler ska ett
effektivt energiutnyttjande och miljöförbättrande åtgärder eftersträvas. Region Gotlands
Miljöprogram ska vara styrande.
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2.9 Inomhusmiljö

Regionens lokaler ska erbjuda en god inomhusmiljö som uppfyller normer enligt lagstiftade
krav och regelverk. Detta innebär bland annat att de som vistas i regionens lokaler inte ska
riskera att drabbas av ohälsa eller allergiska symptom på grund av lokalerna.
Rutiner ska finnas som säkerställer att de som använder lokalerna har kunskap om
ventilationens betydelse.
Rutiner ska finnas för regelbunden kontroll enligt lagstiftade krav och regelverk. Detta
gällande bland annat ventilation och brand.
2.10 Underhåll

Regionens fastigheter ska förvaltas och underhållas så att fastigheternas värde och
brukbarhet upprätthålls på lång sikt.
Underhållsplanen ska varje år, i dialog med förvaltningarna, revideras av ansvarig funktion
inom Teknikförvaltningen. Detta för att säkerställa samordningen mellan underhållsbehov
och verksamheternas anpassningsbehov. Vid upprättande av Underhållsplanen ska denna
även stämmas av mot Fastighetsstrategin.

3. Försäkringar
Regionens säkerhetschef och försäkringsmäklare ska vara rådgivande för att finna lämpliga
försäkringsnivåer på fastigheterna.
4. Nyckeltal
För att säkerställa att Region Gotland bedriver en effektiv fastighetsförvaltning ska
särskilda nyckeltal tas fram regelbundet.
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5. Kundrelationer
Region Gotland ska aktivt arbeta för goda relationer mellan hyresvärd och hyresgäst, såväl
interna som externa. Detta bör inkludera regelbundna avstämningar och utvärderingar.
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1. Inledning och syfte
Riktlinjerna för lokalförsörjning syftar till att med utgångspunkten koncernnytta och
gemensamma ekonomiska förutsättningar:


Säkerställa en aktiv och effektiv strategisk planering av lokalförsörjningen.



Ge förutsättningar för en aktiv strategisk planering för lokalförsörjning vilket
innebär utveckling, försäljning eller förvärv av fastigheter utifrån ett långsiktigt
lokal- och investeringsbehov.



Säkerställa tillhandahållandet av funktionella och verksamhetsanpassade lokaler
på ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart sätt.



Säkerställa en likvärdig och samverkande process för lokalförsörjningen för alla
förvaltningar.

Planering och uppföljning dokumenteras i lokalförsörjningsplanen som ska omfatta
samtliga lokaler och anläggningar för Region Gotlands verksamheter.

2. Lokalförsörjningsplanering
Lokalförsörjningsplaneringens övergripande mål är att uppnå en ändamålsenlig, effektiv
och säker verksamhetsmiljö samt en god arbetsmiljö, som bidrar till hög produktivitet och
kvalitet hos regionens verksamheter. Denna planering är nära sammankopplad med
verksamhetsutvecklingen i de olika förvaltningarna.
Lokalförsörjningsplanering är den strukturerade process som ska finnas för att
samordna planeringen av Region Gotlands samlade lokalbehov för de egna
verksamheterna.
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Planeringen innebär att olika behov och krav på lokaler identifieras, prioriteras och
värderas mot regionens totala lokalanvändning, samhällsplanering samt
verksamhetsplanering med beaktande av sociala, ekonomiska och ekologiska
hållbarhetskriterier.
Regionstyrelseförvaltningen ska varje år formulera och följa upp målen för regionens
fastighetsinnehav, lokalanvändning och lokalkostnader.
Resultatet av planeringen dokumenteras i en lokalförsörjningsplan som är en del av
underlaget för arbetet med strategisk plan och budget
Lokalförsörjningsplanen ska innehålla;
-

Faktorer i omvärlden som påverkar lokalbehovet

-

Befolknings- och demografiprognoser

-

Förvaltningarnas utveckling och behov av lokaler
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-

Lokalbeståndets utveckling såsom till exempel underhållsåtgärder och
verksamhetsanpassningar

-

Investeringsbehov och beräknade framtida kapital och driftskostnader

-

Utveckling – nyckeltal för vägledning och styrning av lokalbehov

-

Prioriterade åtgärder

Lokalförsörjning

Lokalförsörjningsplanen skall ha tre tidsperspektiv:


Ett kortare med samma perspektiv som investeringsbudgeten (2+ år)



Ett medellångt likvärdigt med befolkningsprognos (ca 10 år)



Ett långt likvärdigt med övergripande utvecklingsstrategier och visioner (ca 20 år)

3. Tillämpning
Det åligger respektive förvaltning att tydliggöra behov och eventuella överskott ur både
verksamhetsperspektiv men också ur ett koncernperspektiv.
Verksamheter bär kostnaderna för nyttjade fastigheter, lokaler och anläggningar.
Omfattningen regleras i lokalavtal.
Nyttjande verksamheter ska delta i processen för lokalförsörjningsplanering. Samtliga
verksamheter ska aktivt, genom samarbete med regionstyrelseförvaltningen och
teknikförvaltningen, söka möjligheter att effektivisera lokalanvändningen och medverka till
att lokaler kan avvecklas eller frigöras för annan användning. I detta arbete ingår även att
identifiera och planera för Region Gotlands vakanta lokaler.
Nyttjande verksamheter ansvarar för att tillstånd eller liknande finns för tillståndspliktig
verksamhet.

4. Organisation för lokalförsörjningsplanering
Regionstyrelsen ansvarar för att det inom regionen finns en struktur för regionens
lokalförsörjningsplanering.

Ärendenr RS 2018/720 Datum 2019-03-25

4.1 Lokalförsörjningsgrupp

Lokalförsörjningsgruppen svarar för samordning, planering, uppföljning och beredning av
ärenden inför beslut i styrgrupp för lokalfrågor. Lokalförsörjningsgruppen samordnas av
regionstyrelseförvaltningen. Gruppen består av förvaltningarnas respektive representant/er
i lokalfrågor samt representant/er för teknikförvaltningens fastighetsförvaltarorganisation.
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Lokalförsörjning

I lokalförsörjningsgruppens uppgifter ingår att upprätta förslag till lokalförsörjningsplan på
regionövergripande nivå såväl som på förvaltningsnivå som ska innehålla:
-

Föreslag till åtgärder för att effektivisera lokalanvändningen

-

Föreslag till prioriteringar mellan olika behov och krav på lokaler

-

Föreslag till åtgärder för att minska kostnaderna

-

Föreslag till förändringar i lokalbeståndet

Ärendenr RS 2018/720 Datum 2019-03-25

Det ingår också i gruppens uppgifter att via samverkan och dialog med EXISAM medverka
i samhällsplaneringen.
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Försäljning och köp av fastigheter, tomträtt och arrende

1 Syfte
Dokumentet hanterar huvudsakligen förfarandet vid försäljning och köp av fastigheter
samt upplåtelse av tomträtt och arrende för mark som är i Region Gotlands ägo.
Dokumentet gäller för all kommunal/regional verksamhet.

2 Gemensamma regler, försäljning
Som huvudregel gäller att all försäljning av regionens fastigheter, såväl bebyggda som
obebyggda, ska ske i konkurrens och på marknadsmässiga villkor för att generera högsta
möjliga köpeskilling.
Dock behöver regionen kunna värdera andra kriterier än pris såsom tex gestaltning,
byggandet av andel hyresrätter1, hyresnivåer eller miljöprestanda. Detta ska tydligt anges
innan försäljningen. Regionen tillämpar då en prisnivå som lägst ger täckning för
fastighetens bokförda värde och för regionens kostnader för att iordningställa marken
inklusive infrastrukturkostnader. Undantagsfall kan förekomma för att stimulera
nybyggnation på landsbygden.
Försäljning av mark inom område där planläggning pågår, ska avvakta den färdiga planen,
dvs förädling ska ske innan försäljning genomförs.
Fastighetsförsäljningar som inte omfattas av beslutade delegationer skall alltid beslutas av
Regionstyrelsen innan försäljningsprocess inleds.
Tomträtt
När mark eller fastighet ska avyttras kan tomträtt under vissa särskilda betingelser användas
som upplåtelseform, tex för icke kommersiella ändamål, såsom kultur- och
idrottsverksamhet.
Markpriser ska (med undantag för småhustomter) alltid bedömas utifrån byggrättsinnehåll
och anges som kr/kvm BTA byggrätt. I de fall byggrätt saknas, alternativt är svårtolkat, ska
markpris anges som kr/kvm tomtareal.
2.1

Småhustomter

Region Gotland iordningställer småhustomter över hela ön utifrån behov. Försäljning av
tomter sker normalt via fastighetsmäklare.
2.2

Mark för flerfamiljshus
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Region Gotland tar fram mark för byggande av flerbostadshus över hela ön utifrån behov.
Marken fördelas till byggherrar genom en markanvisningstävling eller direktanvisning under
särskilda förutsättningar.
2.3

Mark för industri, handel, kontor

Region Gotland iordningställer mark lämpad för etablering av industri, handel och kontor.
Planlagd mark färdig för försäljning ska finnas i Visby samt inom de orter där efterfrågan
kan bedömas uppstå. Marken planläggs och förbereds för utbyggnad av infrastruktur i form
1

Med upplåtelseform hyresrätt menas hyresrätt med tillsvidareavtal
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av gator, vatten och avlopp mm.
2.4

Mark för idrottsverksamhet mm

Region Gotland planlägger mark som lämpar sig för idrotts- och rekreationsändamål.
Denna mark definieras vanligen inom ramen för den översiktliga planeringen. Det kan t ex
gälla mark för fotbollsplaner, ridbanor, löparbanor, skidspår eller andra icke kommersiella
ändamål.
2.5

Försäljning av bebyggd fastighet

Huvudregeln är att bebyggda fastigheter som inte längre behövs inom regionens
verksamhet, exempelvis gamla skolor eller andra verksamhetslokaler, ska säljas. I huvudsak
ska försäljning ske på den öppna marknaden i konkurrens. Alla avsteg skall motiveras. Vid
undantagsfall, när försäljning inte sker på den öppna marknaden, ska försäljningspriset
alltid baseras på en marknadsmässig värdering.

3

Priser och avgälder

Marknadsvärde ska användas vid beräkning av försäljningspris och tomträttsavgäld. För
småhustomter gäller särskilda regler enligt nedan.
3.1

Småhustomter

De tomter som regionen färdigställer för byggnation av enskilda småhus ska säljas till
marknadspris genom anlitad fastighetsmäklare. Inga upplåtelser med tomträtt skall ske när
nybildade småhustomter fördelas/säljs på öppna marknaden.
För att säkerställa genomförandet ska köpeavtal för småhustomt innehålla villkor om att
tomten inom två år ska bebyggas med bostadsbyggnad till ett värde av ett i reglerna
fastställt belopp angivit som kr/kvm tomtyta. Om fastigheten inte bebyggs inom två år
äger regionen rätt att återköpa fastigheten till faktisk köpeskilling minskat med regionens
omkostnader.
För småhustomt upplåten med tomträtt beräknas årlig tomträttsavgäld vid avgäldsreglering
med hjälp av taxeringsvärdet på marken x 1,33 och vid tidpunkten gällande avgäldsränta
(Marktax. x 1,33) x avgäldsränta.
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Tomträttsinnehavare får efter ansökan och regionens medgivande friköpa tomträtten till ett
pris motsvarande gällande taxeringsvärde på marken.
3.2

Mark för flerfamiljshus

Mark för hyreslägenheter säljs via markanvisning eller kan i undantagsfall upplåtas med
tomträtt. Gällande mark för bostadsrättslägenheter och andra upplåtelseformer är
huvudregeln att marken via markanvisning ska säljas. Vid prissättning ska hänsyn tas till
upplåtelseformen.
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För mark upplåten med tomträtt beräknas årlig tomträttsavgäld för avgäldsperioden med
hjälp av marknadsvärdet för aktuellt markområde och vid tidpunkten gällande avgäldsränta.
Detta gäller vid både nyupplåtelse (10 år) och avgäldsreglering.
Tomträttsinnehavare får efter ansökan och regionens medgivande friköpa tomträtten till ett
pris motsvarande marknadsvärdet på marken.
3.3

Mark för industri, handel och kontor

Mark för industri, handel och kontor ska som huvudregel säljas, men i undantagsfall kan
upplåtelse med tomträtt tillämpas. Vid försäljning av mark planerad för industri, handel och
kontor ska priset avspegla markens marknadsvärde. Om ett marknadsvärde inte kan
fastställas kan i enlighet med i reglerna fastställda priser istället användas. Prispåverkande
faktorer som kan motivera avsteg från fastställda priser kan vara:
Tomtens läge
Tomtens lämplighet samt byggrätt
Efterfrågan på mark
Priset på marken skall spegla marknadsvärdet men som lägst ger täckning för bokfört värde
för fastigheten och regionens kostnader för att iordningställa marken inklusive
infrastrukturkostnader. Undantagsfall kan förekomma för att tex stimulera nybyggnation på
landsbygden.
För att säkerställa genomförandet kan köpeavtal/exploateringsavtal innehålla villkor om att
tomten inom två år vid vite ska bebyggas med byggnad/anläggning till ett värde av ett i
reglerna fastställt belopp angivit som kr/kvm tomtyta. Vite för nybyggnadsskyldighetens
fullgörande ska utgå med ett enligt reglerna fastställt belopp angivit som kr/kvm tomtyta
och för att säkerställa beloppet ska regionen begära in en säkerhet i form av en bankgaranti
på motsvarande belopp.
För mark upplåten med tomträtt beräknas årlig tomträttsavgäld för avgäldsperioden med
hjälp av marknadsvärdet för aktuellt markområde och vid tidpunkten gällande avgäldsränta.
Detta gäller vid både nyupplåtelse (10 år) och avgäldsreglering.
Tomträttsinnehavare får efter ansökan och regionens medgivande friköpa tomträtten till ett
pris motsvarande marknadsvärdet på marken.
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3.4

Mark för idrottsverksamhet mm

När mark säljs eller upplåts för icke kommersiella ändamål, t ex idrottsanläggningar, kan
det vara svårt att fastställa ett marknadsmässigt värde för marken. Om befintlig plan
medger en mer flexibel användning (kontor, bostäder etc) ska detta avspegla sig i
värderingen och i den köpeskilling eller tomträttsavgäld som tillämpas. Grundregeln är
strävan efter att uppnå en prisnivå som ger täckning för fastighetens bokförda värde och
för de kostnader som regionen haft för att iordningställa marken. Riktpriser vid försäljning
bestäms enligt med i reglerna fastställda priser.
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Arrende

Mark kan i särskilda fall upplåtas med arrende. Arrende är en nyttjanderätt av mark mot
betalning. Det finns fyra typer av arrende:
Anläggningsarrende – Tex mark för verksamheter, bensinstationer mm
Bostadsarrende – Mark för bostadsändamål
Jordbruksarrende – Upplåtelse av mark och byggnader för jordbruksändamål
Lägenhetsarrende – Övriga ändamål såsom tex parkering, båtplatser, telemaster mm
Arrendeavgiften skall ge fastighetsägaren en skälig avkastning på fastigheten och fastställs
utifrån ett marknadsvärde och en i reglerna fastställd avkastning. Detta gäller vid
nyupplåtelse och avgiftsreglering. Arrendeavgiften skall årligen räknas upp med av
Riksbanken fastställt långsiktigt inflationsmål. Regionen bör använda sig av arrende då det
finns ett intresse av att fortsatt äga marken i ett längre perspektiv.

5
5.1

Övriga bestämmelser
Dokumentation

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

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

6 Köp av fastigheter
Regionen ska förvärva mark så att det långsiktiga behovet av mark kan tillgodoses.
Regionen ska upprätthålla en markberedskap i Visby, i serviceorter och områden där
efterfrågan och utvecklingspotential bedöms finnas.
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I det fall behov uppstår och möjlighet ges för Region Gotland att förvärva fastighet, såväl
bebyggd som obebyggd, får köpeskillingen aldrig överstiga marknadspris. Marknadspriset
kan fastställas via budgivning på marknaden alternativt utifrån en oberoende
fastighetsvärdering.
Inför ett förvärv skall samtliga handlingar rörande fastigheten inhämtas och granskas. Det
samma gäller handlingar från offentliga källor. En byggnads tekniska status skall
undersökas av dokumenterat tekniskt kunnig person. Köpeavtal och övriga handlingar som
upprättas i samband med förvärvet skall kvalitetssäkras av jurist, intern eller extern.
Samtliga fastighetsförvärv skall villkoras av beslut från RS/RF med undantag för mindre
fastighetsregleringar enligt A 19 i RS delegationsordning.
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Fastighetsförvärv som inte omfattas av beslutade delegationer skall alltid beslutas av
Regionstyrelsen innan förvärvsprocess inleds.
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Riktlinjer för markanvisnings- och exploateringsavtal

1. Inledning
Det regionala utvecklingsprogrammet Vision Gotland 2025 är ett styrdokument för hela
det gotländska samhället. Programmet är inriktat på långsiktig hållbar utveckling och
handlar bland annat om att bo och leva på Gotland och om tillväxt och energiförsörjning –
nu och i framtiden.
I bostadsförsörjningsplanen för Gotland har ett antal bostadspolitiska mål inom bland
annat jämställdhet, barnperspektiv och hållbarhet formulerats. Målen utgör en grund för
arbetet med markanvisning och exploatering. Region Gotland är sedan 1992 en
ekokommun, med målet att samhällsutvecklingen ska vara långsiktigt hållbar ur såväl ett
socialt, ekologiskt som ett ekonomiskt perspektiv. Planeringen för och byggandet av
bostäder är härvidlag ett centralt område. Bostäder har lång livslängd, både bostädernas
miljöprestanda och den fysiska miljö de utgör tillsammans med sin omgivning blir rådande
under lång tid. Hur den fysiska miljön utformas påverkar i sin tur med åren ofta den sociala
hållbarheten.
Region Gotland har det yttersta ansvaret när det gäller samhällsplanering och byggande.
Detta dokument beskriver tillvägagångssätt vid markexploatering samt vilka
fördelningsgrunder och riktlinjer som tillämpas vid fördelning av mark till olika intressenter
och ändamål. Riktlinjerna säkerställer ett korrekt agerande i linje med styrdokumenten och
en god kvalitet vid handläggning och utförande. Avsteg skall alltid motiveras.

2. Prissättning
Som huvudregel gäller att all försäljning av regionens mark ska ske i konkurrens och på
marknadsmässiga villkor för att generera högsta möjliga köpeskilling.
För att uppnå målen i bostadsförsörjningsplanen behöver även andra kriterier än pris
värderas. Det kan t ex handla om andel hyresrätter, hyresnivåer, gestaltning eller
byggnadens miljöpåverkan. Detta ska tydligt anges inför försäljningen.
Regionen tillämpar en prisnivå som lägst ger täckning för de kostnader regionen har för att
iordningställa marken inklusive infrastrukturkostnader.
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3. Val av byggherre/aktör
Vid val av aktör/byggherre ska regionen eftersträva en fördelning av mark för byggande på
olika aktörer/byggherrar för att på så sätt främja konkurrensförhållanden och få fler
aktörer på marknaden.
Vid urvalet ska även aktörens/byggherrens tidigare genomförda projekt beaktas som t ex
dennes förmåga att hålla tidplaner och produktionstakt samt aktörens/byggherrens intresse
för långsiktig förvaltning av bebyggelsen med avsedd upplåtelseform.
Även nytänkande och en långsiktig miljö- och kvalitetsprofil hos aktören/byggherren ska
finnas med som en parameter, då detta är en förutsättning för långsiktigt sunda och bra
bostäder ur ett hållbarhetsperspektiv.
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4. Metoder vid markanvisning/försäljning
4.1 Generellt

Region Gotland tillämpar olika metoder för markanvisning/försäljning, vilka beskrivs
kortfattat nedan. Val av metod bedöms från fall till fall utifrån lämplighet för den specifika
platsen och tidpunkten.
4.1.1 Markanvisningstävling

Markanvisningstävling kan användas när regionen vill sälja mark i konkurrens och få in
flera förslag på hur ett område kan utvecklas och bebyggas samt där arkitektur och innehåll
tillsammans med ekonomin är viktiga parametrar. Regionstyrelsen fattar beslut om de
kriterier som vid varje tillfälle ska gälla vid markanvisningstävling.
4.1.2 Anbudsförfarande

Vid markanvisning kan ett anbudsförfarande förekomma och syftet är att gynna
konkurrensen. Anbudet kan i vissa fall avse idéer om utformning och användning, men
används i de flesta fall främst för anbud gällande pris.
4.1.3 Direktanvisning

Markanvisning genom direktanvisning kan användas när det är bästa sättet att uppnå de
mål som regionen har. Motiven för direktanvisning bör tydligt redovisas. Markpriset ska
dock alltid baseras på en marknadsmässig värdering.
4.1.4 Dubbel markanvisning

I syfte att stimulera byggnation på landsbygden kan dubbel markanvisning användas. Detta
innebär att mark i ett eftertraktat läge i Visby markanvisas tillsammans med ett eller flera
markområden på andra delar av ön.

5. Riktlinjer för markanvisning
5.1 Markanvisning

En markanvisning är en överenskommelse mellan regionen och en byggherre som ger
byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor samt i samarbete
med regionen utveckla ett byggprojekt inom ett avgränsat markområde. Byggprojekten
skall följa regionens gällande Miljöprogram.
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5.2 Villkor vid markanvisning

1. Huvudregeln vid markanvisning som avser bostäder ska vara försäljning av marken.
2. En markanvisning ska tidsbegränsas till högst två år från regionstyrelsens beslut.
3. Regionstyrelsen kan besluta om förlängning av en markanvisning om särskilda skäl
föreligger samt om byggherren aktivt har drivit projektet och att förseningen inte
beror på byggherren.
4. Regionen har rätt att återta en markanvisning under den begränsade tvåårsperioden
om det är uppenbart att byggherren inte avser eller förmår att genomföra projektet
i den takt eller på det sätt som avsågs vid markanvisningen, eller om regionen och
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7.
8.
9.
10.
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byggherren inte kan komma överens om priset. Återtagen markanvisning ger inte
byggherren rätt till ersättning och regionen äger rätt att genast anvisa området till
annan intressent.
Projekt som avbryts till följd av beslut under detaljplaneprocessen ger inte
byggherren rätt till ny markanvisning som kompensation.
Detaljplanearbetet sker i nära samverkan mellan regionen och byggherren där
utgångspunkten för arbetet är de regionala planintentionerna. All projektering som
sker under detaljplanearbetet ska ske i samråd med regionen.
Om byggherren inte längre önskar fullfölja markanvisningsavtalet ska regionen ha
rätt till ersättning för de merkostnader som regionen härmed orsakas samband med
fullföljande av exploateringen.
Den som erhåller markanvisning för hyresrätt ska ha ett av regionen godkänt, öppet
och transparent kösystem.
Markanvisning får inte överlåtas till annan part utan regionens skriftliga
medgivande.
Regionstyrelsen fattar beslut om hur markanvisning ska ske.

6. Riktlinjer för exploateringsavtal
6.1 Exploateringsavtal

Exploateringsavtal ska upprättas när regionen inte äger marken eller delvis äger marken,
som ska exploateras. Avtalet upprättas mellan regionen och en exploatör för att säkerställa
genomförandet av en detaljplan. I avtalet regleras frågor kring genomförandet, parternas
respektive åtaganden, gemensamma mål, ansvarsfördelningen av kostnader samt
projektspecifika spörsmål.
Avtalsförhandlingar inleds under arbetet med upprättandet av detaljplanen och inför
detaljplanens antagande ska förhandlingarna vara slutförda och avtalet undertecknat av
exploatören.
Exploatören ska följa de vid var tid gällande och av regionen beslutade styrdokumenten
och generella krav..
6.2 Ekonomiska principer

Ärendenr RS 2018/720 Datum 2019-03-25

Samtliga kostnader för utredningar samt planläggning finansieras av den exploatör som har
nytta av detaljplanen.
Exploatörer som har nytta av den nya detaljplanen ska gemensamt betala för anläggande av
gator, vägar och andra allmänna platser samt andra åtgärder som är nödvändiga för
detaljplanens genomförande. Exploatörer ska även bekosta nödvändiga åtgärder utanför
detaljplaneområdet om de är till nytta för den kommande exploateringen. Avgifter för
anslutning till anläggningar för vattenförsörjning och avlopp erläggs enligt en särskild taxa.
Exploateringsavtalet får omfatta ersättning eller avgifter för åtgärder som genomförts före
avtalets ingående om detaljplanen avser ett steg i en etappvis utbyggnad.
Kostnadsfördelningen baseras i grunden på plan- och bygglagens bestämmelser. De
åtgärder som ingår i exploatörens åtagande ska stå i rimligt förhållande till dennes nytta av
planen och kostnaderna ska fördelas skäligt och rättvist mellan kommunen och
exploatören.
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Region Gotland
[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]

Riktlinjer för markanvisnings- och exploateringsavtal

För genomförande av detaljplaner med enskilt huvudmannaskap är det fastighetsägarna
inom detaljplaneområdet som är ansvariga för genomförandet av planen. För att inom
bostadsområden, säkra utbyggnaden av infrastruktur och bildande av
gemensamhetsanläggningar ska exploatörens ansvar regleras i ett exploateringsavtal mellan
exploatören och regionen.
I avtalet ska ett vite fastställas till ett belopp motsvarande kostnaden för utbyggnaden av
infrastruktur. Anläggningarna ska vara utbyggda inom avtalad tid, om detta ej sker ska vitet
betalas. Exploatören ska lämna en ovillkorlig bankgaranti för att säkerställa vitesbeloppet.
6.3 Godkännande av exploateringsavtal

Ett exploateringsavtal ska normalt godkännas av regionstyrelsen för att vara giltigt. Senast
före behandling i regionstyrelsen ska behörig firmatecknare för exploatören ha
undertecknat avtalet.

Ärendenr RS 2018/720 Datum 2019-03-25

Avtalet villkoras även av att den detaljplan som exploateringen avser antas och vinner laga
kraft.
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Regionstyrelsen

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-06-15

RS § 150

Försäljning av fastigheter - process

RS 2017/423
AU § 175

Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelsens tidigare stopp av försäljning av fastigheter upphävs.
 Regionstyrelsen/regionfullmäktige ansvarar för samtliga fastighetsförsäljningar
fram till att allt utvecklingsarbete är genomfört och återrapporterat.
 Regiondirektören får i uppdrag att ansvara för utvecklingsarbetet i enlighet med
rapportens förslag och att säkra att åtgärder genomförs enligt utvecklingsplan.
 Regiondirektören får i uppdrag att återkommande ge regionstyrelsen en
lägesrapport om utvecklingsarbetet.


Region Gotlands fastigheter hade ett bokfört värde på 3,4 miljarder per 31 december
2016. Fastighetsbeståndet består bland annat av exploateringsmark, mark som är
bebyggd, detaljplanerad mark i form av villatomter, industrimark och byggbara
tomter på landet samt mark som inte är planlagd.
På regionstyrelsens sammanträde den 23 februari 2017 redogjordes för händelseförloppet av en fastighetsförsäljning av åtta villa tomter, Visby Malajen 2-9. Mot
bakgrund av att processen inte uppfyllt förväntade kvalitetskrav presenterades vid
samma tillfälle ett antal identifierade förbättringsområden.
Regionstyrelsen gav regiondirektören i uppdrag att se över och kvalitetssäkra Region
Gotlands interna processer för att säkerställa en öppen, transparent och rättssäker
försäljningsprocess. Samtidigt beslutade regionstyrelsen att stoppa ytterligare
försäljningar innan ovanstående uppdrag redovisats på regionstyrelsen
Genom att åtgärda ”hygienfaktorer” utifrån lärdomar från försäljningen av A7Malajen och revidera Riktlinjer för markexploatering och försäljning av mark och
fastigheter, skapas förutsättningar för bättre utförande och styrning av processen
fastighetsförsäljning. Detta utvecklingsarbete är redan på gång.
Likaså har det fokus som satts på regionens fastighetsaffärer liksom uppföljningen i
form av intervjuer bidragit till att alla involverade är mycket medvetna om betydelsen
av oklanderligt utförande. Men parallellt med detta har det infunnit sig en osäkerhet
bland medarbetarna som inte bidrar till kvalitet och god arbetsmiljö.

forts

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-06-15

RS § 150 forts
RS 2017/423

Det är angeläget att bryta rådvillheten. Därför föreslår regionstyrelseförvaltningen att
Regionen tar ett genomgripande grepp från grunden och fortsätter med utvecklingsarbetet med målet:
1. En fastighetsstrategi
2. Ett skyltfönster för exponering av försäljbar mark - bebyggd och obebyggd till
externa kunder
3. En riktlinje som styr och vägleder försäljning mm av mark - bebyggd och
obebyggd vilket innebär en revidering av Riktlinjer för markexploatering och
försäljning av mark och fastigheter från 2014
4. Anpassade reglementen och delegationer
5. Tydlig roll och ansvarsfördelning vad gäller markreserven
6. Samlad funktion för försäljning (avtal, köpekontrakt, kontakt med mäklare mm)
och renodlade arbetsuppgifter
7. Standardiserade processer och tydliga beslutsvägar
Så småningom behöver alla processer koordineras till ett synbart processnätverk.
Processer som måste stöttas upp digitalt.
Mot bakgrund av att det finns identifierade utvecklingsområden, medvetna medarbetare, påbörjat förbättringsarbete och ambitioner att fortsätta utvecklingsarbetet i
samverkan över förvaltningsgränserna bedömer regionstyrelseförvaltningen att
försäljningsstoppet bör hävas.
Arbetsutskottet beslutar att ärendet överlämnas utan eget yttrande till regionstyrelsen
för förtydliganden och kompletteringar och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2017-06-08
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Lotten von Heijne, verksamhetsutvecklare, regionstyrelseförvaltningen.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2019-03-25

Handlingar till

Ärende 8

Tillåtlighetsprövning av vindbruk vid
Forsviden, norra Gotland
Innehåll
• Regionstyrelsen 2019-02-28, § 60
• Regionstyrelseförvaltningen 2019-03-06
• Kompletterande promemoria, Regionstyrelseförvaltningen 2019-03-06
Kompletterad med handlingar 2019-03-19

• Uppdrag tillåtlighetsprövning Forsviden, Eva Ahlin (C), 2019-03-15
• Tillåtlighetsprövning av vindbruk vid Forsviden – Kompletterande
promemoria, Eva Ahlin (C), 2019-03-18
• Regionstyrelseförvaltningen, 2019-03-19
• Regionstyrelsens förslag till brev till regeringen, 2019-03-19

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-02-28

RS § 60

Tillåtlighetsprövning av vindbruk vid
Forsviden, norra Gotland

RS 2019/99

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

• Region Gotland begär att regeringen förbehåller sig tillåtlighetsprövning av
Forsvidens vindkraftspark.
Regionstyrelsens beslut

• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram underlag till arbetsutskottets
sammanträde den 12 mars 2019.

Ledamoten tillika regionrådet Eva Ahlin (C) har i skrivelse väckt ärende med förslag
om att hos regeringen begära en tillåtlighetsprövning av Forsvidens vindkraftspark.
Av 17 kap. 4 a § 7. miljöbalken (MB) framgår att på kommunfullmäktiges begäran
ska regeringen förbehålla sig tillåtlighetsprövningen av anläggningar för vindkraft
som är tillståndspliktiga enligt föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av
9 kap. 6 § MB, om ett sådant förbehåll är möjligt enligt 17 kap. 3 § MB och det inte
finns särskilda skäl för att avstå från prövningen.
Regionstyrelsen ger regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram underlag till
arbetsutskottets sammanträde den 12 mars.
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Skrivelse 2019-01-15
Regionstyrelseförvaltningen 2019-01-25
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse
RS 2019/99
25 januari 2019

Patrik Pettersson

Regionstyrelsen

Tillåtlighetsprövning av vindbruk vid Forsviden, norra Gotland
Förslag till beslut

Alternativ 1: Förslaget avslås.
Alternativ 2: Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta att hos regeringen
begära att regeringen förbehåller sig tillåtlighetsprövning av Forsvidens
vindkraftspark.

Ärendet

Ledamoten tillika regionrådet Eva Ahlin har i skrivelse väckt ärende med förslag om
att hos regeringen begära en tillåtlighetsprövning av Forsvidens vindkraftspark.
___________________
Av 17 kap. 4 a § 7. miljöbalken (MB) framgår att på kommunfullmäktiges begäran
ska regeringen förbehålla sig tillåtlighetsprövningen av anläggningar för vindkraft
som är tillståndspliktiga enligt föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av
9 kap. 6 § MB, om ett sådant förbehåll är möjligt enligt 17 kap. 3 § MB och det inte
finns särskilda skäl för att avstå från prövningen.
Regionstyrelseförvaltningen lämnar förslaget utan eget yttrande.
Beslutsunderlag

Eva Ahlins skrivelse den 15 januari 2019.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
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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

Tjänsteskrivelse

RS 2019/99
6 mars 2019

Patrik Pettersson

Regionstyrelsens arbetsutskott

Tillåtlighetsprövning av vindbruk vid Forsviden, norra Gotland
Kompletterande promemoria

PM

Regionstyrelsen beslutade den 28 februari 2019 dels att föreslå regionfullmäktige att
ansöka om tillåtlighetsprövning, dels att regiondirektören till arbetsutskottet den 12
mars 2019 skulle presentera ett utförligare underlag i ärendet. Denna promemoria
avser att utgöra det underlaget.
1. Vad avser sakfrågan?

I mark- och miljödomstolens kungörelse den 28 februari 2019 i mål nr M 4376-18
anges bl.a. följande.
Forsviden Vind AB (bolaget) m.fl. har till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, överklagat
Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut, 2018-06-19, om tillstånd för uppförande och drift av
anläggning för vindkraft inom fastigheterna Othem Norrbys 1:43, Othem Stenstugu 1:57,
Tingstäde Austris 1:15 samt Tingsstäde Rosarve 1:11, 1:20 och 2:1 i Gotlands kommun. Bolagets
yrkande innebär i huvudsak att ytterligare fem vindkraftverk ska tillåtas samt att delegation till
tillsynsmyndigheten att föreskriva vissa skyddsåtgärder tas bort. Tillståndet har även överklagats
i sin helhet av Gotlands Ornitologiska Förening och Naturskyddsföreningen Gotland samt vissa
enskilda närboende.
2. Får regionen begära regeringens tillåtlighetsprövning av en vindkraftspark?

Ja, i 17 kap. 4 a § miljöbalken1 (MB) anges en katalog om sjutton punkter där
kommunfullmäktige får begära tillåtlighetsprövning. Av sjunde punkten framgår att
tillståndspliktiga anläggningar vindkraft omfattas. Tillåtlighetsprövningen är en
lokaliseringsprövning. Det är inte ett hinder att frågan prövats av Länsstyrelsen.
3. Måste regeringen sakbehandla en begäran om tillåtlighetsprövning?

Nej, det framgår av 17 kap. 4 a § MB att villkoren för förbehåll i 17 kap. 3 § MB2
måste vara uppfyllda. Det framgår vidare att även om dessa villkor skulle vara
uppfyllda, kan regeringen ändå bedöma att det finns särskilda skäl för att avstå
prövningen.
1
2

https://lagen.nu/1998:808#K17P4a
https://lagen.nu/1998:808#K17P3
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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

Tjänsteskrivelse
RS 2019/99

Region Gotland

Regeringen publicerar inte sina beslut i enskilda tillåtlighetsärenden. Därför är det
svårt att bilda sig en uppfattning om regeringens praxis i berörda frågor. Ett känt fall
är dock Piteå kommuns ansökan, se nedan.
Tar regeringen upp ärendet, bör noteras att utfallet även kan bli ett avslag. Det hade
därför varit bra om det fanns en skriftlig viljeinriktning från Forsviden Vind AB om
att det är bolagets önskan att regionen begär tillåtlighetsprövning och att bolaget
inser konsekvenserna även av ett eventuellt avslag.
4. Finns det något särskilt krav på hur en begäran ska utformas?

Nej, men eftersom det bara är fullmäktige som kan begära, torde det innebära att det
finns ett tydligt fullmäktigebeslut att ge in. Vid kontakt med regeringskansliet har
också upplysts om att det är bra om den fråga som kommunen särskilt vill ha prövad
framgår.
Ett känt fall är Piteå kommuns begäran rörande Markbygden. Av handlingarna från
Piteå framgår att det sökande bolaget utarbetat underlaget för ansökan. Se vidare.

08KS301 § 153,
08KS301 § 153,
A1b_379 [97_31] bilaga,
A1b_379
häfte.pdf
[97_31]bilaga.pdf

5. Villkor för tillstånd och argumentationen i frågan om art- eller individskydd

Det kan noteras att trots att regeringen beslutade om tillåtligheten för Markbygden,
prövas ändå detaljvillkoren för Markbygden i mark- och miljöinstanserna. Se t.ex.
Mark- och miljööverdomstolens dom den 19 juni 2018 i mål nr M 6331-17.3
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att den utöver vad Forsviden Vind AB och
dess ombud redan anför i pågående tillståndsprocess inte kan bidra med någon
rättslig argumentation om hur gällande rätt bör tolkas och tillämpas. Fullmäktige får
förslagsvis hänvisa till vad bolaget anfört i tillståndsärendet.
6. Finns det andra aspekter?

Även om regionen kan begära tillåtlighetsprövning i sig, har regionen att bedöma om
en sådan begäran ryms inom övrig reglering för den kommunala kompetensen. Dit
hör t.ex. frågor om stöd till näringslivet4 liksom likabehandling5.
Regionstyrelseförvaltningen noterar att regionen genom framtagande av
översiktsplanen varmed vindkraftsetablering möjliggörs genomfört åtgärd för att
allmänt främja näringslivet. Vidare har byggnadsnämnden den 8 mars 2017, § 36
tillstyrkt den aktuella etableringen.6
För att, inte minst av resursmässiga skäl, undvika att av likabehandlingsskäl behöva
gå till regeringen med tillåtlighetsförfrågningar för enskilda företag i varje fråga som
en kommun i och för sig får begära det, skulle det vara värdefullt om någon
synnerligen kvalificerande omständighet kunde preciseras. Att säga nej till andra
företag utan klara skäl skulle troligen inte förbättra relationen med företagsamheten.
7. Hur verkställs ett fullmäktigebeslut om begäran av tillåtlighet?

Regionstyrelsen ansvarar för verkställigheten i detta ärende. Beslutar fullmäktige om
att begära tillåtlighetsprövning, upprättas förslagsvis ett missiv att undertecknas av
ordföranden och regiondirektören ställt till regeringen. Till missivet fogas
fullmäktiges beslut och övriga relevanta handlingar i ärendet.
3
4
5
6

http://www.markochmiljooverdomstolen.se/Avgoranden-fran-Mark--och-miljooverdomstolen/2018/M-6331-17/
https://lagen.nu/2017:725#K2P8
https://lagen.nu/2017:725#K2P3
https://www.gotland.se/95122
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Tjänsteskrivelse
RS 2019/99

Region Gotland

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
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Uppdrag för tillåtlighetsprövning av Forsviden
Gotland
Gotland är en föregångare i Sverige vad gäller utbyggnad av vindkraft. Det har gjort att nästan all
vindkraftskompetens i landet har sitt ursprung på Gotland. Vindkraftbranschen sysselsätter ca 100
personer på ön idag. Idag har ön ca 185 MW ansluten effekt och ca 140 vindkraftverk i drift.
Vindkraften står för ungefär 45 % av öns elförsörjning varje år, motsvarande siffra för Sverige 12 %.
Region Gotland och Länsstyrelsen i Gotlands län har sedan länge planerat för en omfattande
vindkraftsutbyggnad på ön. Vindkraften är grundbulten i Energiplanen och står där för ca 60 % av all
energiproduktion. Målet i Energiplanen är att bli helt självförsörjande på lokalproducerad
förnyelsebar energi till 2025. I praktiken hänger också öns hela klimatomställning tätt samman med
öns energiförsörjning. Därför är det ingen överdrift att påstå att en fortsatt storskalig
vindkraftsutbyggnad är avgörande för att klara klimatomställningen. Speciellt med tanke på de
tidsramar som forskarna nu är ense om gäller för att undvika de värsta effekterna av
klimatförändringarna.
Ett problem som seglat upp sedan 2009 kring tillståndfrågorna för nya vindkraftsparker på Gotland är
tillämpningen av Art- och habitatskyddsförordningen. Speciellt rör det synen på Kungsörn och
Havsörn i förhållande till vindkraft. För Gotland har denna juridiska trend av tillämpning gjort att det i
praktiken blivit i det närmaste omöjligt att etablera nya vindkraftparker på ön.
Numera finns det väl underbyggd forskning, gjord på Gotland, som visar att det är fullt möjligt med
samexistens mellan vindkraft och örnar. All praktisk erfarenhet säger också att sedan 1980 talets
början, då vindkraftens startade byggas och örnparen var på en väldig låg nivå, så har vi haft en
parallell positiv utvecklingen i samklang.
Planeringen för vindkraft inom Riksintresseområdet för vindbruk vid Forsviden och Forsvidar på
norra Gotland är ett av de större vindkraftsprojekten på Gotland under senare år. Planeringen har
genomförts av företagen Forsviden Vind respektive WPD. Forsviden Vind AB startades 2011 av ett
20-tal markägare med mark inom och i nära anslutning till det aktuella riksintresseområdet som
ligger inom Tingstäde, Othem, Lärbro och Hangvar socknar.
Forsviden Vind planerade ursprungligen för 34 vindkraftverk. WPD planerade ursprungligen för 16
vindkraftverk. Sammanlagt alltså ca 50 vindkraftverk i planeringen inom Riksintresseområdet. Under
prövningen av dessa två vindkraftparker har många delaspekter tillförts från klagande, de flesta
rörande örnar. Miljöprövningsdelegationens har beslutat att ge tillstånd till 11 vindkraftverk till
Forsviden, det har nu överklagats av bland annat Naturskyddsföreningen på Gotland och Gotlands
ornitologiska förening. Idag kan konstateras att av ursprungliga 50 vindkraftverk i planeringen för
vindkraft inom riksintresseområdet vid Forsviden och Forsvidar har 39 försvunnit ur planeringen på
grund av förekomst av örnar. Med rådande tillämpning av Art- och habitatskyddet så är risken
uppenbar för ytterligare begränsningar.
Exemplet Forsviden illustrera hur svårt det är att planera för vindkraft på Gotland när förekomst av
enskilda örnar beaktas i varje läge. Ett flertal vindkraftsprojekt på Gotland har liknande erfarenhet
och har gått om intet utifrån närheten till örnförekomster. Detta trots att både havsörn och kungsörn
har mycket starka populationer på Gotland. Det går knappast att planera för vindkraft någonstans på
Gotland utan att det finns häckningar av örnar i närheten. Forsviden är det nu enda aktiva pågående
tillståndsprocessen av storlek, därför är detta ett väldigt lämpligt objekt att få pröva örnfrågan hos
regeringen.

Riksintresseområdena för vindbruk upptar cirka 4 % av Gotlands yta. Utanför riksintresseområdena
är möjligheterna små att etablera vindkraft. 96 % av Gotlands yta kan därmed sägas vara reserverad
för örnarna. Det är därför rimligt att vindkraften ges företräde inom utpekade riksintresseområdena
för vindbruk.
Nationellt
Nationellt är tillämpningen av Art- och habitatförordningen ett stort problem för vindkraftens
utbyggnad. Och problemet är i klart tilltagande eftersom rovfågelstammarna är i ständig tillväxt över
hela landet. De ledande forskarna och författarna av Naturvårdsverkets syntesrapporter för
”Vindkraftens effekter på fåglar och fladdermöss” påpekar att ingen enskild fågelart är hotad av
vindkraften på populationsnivå. Trots det fortsätter den felaktiga tillämpningen av nämnda lag.
Effekterna av denna tillämpning är att många bra vindkraftslägen hindras, det suboptimerar och
fördyrara omställningen påtagligt.
Behovet av nya vindparker, främst i södra Sverige är stort. Under 2018 producerade vindkraften ca
17 TWh med hjälp av ca 3700 vindkraftverk. Fram till 2022 finns investeringsbeslut på drygt 1000 nya
vindkraftverk, främst i norra Sverige. Totalt kommer då vindkraften att producera ca 30 TWh efter år
2022. Energimyndigheten beräknar att vindkraften kommer att behöva producera i spannet 60-120
TWh till 2040. Det gör att i runda tal behöver antalet vindkraftverk fördubblas i landet framöver. Det
är väldigt angeläget att nya vindkraftparker kan anslutas i södra Sverige i närheten av förbrukningen,
till exempel från Gotland, när de befintliga kärnkraftverken faller för ålderstrecket.
EU: s beslutade förnybarhetsdirektiv som träder ikraft 2021 höjer ambitionsnivån från 20 % år 2020
till 32 % år 2030. Det kommer att kräva anpassningar av svenska tillämpningar, förordningar och
lagar.
Uppdrag

Utreda och skriva fram en begäran om tillåtlighetsprövning till regeringen kring Forsvidens
tillståndsansökan snarast.
Eva Ahlin (C) Regionråd

Eva Ahlin

RS AU
11 mars 2019

Regionstyrelsens arbetsutskott

Tillåtlighetsprövning av vindbruk vid Forsviden, norra Gotland
Kompletterande promemoria
PM

Då detta ärende är väckt av politiken avser jag här ge fullmäktige bakgrunden till varför vi anser
det viktigt att just nu lyfta frågan om tolkningen av Art- och habitatförordningen.
1. Sammanfattning

Planeringen för vindkraft inom Riksintresseområdet för vindbruk vid Forsviden (34 verk) och
Forsvidar (16 verk) på norra Gotland började på 50 verk och är nu nere på 11 i huvudsak på
grund av örn.
Ett bo med häckande havsörn upptäcktes inom projekteringsområdet 2013. 34 planerade
vindkraftsverk fick minskas till 17 verk för att hålla skyddsavståndet om två kilometer till
örnboet.
Åren efter 2013 har havsörnen flyttat sin boplats så att den nu ligger på ett avstånd som
understiger två kilometer från tre av vindkraftverken. Miljöprövningsdelegationen underkände
dessa tre vindkraftverk och ytterligare tre vindkraftsverk som hamnar för långt bort från kärnan
av vindkraftsparken när de tre förstnämnda verken faller bort. Alltså: 17 ansökta vindkraftverk,
minus 3 + 3 vindkraftverk, återstår 11.
Miljöprövningsdelegationen gav därför tillstånd till 11 vindkraftverk. Överklagat av både bolaget
och Naturskyddsföreningen och Ornitologiska föreningen med flera.
Numera finns det väl underbyggd forskning, gjord på Gotland, som visar att det är fullt möjligt
med samexistens mellan vindkraft och örnar. Antalet havsörnspar har ökat från 0 år 2000 till ca
60 par i dagsläget. Populationen är inte hotad, även om enstaka örnindivider skulle kunna störas
eller förolyckas av vindkraften.
Region Gotlands fullmäktige begär tillåtlighetsprövning hos Regeringen enligt Enligt 17 kapitlet
4a § i miljöbalken.
2. Argumentation - Gotland

Gotland är en föregångare i Sverige vad gäller utbyggnad av vindkraft. Det har gjort att nästan all
vindkraftskompetens i landet har sitt ursprung på Gotland. Vindkraftbranschen sysselsätter ca
100 personer på ön idag. Idag har ön ca 185 MW ansluten effekt och ca 140 vindkraftverk i drift.
Vindkraften står för ungefär 45% av öns elförsörjning varje år, motsvarande siffra för Sverige
12%.
Region Gotland och Länsstyrelsen i Gotlands län har sedan länge planerat för en omfattande
vindkraftsutbyggnad på ön. Vindkraften är grundbulten i Energiplanen och står där för ca 60%
av all energiproduktion. Målet i Energiplanen är att bli helt självförsörjande på lokalproducerad
förnyelsebar energi till 2025. I praktiken hänger också öns hela klimatomställning tätt samman
med öns energiförsörjning. Därför är det ingen överdrift att påstå att en fortsatt storskalig
vindkraftsutbyggnad är avgörande för att klara klimatomställningen. Speciellt med tanke på de

tidsramar som forskarna nu är ense om gäller för att undvika de värsta effekterna av
klimatförändringarna.
Ett problem som seglat upp sedan 2009 kring tillståndfrågorna för nya vindkraftsparker på
Gotland är tillämpningen av Art- och habitatskyddsförordningen. Speciellt rör det synen på
Kungsörn och Havsörn i förhållande till vindkraft. För Gotland har denna juridiska trend av
tillämpning gjort att det i praktiken blivit i det närmaste omöjligt att etablera nya vindkraftparker
på ön.
Numera finns det väl underbyggd forskning, gjord på Gotland, som visar att det är fullt möjligt
med samexistens mellan vindkraft och örnar. All praktisk erfarenhet säger också att sedan 1980
talets början, då vindkraftens startade byggas och örnparen var på en väldig låg nivå, så har vi haft
en parallell positiv utvecklingen i samklang.
Planeringen för vindkraft inom Riksintresseområdet för vindbruk vid Forsviden och Forsvidar på
norra Gotland är ett av de större vindkraftsprojekten på Gotland under senare år. Planeringen har
genomförts av företagen Forsviden Vind respektive WPD. Forsviden Vind AB startades 2011 av
ett 20-tal markägare med mark inom och i nära anslutning till det aktuella riksintresseområdet
som ligger inom Tingstäde, Othem, Lärbro och Hangvar socknar.
Forsviden Vind planerade ursprungligen för 34 vindkraftverk. WPD planerade ursprungligen för
16 vindkraftverk. Sammanlagt alltså ca 50 vindkraftverk i planeringen inom Riksintresseområdet.
Under prövningen av dessa två vindkraftparker har många delaspekter tillförts från klagande, de
flesta rörande örnar. Miljöprövningsdelegationens har beslutat att ge tillstånd till 11 vindkraftverk
till Forsviden, det har nu överklagats av bland annat Naturskyddsföreningen på Gotland och
Gotlands ornitologiska förening. Idag kan konstateras att av ursprungliga 50 vindkraftverk i
planeringen för vindkraft inom riksintresseområdet vid Forsviden och Forsvidar har 39
försvunnit ur planeringen på grund av förekomst av örnar. Med rådande tillämpning av Art- och
habitatskyddet så är risken uppenbar för ytterligare begränsningar.
Exemplet Forsviden illustrera hur svårt det är att planera för vindkraft på Gotland när förekomst
av enskilda örnar beaktas i varje läge. Ett flertal vindkraftsprojekt på Gotland har liknande
erfarenhet och har gått om intet utifrån närheten till örnförekomster. Detta trots att både havsörn
och kungsörn har mycket starka populationer på Gotland. Det går knappast att planera för
vindkraft någonstans på Gotland utan att det finns häckningar av örnar i närheten. Forsviden är
det nu enda aktiva pågående tillståndsprocessen av storlek, därför är detta ett väldigt lämpligt
objekt att få pröva örnfrågan hos regeringen.
Riksintresseområdena för vindbruk upptar cirka 4 % av Gotlands yta. Utanför
riksintresseområdena är möjligheterna små att etablera vindkraft. 96 % av Gotlands yta kan
därmed sägas vara reserverad för örnarna. Det är därför rimligt att vindkraften ges företräde inom
utpekade riksintresseområdena för vindbruk.
3. Argumentation - Nationellt

Nationellt är tillämpningen av Art- och habitatförordningen ett stort problem för vindkraftens
utbyggnad. Och problemet är i klart tilltagande eftersom rovfågelstammarna är i ständig tillväxt
över hela landet. De ledande forskarna och författarna av Naturvårdsverkets syntesrapporter för
”Vindkraftens effekter på fåglar och fladdermöss” påpekar att ingen enskild fågelart är hotad av
vindkraften på populationsnivå. Trots det fortsätter den felaktiga tillämpningen av nämnda lag.

Effekterna av denna tillämpning är att många bra vindkraftslägen hindras, det suboptimerar och
fördyrara omställningen påtagligt.
Behovet av nya vindparker, främst i södra Sverige är stort. Under 2018 producerade vindkraften
ca 17 TWh med hjälp av ca 3700 vindkraftverk. Fram till 2022 finns investeringsbeslut på drygt
1000 nya vindkraftverk, främst i norra Sverige. Totalt kommer då vindkraften att producera ca 30
TWh efter år 2022. Energimyndigheten beräknar att vindkraften kommer att behöva producera i
spannet 60-120 TWh till 2040. Det gör att i runda tal behöver antalet vindkraftverk fördubblas i
landet framöver. Det är väldigt angeläget att nya vindkraftparker kan anslutas i södra Sverige i
närheten av förbrukningen, till exempel från Gotland, när de befintliga kärnkraftverken faller för
ålderstrecket.
EU: s beslutade förnybarhetsdirektiv som träder ikraft 2021 höjer ambitionsnivån från 20 % år
2020 till 32 % år 2030. Det kommer att kräva anpassningar av svenska tillämpningar,
förordningar och lagar.
4. Kan regionfullmäktige begära prövning hos regeringen?

Enligt 17 kapitlet 4a § i miljöbalken kan kommunfullmäktige begära att regeringen prövar olika
typer av verksamheter som räknas upp i paragrafen. Som punkt 7 (se nedan) anges: anläggningar
för vindkraft som är tillståndspliktiga enligt föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av
9 kap. 6 §. (Forsviden södra vindkraftspark är en sådan anläggning)
4 a § På kommunfullmäktiges begäran ska regeringen förbehålla sig tillåtlighetsprövningen av en
ny verksamhet av något av följande slag, om ett sådant förbehåll är möjligt enligt 3 § och det inte
finns särskilda skäl för att avstå från prövningen:
…
7. anläggningar för vindkraft som är tillståndspliktiga enligt föreskrifter som regeringen har
meddelat med stöd av 9 kap. 6 §,
5. Hur går det till?

1. Om kommunfullmäktige begär regeringsprövning i ett sådant här fall ska regeringen pröva, den
kan inte tacka nej, enligt ovan bedömning gjord av bolagets miljöjurist, som skiljer sig från
regionjuristens bedömning.
2. Mark- och miljödomstolen, där Forsviden södra vindkraftspark ligger nu, får då regeringens
uppdrag att bereda färdigt ärendet. Eventuella kompletteringar som behövs för domstolens
beredning och regeringens beslut kommuniceras med bolaget och med överklagande parter och
inte med Regionen. När det är färdigberett går det till regeringen för beslut, med en
rekommendation från mark- och miljödomstolen om vilket som är lämpligt beslut. Sedan beslutar
regeringen. Regeringens beslut kan mycket väl gå emot mark- och miljödomstolens
rekommendationer.
3. Det tar som regel lite längre tid än det normalt skulle ha tagit den vanliga vägen. 2-3 år är
normalt.
4. Regeringen tar bara beslut om tillåtligheten. I fallet Forsviden södra vindkraftspark innebär det
att regeringen tar ställning till om det ska vara 0 (i enlighet med överklagande motparter), 11 (i
enlighet med Miljöprövningsdelegationens beslut) eller 16 vindkraftverk (i enlighet med bolaget

överklagan), eftersom det ju är överklagat från både motparter och från bolaget.
5. Domstolen, i detta fallet mark- och miljödomstolen, fastställer sedan villkoren. Regeringen kan
dock ta beslut om särskilda villkor som bolaget har begärt att den ska ta beslut om.
6. Hur ser örnsituationen ut vid Forsviden Södra?

Ett bo med häckande havsörn upptäcktes inom projekteringsområdet 2013. Detta innebar att den
planerade parken med 34 vindkraftsverk fick minskas till 17 vindkraftverk för att hålla
skyddsavståndet om två kilometer till örnboet.
Åren efter 2013 har havsörnen flyttat sin boplats så att den nu ligger på ett avstånd som
understiger två kilometer från tre av vindkraftverken. Miljöprövningsdelegationen underkände
dessa tre vindkraftverk och ytterligare tre vindkraftsverk som hamnar för långt bort från kärnan
av vindkraftsparken när de tre förstnämnda verken faller bort. Alltså: 17 ansökta vindkraftverk,
minus 3 + 3 vindkraftverk, återstår 11.
Miljöprövningsdelegationen gav därför tillstånd till 11 vindkraftverk.
Gotlands Ornitologiska förening, Naturskyddsföreningen, och närboende genom Richard
Bernström, har överklagat Miljöprövningsdelegationens beslut främst utifrån förekomsten av örn,
men även utifrån områdets naturvärden mer allmänt. Motparterna har också angivit att de nu
känner till ett örnbo (ej använt senaste året enligt överklagan) som ligger närmare än 2 km från 6
av vindkraftverken.
Gotlands Ornitologiska förening har vid tidigare prövningar lagt fram information om örnbon
först i ett sent skede av prövningen. Man kan befara att så kommer att ske även i detta fall.
Bolaget har samtidigt överklagat Miljöprövningsdelegationens beslut utifrån att skyddsavståndet
till havsörnsboet inte är relevant. Bolaget menar att det inte är rimligt och ändamålsenligt att
ändra eller inskränka planeringen för vindkraft utifrån att havsörnen flyttat sin boplats.
7. Varför ska regionfullmäktige begära tillåtlighetsprövning? Hjälper vi bolaget Forsviden?

Ur regionfullmäktiges synpunkt handlar det inte om att hjälpa ett enskilt företag utan om att se
om regeringen är beredd att ta ett beslut som i viss utsträckning går emot tidigare praxis. Ett för
vindkraften positivt beslut i fallet Forsviden södra vindkraftsanläggning kan vara avgörande för
om det ska bli en större utbyggnad av vindkraft på Gotland framledes. Region Gotland och
Länsstyrelsen har länge planerat för omfattande vindkraftsutbyggnad på ön. Vindkraften är
grundbulten i Energiplanen, där den står för 60% av energiproduktionen. Målet i Energiplanen är
att Gotland ska bli självförsörjande på lokalproducerad förnyelsebar energi till 2025.
Ett negativt beslut (oavsett vem som tar beslutet) skulle bli ytterligare en bekräftelse på att det är
mycket svårt att få positiva beslut om vindkraft på Gotland. Det är tveksamt om några företag
skulle projektera vindkraft på ön efter det.
Ett positivt beslut skulle vara första steget mot att ändra praxis till att innebära att vindkraft är
förenligt med förekomsten av örnar på Gotland.
8. Varför skulle regeringen i detta fall ta ett beslut som avviker från praxis?

Praxis vad gäller örnar och vindkraft innebär i korthet att ett skyddsavstånd om två till tre
kilometer ska iakttas mellan örnbon och vindkraftverk. Även områden där det förekommer stor
koncentration av örnar kan underkännas, utan att det finns kända bon inom skyddsavståndet.

Denna praxis kan främst sägas utgå från förhållanden som rått på fastlandet. Där är det generellt
så glest mellan kungsörnshäckningar att varje kungsörnspar kan sägas utgöra en lokal population
som bör beaktas. Tidigare har även havsörnen haft en gles förekomst som det funnits anledning
att beakta på motsvarande sätt. Havsörnen har dock haft en mycket positiv utveckling och har
snart etablerat sig med en ”heltäckande” förekomst i hela landet. Det finns därför inte anledning
och möjlighet att ta hänsyn till havsörnens häckningar på samma sätt som tidigare.
På Gotland har förekomsten av havsörn ökat från 0 par omkring år 2000 till att man idag
uppskattar att det finns omkring 60 par havsörn på ön. Även kungsörnen har haft en mycket
positiv utveckling på Gotland de senaste decennierna och det finns även av kungsörn omkring 60
par på ön.
9. Kort om Forsviden södra vindkraftspark

Forsviden södra vindkraftspark har utvecklats av företaget Forsviden Vind AB sedan 2011.
Forsviden Vind AB ägs av 19 markägare med mark i vindkraftsområdet.
Målsättningen är att vindkraftverk som byggs ska ägas så lokalt som möjligt, av boende i berörda
socknar och av gotlänningar i övrigt.
Miljöprövningsdelegationen gav i juni 2018 tillstånd för 11 av 17 ansökta vindkraftverk. Beslutet
är överklagat och ligger nu hos mark- och miljödomstolen.
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Tillåtlighetsprövning av vindbruk vid Forsviden, norra Gotland
Regionstyrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige
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Bilagd skrivelse inges till regeringen

Sammanfattning

Region Gotland (Gotlands kommun) vänder sig med stöd av 17 kap. 4 a§
miljöbalken till Regeringen med begäran att regeringen förbehåller sig
tillåtlighetsprövningen av Forsviden Vind AB:s ansökan om tillstånd för uppförande
och drift av anläggning för vindkraft.
Region Gotland motiverar detta med att hos oss väcker detta ärende även frågor av
principiell natur: Var ska den kraftproduktionen lokaliseras som ska förse Gotland
med framtida behov av förnybar el? Hur ska Region Gotland hantera energifrågor
inom sitt planeringsansvar i kommande översiktsplan, när riksintresse för vindbruk
på Gotland, till synes alltid får stå tillbaka för andra intressen, även i de områden där
översiktsplanen anger att andra bevarande- och exploateringsintressen inom dessa
områden inte alltid kan prioriteras?
Av alla projekt som testats för utbyggnad i riksintresseområden för vindkraft på
Gotland finns dock bara Forsviden kvar som ensamt projekt vilket kan komma att
öka produktionen av vindkraftsel på Gotland i närtid. För en hållbart, säkert och
tryggt framtida energisystem på Gotland bedömer vi det nödvändigt att hitta olika
vägar till samexistens mellan örnar och vindkraft på Gotland. Ett steg i den
riktningen vore att låta vindkraften äga företräde på några av de platser som pekats ut
som lämpliga för vindkraft ur flera aspekter.
Därför instämmer Region Gotland i vad Forsviden Vind AB anfört i målet och
tillstyrker bifall till tillåtligheten av bolaget tillämnade anläggning.

Ärendebeskrivning

Ärendet styrs av miljöbalken, plan- och bygglagen samt tillämpningen av Art- och
habitatdirektivet.
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

Tjänsteskrivelse
RS 2019/99

Region Gotland
Bedömning

Region Gotland motiverar detta med att hos oss väcker detta ärende även frågor av
principiell natur: Var ska kraftproduktionen lokaliseras som ska förse Gotland med
framtida behov av förnybar el? Hur ska Region Gotland hantera energifrågor sitt
planeringsansvar i kommande översiktsplan, när riksintresse för vindbruk på
Gotland, till synes alltid får stå tillbaka för andra intressen, även i de områden där
översiktsplanen anger att andra bevarande- och exploateringsintressen inom dessa
områden inte alltid kan prioriteras? Av alla projekt som testats för utbyggnad i
riksintresseområden för vindkraft på Gotland finns dock bara Forsviden kvar som
ensamt projekt vilket kan komma att öka produktionen av vindkraftsel på Gotland i
närtid. För ett hållbart, säkert och tryggt framtida energisystem på Gotland bedömer
vi det nödvändigt att hitta olika vägar till samexistens mellan örnar och vindkraft på
Gotland. Ett steg i den riktningen vore att låta vindkraften äga företräde på några av
de platser som pekats ut som lämpliga för vindkraft ur flera aspekter.
Därför instämmer Region Gotland i vad Forsviden Vind AB anfört i målet och
tillstyrker bifall till tillåtligheten av bolaget tillämnade anläggning.

Beslutsunderlag

Bilaga RS Brev till Regeringen om Forsviden vind

Forsviden Vind AB:s ansökan om tillstånd för uppförande och drift av anläggning
för vindkraft inom fastigheterna Othem Norrbys 1:43, Othem Stenstugu 1:57
Översiktsplan - Bygg Gotland antagen 2008, Energiplan - Energi 2020, antagen 2014
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall

Skickas till
Miljö- och energidepartementet
Mark –och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt
Eva Ahlin (C)
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103 33 Stockholm

Tillåtlighetsprövning av vindbruk vid Forsviden, norra
Gotland
Region Gotland (Gotlands kommun) får med stöd av 17 kap. 4 a § miljöbalken
härmed begära att regeringen förbehåller sig tillåtlighetsprövningen av
Forsviden Vind AB:s ansökan om tillstånd för uppförande och drift av
anläggning för vindkraft inom fastigheterna Othem Norrbys 1:43, Othem
Stenstugu 1:57, Tingstäde Austris 1:15 samt Tingstäde Rosarve 1:11, 1:20 och
2:1 i Gotlands kommun.
Forsviden Vind AB:s ansökan handläggs för närvarande av Mark- och
miljödomstolen vid Nacka tingsrätt under mål nr M 4376-18.
Byggnadsnämnden i Region Gotland yttrade sig 2016 över ansökan för vindkraftsutbyggnad i detta område och angav att ansökan ansågs vara förenlig med
översiktsplanen. Då ingick även fastigheterna Hangvar Gullauser 1:9, Lärbro
Uppegårds 1:8, Lärbro Västninge 1:5 och 1:12, Othem Norrbys 3:1 och 1:46
men området har naggats i kanten under prövotidens gång, vilket varit vanligt
förekommande när förslagna vindkraftsparker prövats, men också går emot
översiktsplanens intentioner om få men tillräckligt stora och samlade områden
för vindbruk på Gotland; för att minska antalet områden, minimera behovet av
luftledningar samt få ekonomiskt bärkraftiga och landskapsmässigt tilltalande
parker.
Region Gotland vänder sig nu till Regeringen med anledning av att hos oss
väcker detta ärende även frågor av principiell natur: Var ska kraftproduktionen
lokaliseras som ska förse Gotland med framtida behov av förnybar el? Hur ska
Region Gotland hantera energifrågor inom sitt planeringsansvar i kommande
översiktsplan, när riksintresse för vindbruk på Gotland, till synes alltid får stå
tillbaka för andra intressen, även i de områden där översiktsplanen anger att
andra bevarande- och exploateringsintressen inom dessa områden inte alltid
kan prioriteras.

Besöksadress Visborgsallén 19

Bg 339-8328 Pg 18 97 50-3

Postadress SE-621 81 Visby

Org nr 212000-0803

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Webbplats www.gotland.se

E-post regiongotland@gotland.se

facebook.com/regiongotland

Regionstyrelsen
Region Gotland

2 (3)

Översiktsplanen för Gotland från 2008 innehåller en fördjupning om
vindkraft, med ett för sin tid mycket väl förankrat förslag om var på Gotland
vindkraften skulle kunna få tillåtelse att utvecklas, i förhållande till andra
intressen https://www.gotland.se/50628
Planeringsmålet var då att kunna bygga ut gotländsk vindkraft till en årlig
produktion i storleksordningen 2,5 TWh el på land och till havs.
Möjligheterna att nå planeringsmålet har sedan dess dels försvårats avsevärt av
ändrade planeringsförutsättningar: främst ifråga om risken för otillåten
påverkan på populationerna av havs- och kungsörn på Gotland och genom
inställda planer på att ansluta elnätet på Gotland till det svenska stamnätet.
Samtidigt har planeringsmålet aktualiseras som ett framtida identifierat behov
av årlig eltillförsel på Gotland; dels av den färdplan till fossilfrihet som
cementindustrin lämnat inom Regeringens initiativ ” Fossilfritt Sverige” och
dels i den färdplan som är under utveckling med anledning av Regeringens
beslut, 2018-05-31, M2018/0164/Ee: Uppdrag till Statens energimyndighet att
möjliggöra att Gotland blir en pilot för ett hållbart energisystem,
Med anledning av det senare uppdraget har också Vattenfall genomfört en
förstudie om olika lösningar, inklusive energilager, för att öka kapaciteten för
nyansluten kraftproduktion på Gotland.
Av alla projekt som testats för utbyggnad i riksintresseområden för vindkraft
på Gotland finns dock bara Forsviden kvar som ensamt projekt vilket kan
komma att öka produktionen av vindkraftsel på Gotland i närtid. Detta
tillskrivs bland annat att örnfrågan i prövning för respektive område i regel inte
utretts och beskrivits på populationsnivå, utan på detaljnivå, med hänsyn till
redovisade örnbon inom området eller i dess närhet. Havsörn har sedan
etablering i början av 1990-talet, under samma tid som vindkraften utvecklats
på ön, haft en lyckosam utveckling på Gotland med 40-talet kända boplatser
och utbyte med populationer såväl på fastlandet som i Estland. På Gotland har
populationen av kungsörn kring 30-talet lyckade häckningar per år och
Gotland har därmed landets tätaste population. Hittills har således örnbestånd
och vindkraft kunnat växa och utvecklas samtidigt på Gotland.
För en hållbart, säkert och tryggt framtida energisystem på Gotland bedömer vi
det nödvändigt att hitta olika vägar till samexistens mellan örnar och vindkraft
på Gotland. Ett steg i den riktningen vore att låta vindkraften äga företräde på
några av de platser som pekats ut som lämpliga för vindkraft ur flera aspekter.
Därför instämmer Region Gotland i vad Forsviden Vind AB anfört i målet och
tillstyrker bifall till tillåtligheten av bolaget tillämnade anläggning.
Region Gotland

Eva Nypelius
ordförande

Peter Lindvall
regiondirektör

Regionstyrelsen
Region Gotland
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Bilaga
Regionfullmäktiges beslut den 25 mars 2019, § XXX

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2019-03-25

Handlingar till

Ärende 9

Försäljning av Gothem Kyrkebinge 1:55
Innehåll
• Regionstyrelsen 2019-02-28, § 55
• Regionstyrelseförvaltningen 2019-01-30
• Tomträttsavtal
• Genomförandeavtal
• Köpekontrakt

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-02-28

RS § 55

Försäljning av Gothem Kyrkebinge 1:55

RS 2017/456
AU § 55

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

• Upprättat köpekontrakt avseende överlåtelse av del av fastigheten Gothem
Kyrkebinge 1:55 till Åminne Fritid & Havsbad AB för en köpeskilling av
8 000 000 kr godkänns.
Regionstyrelsens beslut

• Upprättat genomförandeavtal (markanvisning) för fastigheten Gothem Kyrkebinge
1:55 med Åminne Fritid & Havsbad AB godkänns.
• Ändring av tomträttsavtal avseende del av fastigheten Gothem Kyrkebinge 1:55
godkänns.

Kommunstyrelsen beslutade 2010-02-25 § 25 att godkänna avtal om option av friköp
av tomträtten upplåten i Gothem Kyrkebinge 1:55 under förutsättning att planändringar vidtas i syfte att förhindra att området styckas i flera fastigheter.
Regionfullmäktige beslutade 2018-10-22, § 13 att anta ett förslag till detaljplan för
Gothem Kyrkebinge 1:55 (Åminne camping), daterat 2016-05-25, rev 2017-04-05.
Beslutet vann laga kraft 2018-12-06.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att föreliggande genomförandeavtal,
köpekontrakt och ändring av tomträttsavtal är upprättande i enlighet med gällande
riktlinjer samt regionstyrelsens beslut om option för friköp av tomträtt 2010-02-25
och förvaltningen föreslår således att regionstyrelsen beslutar att godkänna upprättade genomförandeavtal (markanvisning) och köpekontrakt samt besluta om
ändring av tomträttsavtal, för fastigheten Gothem Kyrkebinge 1:55 med Åminne
Fritid & Havsbad AB.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2019-01-30

40 (58)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2017/456
30 januari 2019

Åsa Linder

Regionstyrelsen

Genomförandeavtal, tomträttsavtal och köpekontrakt
Gothem Kyrkebinge 1:55 (Åminne camping)
Förslag till beslut

Förslag till beslut i regionstyrelsen


att godkänna upprättat genomförandeavtal (markanvisning) för fastigheten
Gothem Kyrkebinge 1:55 med Åminne Fritid & Havsbad AB.



att godkänna ändring av tomträttsavtal avseende del av fastigheten Gothem
Kyrkebinge 1:55.

Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige


att godkänna upprättat köpekontrakt avseende överlåtelse av del av
fastigheten Gothem Kyrkebinge 1:55 till Åminne Fritid & Havsbad AB för
en köpeskilling av 8 000 000 kr.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2010-02-25 § 25 att godkänna avtal om option av friköp
av tomträtten upplåten i Gothem Kyrkebinge 1:55 under förutsättning att
planändringar vidtas i syfte att förhindra att området styckas i flera fastigheter.
Regionfullmäktige beslutade 2018-10-22, § 13 att anta ett förslag till detaljplan för
Gothem Kyrkebinge 1:55 (Åminne camping), daterat 2016-05-25, rev 2017-04-05.
Beslutet vann laga kraft 2018-12-06.
Ärendebeskrivning

Antagen detaljplan omfattar inte hela fastigheten som idag är upplåten till Åminne
Fritid & Havsbad. Genomförandeavtalet reglerar därför både överlåtelse av del av
Gothem Kyrkebinge 1:55 och ändring av tomträttsavtal.
Detaljplanen syftar till att möjliggöra en upprustning/utveckling av turist- och
campingverksamheten. Planen medger en delning av det område som överlåts i fyra
fastigheter för att i framtiden kunna utveckla en turistzon. Denna möjlighet har inte
1 (3)

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 2017/456

bedömts stå i konflikt med regionstyrelsens intention enligt beslut om friköp enligt
ovan.
Genomförandeavtalet reglerar i huvudsak följande:
-

Överlåtelse av del av Gothem Kyrkebinge 1:55

-

Tillträde till samt skötsel av badstrand

-

Fastighetsbildningsåtgärder

- Ändring av tomträttsavtal
Köpekontraktet reglerar i huvudsak följande:
-

Tillträde och köpets fullbordande är villkorade av att regionfullmäktige
godkänner köpekontraktet och att fastighetsbildningen vinner laga kraft

-

Fastighetsbildningsåtgärder för genomförande av antagen detaljplan bl a ska
servitut bildas som ger allmänheten rätt att använda befintlig väg och
parkeringsplatser samt gångväg till och från friluftsbaden.

Del av Gothem Kyrkebinge 1:55 som överlåts till
Åmmine Camping & Havsbad
Ett uppdaterat värdeutlåtande avseende ersättning vid friköp av del av Gothem
Kyrkebinge 1:55 ligger till grund för överenskommen köpeskilling om 8 000 000 kr.
Ändring av tomträttsavtalet regerar i huvudsak följande:
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2017/456

-

Avtalets giltighet är villkorat av att regionstyrelsen godkänner
tomträttsavtalet och att fastighetsbildningen vinner laga kraft

-

Allmänhetens rätt att fritt nyttja badstranden och använda befintlig bro över
ån samt nyttja toaletter på tomträttshavarens anläggning så länge den håller
öppet för säsongen.

-

Ny avgäld om 20 000 kr/år. Tomträttsavgälden ska regleras om byggnad/er
uppförs inom tomträtten.

Kvarvarande del av Gothem Kyrkebinge 1:55 som fortsatt ska upplåtas
med tomträtt till nuvarande tomträttshavare
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att föreliggande genomförandeavtal,
köpekontrakt och ändring av tomträttsavtal är upprättande i enlighet med gällande
riktlinjer samt regionstyrelsens beslut om option för friköp av tomträtt 2010-02-25
och förvaltningen föreslår således att regionstyrelsen beslutar att
-

att godkänna upprättade genomförandeavtal (markanvisning) och
köpekontrakt samt besluta om ändring av tomträttsavtal, för fastigheten
Gothem Kyrkebinge 1:55 med Åminne Fritid & Havsbad AB

Beslutsunderlag
Bilaga 1 Genomförandeavtal
Bilaga 2 Köpekontrakt
Bilaga 3 Ändring av tomträttsavtal

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör

Skickas till
TKF/Mark och Stadsmiljö
SBF/Planenheten
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2019-03-25

Handlingar till

Ärende 10

Förvärv av Roma Diskarve 1:9 m.fl.
Innehåll
• Regionstyrelsen 2019-02-28, § 58
• Regionstyrelseförvaltningen 2019-01-31
• Undertecknad överenskommelse om fastighetsreglering för Roma Diskarve
• Värdering av Fastighetsbyrån
• Värdering av LRF Konsult

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-02-28

RS § 58

Förvärv av åkermark Roma Diskarve

RS 2018/1266
AU § 58

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

• Överenskommelse avseende fastighetsreglering av fastigheterna Roma Diskarve
1:9, 1:10 samt 1:16, som ägs av Bror Sture Svensson, till Roma Lövsta 2:2, som ägs
av Region Gotland godkänns. Överenskommen ersättning uppgår till 4 950 000
kronor.

Huvudinriktningen på skoljordbruket på Gotland Grönt Centrum AB (GGC) är
ekologisk mjölkproduktion med drygt 80 mjölkkor. Under hela sommarhalvåret, dvs
april – september, går mjölkkorna ute på betesfållor. Mer än hälften av dessa betesfållor ligger på fastigheterna Roma Diskarve 1:9, 1:10 samt 1:16. För att GGC ska
kunna fortsätta med ekologisk mjölkproduktion finns ett behov av att säkerställa ett
långsiktigt nyttjande av åkermarken inom Roma Diskarve.
GGC har sedan många år tillbaka arrenderat åkermarken på fastigheterna Roma
Diskarve 1:9, 1:10 samt 1:16. Markarealen omfattar totalt cirka 37 ha. Markägaren vill
nu avyttra marken och GGC har därför fått frågan ifall det finns ett intresse att
förvärva. För GGC är det nödvändigt att ha ett fungerande skoljordbruk. Antalet
gymnasieelever som läser Naturbruk på GGC har ökat från 40 st. 2015 till 75 st.
2018. Alla elever får arbete efter avslutade studier. Genom ett förvärv av marken
säkras verksamhetens förutsättningar långsiktigt.
Genom en överenskommelse om fastighetsreglering av fastigheterna Roma Diskarve
1:9, 1:10 och 1:16 till Roma Lövsta 2:2 och därefter ett arrende med GGC säkras en
långsiktighet för ekologisk mjölkproduktion inom ramen för GGC’s verksamhet som
skoljordbruk. Marken ligger i ett av Gotlands bästa jordbruksområden och den
marknadsmässiga arrendeavgiften ger en avkastning på investerade medel som överstiger regionens nu gällande internränta. Regionstyrelseförvaltningen föreslår därför
att regionstyrelsen godkänner föreliggande överenskommelse avseende fastighetsreglering för beslut i regionfullmäktige.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-01-31
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2018/1266
31 januari 2019

Åsa Linder

Regionstyrelsen

Överenskommelse om inreglering av åkermark på
fastigheterna Roma Diskarve 1:9, 1:10 samt 1:16
Regionstyrelsen förslag till beslut i regionfullmäktige

•

att godkänna föreliggande överenskommelse avseende fastighetsreglering av
fastigheterna Roma Diskarve 1:9, 1:10 samt 1:16, som ägs av Bror Sture
Svensson, till Roma Lövsta 2:2, som ägs av Region Gotland. Överenskommen
ersättning uppgår till 4 950 000 kronor.

•

att medel för att genomföra fastighetsregleringen anvisas ur eget kapital

Sammanfattning

Huvudinriktningen på skoljordbruket på Gotland Grönt Centrum AB (GGC) är
ekologisk mjölkproduktion med drygt 80 mjölkkor. Under hela sommarhalvåret, dvs
april – september, går mjölkkorna ute på betesfållor. Mer än hälften av dessa
betesfållor ligger på fastigheterna Roma Diskarve 1:9, 1:10 samt 1:16. För att GGC
ska kunna fortsätta med ekologisk mjölkproduktion finns ett behov av att säkerställa
ett långsiktigt nyttjande av åkermarken inom Roma Diskarve.
GGC har sedan många år tillbaka arrenderat åkermarken på fastigheterna Roma
Diskarve 1:9, 1:10 samt 1:16. Markarealen omfattar totalt cirka 37 ha. Markägaren vill
nu avyttra marken och GGC har därför fått frågan ifall det finns ett intresse att
förvärva. För GGC är det nödvändigt att ha ett fungerande skoljordbruk. Antalet
gymnasieelever som läser Naturbruk på GGC har ökat från 40 st. 2015 till 75 st.
2018. Alla elever får arbete efter avslutade studier. Genom ett förvärv av marken
säkras verksamhetens förutsättningar långsiktigt.
Ärendebeskrivning

Sedan 1 januari 2015 äger LRF, Region Gotland och Hushållningssällskapet
Gotland GGC. GGC är ett driftsbolag som skall driva jordbruket, gården och
lantbruksutbildningarna på Lövsta. GGC har ingen möjlighet att förvärva marken.
Detta innebär att regionen förvärvar marken för att därefter arrendera ut marken till
GGC.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2018/1266

Då fastigheterna ligger i anslutning till regionens fastighet Roma Lövsta 2:2, som
också nyttjas av GGC, bedöms det som ändamålsenligt att reglera in de tre fastig
heterna i regionens fastighet. Ytterst är det Lantmäteriverket som beslutar om
fastighetsregleringen och dess lämplighet. En fastighetsreglering innebär att regionen
ikläder sig ansvaret för kostnaderna förenat med detta samtidigt som regionen inte
behöver betala lagfartskostnad, i detta fall 210 375 kronor.
För att fastställa en köpeskilling har regionen liksom säljaren låtit utföra var sin
oberoende värdering. De båda värderingarna resulterade i två marknadsvärden om
4,4 mnkr respektive 5,5 mnkr. Snittet utav de båda värderingarna uppgår till
4,95 mnkr som utgör den köpeskilling som parterna enats om.
Överenskommet arrende som efter fastighetsregleringen ska upprättas mellan
regionen och GGC uppgår till 3 500 kr/ha vilket summeras till totalt 130 000 kr/år.
Arrendet motsvarar en årlig avkastning på investeringen om 2,6 procent vilket
bedöms vara marknadsmässigt. Regionens internränta uppgår för närvarande till
1,5 procent.
Bedömning

Genom en överenskommelse om fastighetsreglering av fastigheterna Roma Diskarve
1:9, 1:10 och 1:16 till Roma Lövsta 2:2 och därefter ett arrende med GGC säkras en
långsiktighet för ekologisk mjölkproduktion inom ramen för GGC’s verksamhet som
skoljordbruk. Marken ligger i ett av Gotlands bästa jordbruksområden och den
marknadsmässiga arrendeavgiften ger en avkastning på investerade medel som överstiger regionens nu gällande internränta. Regionstyrelseförvaltningen föreslår därför
att regionstyrelsen godkänner föreliggande överenskommelse avseende fastighetsreglering för beslut i regionfullmäktige.
Beslutsunderlag

Överenskommelse om fastighetsreglering
Värdebedömning Fastighetsbyrån
Värdebedömning LRF Konsult

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
TKF / Mark och stadsmiljö
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2019-03-25

Handlingar till

Ärende 11

Begränsning av fyrverkerier. Motion från

Håkan Onsjö (M)
Innehåll
• Motion 2018-03-26

• Regionstyrelsen 2018-12-12 § 380
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-11-15

Fröjel 2018-03-26

Motion:
Till:

Begränsning av fyrverkerier
Regionfullmäktige Gotland

Varje år innebär nyårsfirandet en plåga för många hundar och hundägare, som i
stället för en festlig inramning upplever fyrverkerier som en ren skräckupplevelse.
Det skulle uppskattas om vi såg över möjligheterna att begränsa smällandet i såväl
tid som rum.
Exempelvis skulle man kunna hänvisa denna del av nyårsfirandet ner till
hamnområdet mellan 23:30–00:30 på nyårsnatten. Fördelen med detta är ju
dessutom att alla som vill kan uppleva varandras raketer där, det kan bli ett stort
skådespel. Dessutom kanske under lite mer ordnade former för att minska risken för
olyckor.
Regionen skulle kanske kunna bjuda på en laser-show över staden som kan vara lika
spektakulär, men utan de negativa effekterna enligt ovan, och dessutom mycket
bättre för miljön.
En ”Fyrverkerifri zon ” i Visby kan faktiskt tänkas locka nyårsfirare från övriga landet
att fira nyår här, så stort är faktiskt problemet.

Jag yrkar således på att man utreder möjligheterna att begränsa fyrverkerierna på
nyårsnatten, i första hand i Visby, i både tid och rum.

Håkan Onsjö (m)

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-12-12

RS § 380

Motion. Begränsning av fyrverkerier

RS 2018/366

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Motionen anses besvarad.

Håkan Onsjö (M) har i motion den 26 mars 2018 yrkat att möjligheterna att begränsa
fyrverkerierna på nyårsnatten, i första hand i Visby, i både tid och rum utreds. I
motiveringen har han bl.a. angett att begränsningen skulle kunna uppvägas av en
regionalt ordnad lasershow.
Regionstyrelsen har den 25 oktober 2018, § 286 berett en annan motion på
motsvarande tema. Av utredningen i det ärendet framgår att regionen använt sig av
möjligheten i ordningslagen att begränsa användningen av pyrotekniska varor i Visby.
Motionen har föreslagits besvarad. På i den motionen anförda skäl föreslås även
förevarande motionen besvarad.
Vidare kan tilläggas att det i media rapporterats att några kommuner på prov ersatt
det kommunala fyrverkeriet med en lasershow men att en sådan lasershow kan störa
flygtrafiken och kräva särskilda tillstånd.
Ärendets behandling under mötet

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

Motion. 2018-03-26
Regionstyrelseförvaltningen 2018-11-15
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2018/366
15 november 2018

Patrik Pettersson

Regionstyrelsen

Motion. Begränsning av fyrverkerier. Håkan Onsjö (M)
Förslag till beslut i regionfullmäktige

•

Motionen anses besvarad.

Ärendet

Ledamoten Håkan Onsjö har i motion den 26 mars 2018 yrkat att möjligheterna att
begränsa fyrverkerierna på nyårsnatten, i första hand i Visby, i både tid och rum
utreds. I motiveringen har han bl.a. angett att begränsningen skulle kunna uppvägas
av en regionalt ordnad lasershow.
Regionstyrelsen har den 25 oktober 2018, § 286 berett en annan motion på
motsvarande tema. Av utredningen i det ärendet framgår att regionen använt sig av
möjligheten i ordningslagen att begränsa användningen av pyrotekniska varor i Visby.
Motionen har föreslagits besvarad. På i den motionen anförda skäl föreslås även
förevarande motionen besvarad.
Vidare kan tilläggas att det i media rapporterats att några kommuner på prov ersatt det
kommunala fyrverkeriet med en lasershow men att en sådan lasershow kan störa
flygtrafiken och kräva särskilda tillstånd.1

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.

1

Se t.ex. https://www.metro.se/artikel/laser-och-ljus-nya-trenden-p%C3%A5-tolvslaget-xt
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
2019-03-25

Handlingar till

Ärende 12

Jobb- och resultatinriktad
vuxenutbildning. Motion från Jesper

Skalberg Karlsson (M)
Innehåll
• Motion 2018-06-18
• Regionstyrelsen 2019-02-28 § 61

• Regionstyrelseförvaltningen 2019-01-11
• Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2018-10-23, § 105
• Utbildnings och arbetslivsförvaltningen 2018-09-25

Visby 2018-06-18

Motion:
Till:

Jobb- och resultatinriktad vuxenutbildning
Regionfullmäktige Gotland

Vuxenutbildningen får en allt mer central samhällsfunktion. Från att i första hand ha
varit den andra chansen för unga som inte klarade gymnasiet, till att också vara den
första chansen för de som inte fått den någon annanstans. Båda dessa roller
kommer framöver kombineras med ett växande behov av omställning mitt i livet.
Sammantaget kommer efterfrågan på vuxenutbildning öka, samtidigt som resultaten
– inte minst i SFI – är otillräckliga. Reformerna behöver ta sikte på resultat och
ändamålsenligt resursutnyttjande.
Olika kommuner har valt olika väg. Först ut att tänka nytt var Nacka, som la
upphandling åt sidan och tog en LOV-liknande auktorisationsmodell till
vuxenutbildningen. Auktorisation innebär att alla som når upp till i förväg ställda
kvalitetskrav får erbjuda vuxenutbildning mot en fastställd peng. Kommunen undviker
på så sätt att fastna i upphandling och får en mer kontinuerlig kvalitetsuppföljning.
Fler aktörer möjliggör ökad individanpassning och specialisering, för att
vuxenutbildningen ska kunna passa fler ännu bättre. Andra kommuner har därefter
gjort liknande reformer. Solna har nu tillsammans med en grupp andra kommuner
infört ett auktorisationssystem inom vuxenutbildning som även kommer omfatta SFI
framöver.
Växjö kombinerar auktorisation med att utbildningsanordnarna inte ersätts per
deltagare, utan per avklarad verksamhetspoäng (80 procent av ersättningen,
successivt under kursen) och vid avklarad kurs med godkänt betyg (20 procent, vid
kursens slut). Därtill finns möjlighet att få en matchningsbonus, om eleven efter
examen matchas till ett jobb. Även Helsingborg kombinerar auktorisation med en
liknande ersättningsmodell vilket har lett till goda resultat och att kvaliteten på
verksamheten höjts. I Helsingborg har alla elever som läser inom vuxenutbildningen
inklusive SFI också ett jobbmål kopplat till sina studier, för att förhindra avhopp från
studierna och snabbare få människor i arbete.
Sundbyberg har infört auktorisation inom hela vuxenutbildningen (inklusive SFI), med
en liknande ersättningsmodell som i Växjö och Helsingborg. Sundbyberg har även
infört auktorisation inom arbetsmarknadsinsatser, vilket skapar en bred palett av
individuella vägar till jobb och möjligheten för auktoriserade leverantörer att
kombinera vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser, utifrån individens behov.
Dessutom utgår en sysselsättningsbonus när personen går till varaktigt arbete.

Med anledning av ovanstående yrkar jag:

Att

Region Gotland ser över möjligheterna att göra vuxenutbildningen mer inriktad
på att få människor i arbete, i enlighet med vad som anförts ovan.

Jesper Skalberg Karlsson (M)

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-02-28

RS § 61

Motion. Jobb- och resultatinriktad
vuxenutbildning

RS 2018/694
AU § 60

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

• Motionen anses besvarad.
Regionstyrelsens beslut

• Regionstyrelsen ser positivt på att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
arbetar vidare med valfrihetssystem genom ackreditering inom vuxenutbildningen.

Regionstyrelsen lämnar följande förslag på svar gällande en motion från Jesper
Skalberg Karlsson (M). Motionären yrkar på att Region Gotland ser över möjligheterna att göra vuxenutbildningen mer inriktad på att få människor i arbete. Som
lyckade reformer anförs i motionen några utvalda kommuners arbete kring
auktorisations- och ersättningsmodeller.
Målet med vuxenutbildningen är att gotländska arbetsgivare kan rekrytera personal
med rätt kompetens och att samarbete kring utbildnings- och kompetensfrågor sker i
ett väl fungerande system i syfte att analysera och matcha utbud och efterfrågan av
kompetens och arbetskraft. Genom det samarbete som sker mellan Region Gotlands
förvaltningar, Arbetsförmedlingen, Uppsala universitet Campus Gotland och
näringslivet (bl.a. via forum som Kompetensplattformen) fokuserar regionen på att få
en så bra matchning som möjligt mellan antalet studieplatser på utbildningar som det
finns intresse för och att tillhandahålla studieplatser inom yrken där det är arbetskraftsbrist. Gotland har en låg arbetslöshet och söktrycket på befintliga kurser inom
vuxenutbildningen är generellt ganska lågt.
Bedömningen är att det i rådande situation är för litet elevunderlag på Gotland för att
det skulle motivera fler utbildningsanordnare samt att externa faktorer som kan
komma att förändra vuxenutbildningen bör analyseras först.
Även om auktorisationsmodellen kan vara en intressant modell att tillämpa (se
utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-09-25) så bör man
även resonera kring modellens eventuella möjlighet till en lyckad etablering, med det
lokala perspektivet och nuläget i åtanke. Gotland har en låg arbetslöshet och söktrycket på befintliga kurser inom vuxenutbildningen är generellt ganska lågt.
Bedömningen är att det i rådande situation är för litet elevunderlag på Gotland för att
det skulle motivera fler utbildningsanordnare. Då upptagningsområdet är begränsat
är det dessutom svårt att se att utbildningsanordnare skulle vilja etablera sig på ön,
eftersom det skulle bli problematiskt att fylla utbildningsplatserna och få en
balanserad ekonomi. Ö-läget begränsar också möjligheterna till samverkan med andra
forts
kommuner kring auktorisation.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-02-28

RS § 61 forts
RS 2018/694

Med utgångspunkt från de regionala aktiviteter som sker gällande utbildning och
stärkt samverkan med näringslivet samt med tanke på de utredningar och andra
aktuella faktorer som påverkar och kommer att påverka vuxenutbildningen bör fokus
först läggas på att analysera dessa samt se över, utveckla och förbättra samverkansformer lokalt på Gotland – där vuxenutbildningen förblir en mycket viktig aktör.
Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen att i beslutsmeningen lägga till
”Regionstyrelsen ser positivt på att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden arbetar
vidare med valfrihetssystem genom ackreditering inom vuxenutbildningen”.
Ärendets behandling under mötet

Saga Carlgren (V) yrkar avslag på båda förslagen från arbetsutskottet.
Meit Fohlin (S) instämmer i Saga Carlgrens yrkande.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Saga Carlgrens
yrkande och finner att arbetsutskottets förslag bifalls.
Votering begärs. I omröstningen gäller ja-röst för arbetsutskottets förslag och nejröst för Saga Carlgrens yrkande.
Omröstningen ger 8 ja-röster: Jesper Skalberg Karlsson (M), Stefan Nypelius (C),
Eva Ahlin (C), Bibbi Olsson (C), Andreas Unger (M), Johan Thomasson (L), Lars
Engelbrektsson (SD) och ordförande Eva Nypelius (C), samt 7 nej-röster: Meit
Fohlin (S), Filip Reinhag (S), Saga Carlgren (V), Isabel Enström (MP), Aino Friberg
Hansson (S), Håkan Ericsson (S) och Tommy Gardell (S). Regionstyrelsen beslutar
enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen att i beslutsmeningen lägga till
”Regionstyrelsen ser positivt på att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden arbetar
vidare med valfrihetssystem genom ackreditering inom vuxenutbildningen”.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag om tillägg och Saga
Carlgrens yrkande och finner att arbetsutskottets tilläggsyrkande bifalls.
Votering begärs. I omröstningen gäller ja-röst för arbetsutskottets tilläggsyrkande och
nej-röst för Saga Carlgrens yrkande.

forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-02-28

RS § 61 forts
RS 2018/694

Omröstningen ger 8 ja-röster: Jesper Skalberg Karlsson (M), Stefan Nypelius (C),
Eva Ahlin (C), Bibbi Olsson (C), Andreas Unger (M), Johan Thomasson (L), Lars
Engelbrektsson (SD) och ordförande Eva Nypelius (C), samt 7 nej-röster: Meit
Fohlin (S), Filip Reinhag (S), Saga Carlgren (V), Isabel Enström (MP), Aino Friberg
Hansson (S), Håkan Ericsson (S) och Tommy Gardell (S). Regionstyrelsen beslutar
enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag

Motion. 2018-06-18
Regionstyrelseförvaltningen 2019-01-11
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2018/694
11 januari 2019

Petra Thunegard Gråberg

Regionstyrelsen

Yttrande över motion Jobb- och resultatinriktad
vuxenutbildning
Förslag till beslut

•

Nämnden föreslår regionfullmäktige att motionen anses besvarad med
regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Sammanfattning

Regionstyrelsen lämnar följande förslag på svar gällande en motion från Jesper
Skalberg Karlsson (M). Motionären yrkar på att Region Gotland ser över
möjligheterna att göra vuxenutbildningen mer inriktad på att få människor i arbete.
Som lyckade reformer anförs i motionen några utvalda kommuners arbete kring
auktorisations- och ersättningsmodeller.
Målet med vuxenutbildningen är att gotländska arbetsgivare kan rekrytera personal
med rätt kompetens och att samarbete kring utbildnings- och kompetensfrågor sker i
ett väl fungerande system i syfte att analysera och matcha utbud och efterfrågan av
kompetens och arbetskraft. Genom det samarbete som sker mellan Region Gotlands
förvaltningar, Arbetsförmedlingen, Uppsala universitet Campus Gotland och
näringslivet (bl.a. via forum som Kompetensplattformen) fokuserar regionen på att få
en så bra matchning som möjligt mellan antalet studieplatser på utbildningar som det
finns intresse för och att tillhandahålla studieplatser inom yrken där det är
arbetskraftsbrist. Gotland har en låg arbetslöshet1 och söktrycket på befintliga kurser
inom vuxenutbildningen är generellt ganska lågt.
Bedömningen är att det i rådande situation är för litet elevunderlag på Gotland för att
det skulle motivera fler utbildningsanordnare samt att externa faktorer som kan
komma att förändra vuxenutbildningen bör analyseras först.

1

https://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Pressrum/Pressmeddelanden.html?id=794E9F21228CE6D3 (hämtad 2018-09-20)
1 (4)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2018/694

Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen lämnar följande förslag på svar gällande en motion från Jesper
Skalberg Karlsson (M). Motionären yrkar på att Region Gotland ser över
möjligheterna att göra vuxenutbildningen mer inriktad på att få människor i arbete.
Som lyckade reformer anförs i motionen några utvalda kommuners arbete kring
auktorisations- och ersättningsmodeller.
Målet med vuxenutbildningen är att gotländska arbetsgivare kan rekrytera personal
med rätt kompetens och att samarbete kring utbildnings- och kompetensfrågor sker i
ett väl fungerande system i syfte att analysera och matcha utbud och efterfrågan av
kompetens och arbetskraft. Tillgång till arbetskraft med relevant kompetens är en
förutsättning för utvecklingen av näringsliv och offentlig verksamhet på Gotland.
Här finns utmaningar i form av bl.a. den demografiska utvecklingen med allt färre i
yrkesför ålder i förhållande till unga och gamla. Det ställer krav på en förbättrad
matchning mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft. Kompetensförsörjning är
därför ett prioriterat område för den regionala tillväxtpolitiken.
Regionstyrelseförvaltningen har ett regionalt utvecklingsansvar för
kompetensförsörjning. Det ansvaret har definierats i Tillväxtprogram för Gotland
2016-2020 och innebär att regionen har som målsättning att verka för fler personer i
sysselsättning, ökade möjligheter till karriärväxling, mer flexibla utbildningslösningar
utifrån arbetsgivarens kompetensbehov samt fler former av lärande som möter
behovet hos personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.
Arbetet sker bl.a. med utgångspunkt från det statliga erbjudande i mål- och
villkorsbeslut Region Gotland fick budgetåret 2018 att genomföra insatser inom
kompetensförsörjningsområdet (utgiftsområde 19 Regional tillväxt,
regeringsskrivelse).
Erbjudandet ger finansiellt stöd till regionen för att under 2018 och 2019 kunna bidra
till att etablera effektiva strukturer för validering på regional nivå, medverka i
planeringen av utbud och inriktning för regionalt yrkesvux inom kommunal
vuxenutbildning samt bidra till utvecklingen av lärcentrum – vilket för Gotlands del
motsvaras av Kompetenscentrum. En förstudie ska tas fram för att bedöma behovet
av validering regionalt och för att undersöka möjligheterna för en regional modell
som väver samman de aktörer som berörs. Målsättningen är ett regionalt system som
ger individen möjlighet att studera och/eller arbeta på rätt kunskapsnivå samt
möjligheten att gå vidare i utbildning eller yrkeskarriär.
Genom det samarbete som sker mellan Region Gotlands förvaltningar,
Arbetsförmedlingen, Uppsala universitet Campus Gotland och näringslivet (bl.a. via
forum som Kompetensplattformen) fokuserar regionen på att bygga en självbärande
långsiktig struktur för det grundläggande regionala kompetensförsörjningsarbetet där
det fortsatt blir viktigt med ett fungerande samarbete mellan förvaltningarna, med
företag, näringslivsorganisationer och utbildningsanordnare. Via forum som
Kompetensplattformen och utifrån dialog med elever så undersöks vilka utbildningar
som efterfrågas. Detta för att få en så bra matchning som möjligt mellan antalet
studieplatser på utbildningar som det finns intresse för - och att tillhandahålla
studieplatser inom yrken där det är arbetskraftsbrist. Idag bedrivs grundläggande
vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, svenska för invandrare (SFI) samt
yrkesutbildningar i regionens egen regi. Viss utbildning (främst gymnasial och
yrkesutbildning) bedrivs på fjärrdistans via upphandlad leverantör.
Yrkesutbildningarnas syfte är att matcha mot efterfrågan av arbetskraft och
arbetsmarknadens behov.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2018/694

En process och modell för att stärka samarbetet kring utbildnings- och
kompetensfrågor genom Kompetensplattformen är under framtagande.
Målsättningen är att skapa ett väl fungerande system för samordnad planering i hela
kompetenskedjan, från grundskola och gymnasium, vuxen- och vidareutbildning till
kompetensförsörjning i arbetslivet, för att analysera och matcha utbud och
efterfrågan av kompetens och arbetskraft.
Regionen arbetar med att ta fram analyser och prognoser av privat och offentlig
sektors behov av kompetens på kort och lång sikt, föra dialog med berörda aktörer
om de behov som där identifieras samt ge förslag på insatser utifrån dessa, bl.a. i
syfte att fler ska påbörja reguljära studier. Utbildningar på olika nivåer som
efterfrågas av arbetsgivare diskuteras liksom modeller för flexibla former som
tillhandahålls av gotländska utbildningsaktörer eller i samverkan med
utbildningsaktörer på fastlandet.
Inom programmet Hållbara Gotland finns projektet Kompetenta Gotland vars
aktiviteter hittills resulterat i beslut om att ansöka om teknikcollege och som
undersöker möjligheten för vård- och omsorgscollege. Dessa utbildningskoncept,
som förutsätter aktivt samarbete med företag och arbetsgivare, berör även
vuxenutbildningen. Ytterligare aktiviteter inom projektet är utbildning av och inom
studie- och yrkesvägledning liksom framtagande av en utbildningsmodell för
yrkeshögskola anpassat efter gotländska förutsättningar. Ett resultat är också en
etablerad struktur för bättre samarbete mellan skola och näringsliv med syfte att
bättre matcha elevers val av studier och praktik med arbetsgivares efterfrågan på
kompetens.
Ett ytterligare projekt som precis avslutats är IpA, Integration på arbetsplatsen. IpA
har synliggjort kompetensen hos nyanlända personer vilket stärkt deras ställning på
den gotländska arbetsmarknaden. Det i sin tur har lett till att chefer har kunnat
matcha arbetsplatsens efterfrågan med den kompetens som deras praktikanter har
kunnat erbjuda och många har fått både kortare och längre vikariat. För att stärka
chefers möjlighet att på ett konstruktivt sätt leda utvecklingsarbetet fortsätter arbetet
i det nystartade ESF-projektet Norma – se kompetensen. Norma inriktas på en insats
som ska omfatta Region Gotlands chefer samt utvalda chefer inom externa
organisationer och företag. Målgrupp är också tjänstepersoner som arbetar med HRrelaterade frågor inom kompetensförsörjning och andra nyckelfunktioner som
behövs för att möjliggöra nya rekryteringsmöjligheter. Projektet är en strategisk
satsning för att skapa dialog, samsyn och öppenhet.
När det gäller nationella riktlinjer för vuxenutbildning har
Arbetsmarknadsutredningen (A 2016:03) överlämnat sitt slutbetänkande ”Effektivt,
tydligt och träffsäkert – det statliga åtagandet för framtidens arbetsmarknad”. Några
av utredningens slutsatser är att:
-

Arbetsförmedlingens användning av utbildningsinsatser bör tydliggöras.

-

Reguljär utbildning ska användas i större utsträckning.

-

En ny nationell myndighet med ett samlat och strategiskt ansvar för
kompetensförsörjningen inrättas.

-

De regionalt utvecklingsansvariga aktörerna får ett tydligare mandat i
kompetensförsörjningsfrågor.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

-

Tjänsteskrivelse
RS 2018/694

Ansvarsfördelningen och gränsdragningen mellan stat och kommun inom de
arbetsmarknads-, social- och utbildningspolitiska områdena tydliggörs i
författning.

Samtidigt har Arbetsförmedlingen varslat om stora uppsägningar pga
överenskommelser kring bildandet av ny regering efter valet 2018. Hur detta
sammantaget kommer att påverka den regionala strukturen för vuxen- respektive
arbetsmarknadsutbildningar återstår att se.
Även Utredningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning (U 2017:10), som
också den berör vuxenutbildningen, ska presenteras i dagarna.
Bedömning

Även om auktorisationsmodellen kan vara en intressant modell att tillämpa (se
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-09-25) så bör man
även resonera kring modellens eventuella möjlighet till en lyckad etablering, med det
lokala perspektivet och nuläget i åtanke. Gotland har en låg arbetslöshet2 och
söktrycket på befintliga kurser inom vuxenutbildningen är generellt ganska lågt.
Bedömningen är att det i rådande situation är för litet elevunderlag på Gotland för att
det skulle motivera fler utbildningsanordnare. Då upptagningsområdet är begränsat
är det dessutom svårt att se att utbildningsanordnare skulle vilja etablera sig på ön,
eftersom det skulle bli problematiskt att fylla utbildningsplatserna och få en
balanserad ekonomi. Ö-läget begränsar också möjligheterna till samverkan med andra
kommuner kring auktorisation.
Med utgångspunkt från de regionala aktiviteter som sker gällande utbildning och
stärkt samverkan med näringslivet samt med tanke på de utredningar och andra
aktuella faktorer som påverkar och kommer att påverka vuxenutbildningen bör fokus
först läggas på att analysera dessa samt se över, utveckla och förbättra
samverkansformer lokalt på Gotland – där vuxenutbildningen förblir en mycket
viktig aktör.
Beslutsunderlag

Motion. Jobb- och resultatriktad vuxenutbildning, 2018-06-18
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-09-25
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-30
Arbetsmarknadsutredningen (A 2016:03)
Utredningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning (U 2017:10)
Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020
Villkor m.m. för budgetåret 2018 för Gotlands kommun
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Regionstyrelsen/Regionfullmäktige
Socialnämnden för kännedom
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för kännedom

2

https://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Pressrum/Pressmeddelanden.html?id=794E9F21228CE6D3 (hämtad 2018-09-20)
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-10-23

GVN § 105

GVN § 105

RS remiss Motion. Jobb- och resultatinriktad
vuxenutbildning

GVN 2018/177
GVN au § 81

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut


Nämnden föreslår fullmäktige att motionen avslås

Reservation
Följande reserverar sig till förmån för eget förslag:
Arne Eklund (M), Jari Karivainio (M)

Regionstyrelsen har remitterat en motion till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden för yttrande. I motionen föreslås att Region Gotland ser
över möjligheterna att göra vuxenutbildningen mer inriktad på att få människor i
arbete. Som lyckade reformer anförs i motionen några utvalda kommuners arbete
kring auktorisations- och ersättningsmodeller.
I motionen framförs det att man ska se över möjligheterna att göra
vuxenutbildningen mer inriktad på att få människor i arbete, och att detta ska ske
genom reformer där auktorisationsmodellen lyfts fram som en modell för att uppnå
detta. Införande av auktorisationsmodell görs överlag i syfte att öka elevers valfrihet
och motverka överprövning vid upphandling samt att den ger möjlighet till
långsiktiga relationer med leverantörerna. Det är däremot svårt att peka på att
modellen i sig får fler människor i arbete. Fokus bör därför läggas på att se över,
utveckla och förbättra samverkansformer lokalt på Gotland – där vuxenutbildningen
förblir en mycket viktig aktör.
Arbetsutskottet

På arbetsutskottet beslutades att föreslå att motionen avslås.
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordförande Saga Carlgren (V), föreslår att motionen från regionstyrelsen avslås.
Arne Eklund (M), föreslår att motionen ska bifallas.
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag om att motionen från regionstyrelsen
avslås mot Arne Eklund (M) förslag att motionen ska bifallas. Ordförande finner att
motionen från regionstyrelsen avslås.
Forts…
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-10-23

GVN § 105

Fort. GVN § 105
Votering begärs och propositionsordning ställs:
Ja för att motionen ska avslås. Nej för att motionen ska bifallas.
Följande röstade Ja:
Aino Friberg Hansson (S), Ulla-Brithe Jacobsson (S), Birgitta Nylund (S), Jörgen
Renström (MP), Saga Carlgren (V)
Följande röstade Nej:
Bengt Wickman (C), Arne Josefsson (C), Jari Karivainio (M), Arne Eklund (M)
Ordförande finner att motionen från regionstyrelsen avslås.

Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-09-26
Motion – Resultatinriktad vuxenutbildning
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Utbildnings och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
GVN 2018/177
25 september 2018

Lena Nordström
Avdelningschef för gymnasiet och vuxenutbildningen

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Yttrande över motion för jobb- och resultatinriktad
vuxenutbildning
Förslag till beslut

•

Nämnden föreslår regionfullmäktige att motionen anses besvarad med
utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Sammanfattning

Regionstyrelsen har remitterat en motion till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden för yttrande. I motionen föreslås att Region Gotland ser
över möjligheterna att göra vuxenutbildningen mer inriktad på att få människor i
arbete. Som lyckade reformer anförs i motionen några utvalda kommuners arbete
kring auktorisations- och ersättningsmodeller.
Tanken på en auktorisationsmodell kan vara lockande då den förespråkar elevers fria
val, samt att kommunen undviker att fastna i långdragna upphandlingsprocesser av
vuxenutbildning. Samtidigt bör man se till upptagningsområdet och möjligheten för
modellen att kunna etableras lokalt. Bedömningen är att det i rådande situation är för
litet elevunderlag på Gotland för att det skulle motivera och locka fler
utbildningsanordnare till ön.
Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen har remitterat en motion från Jesper Skalberg Karlsson (M) till
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för yttrande. Motionären yrkar på att
Region Gotland ser över möjligheterna att göra vuxenutbildningen mer inriktad på
att få människor i arbete. Då efterfrågan på vuxenutbildning kommer att öka,
samtidigt då resultaten är otillräckliga (främst inom SFI), så behöver reformerna ta
sikte på resultat och ändamålsenligt resursutnyttjande. Som lyckade reformer anförs i
motionen några utvalda kommuners arbete kring auktorisations- och
ersättningsmodeller.
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Nuläge - vuxenutbildningen
Målgruppen för vuxenutbildning är idag väldigt bred och innehåller bland annat en
betydande andel personer med annat modersmål än svenska, unga med tidigare
ofullständig grund/gymnasiekompetens och personer som är i behov av särskilt stöd.
Vuxenutbildningens har även ett kompetenshöjande syfte, exempelvis för personer
som idag redan har en utbildning men som vill byta yrke.
Vuxenutbildningen ligger idag organisatoriskt inom samma nämnd som
arbetsmarknadsenheten, som är utförare av regionens arbetsmarknadspolitiska
åtgärder på individnivå. Organisationen möjliggör god samverkan mellan enheterna,
och att därtill hjälpa människor till sysselsättning. Bland annat kan Delegationen för
unga och nyanlända till arbetet (DUA) samt VuxKomp-samarbetet1 nämnas som
insatser där vuxenutbildningen är en viktig aktör i att få människor i arbete.
Det finns idag ett flertal samarbeten mellan Region Gotlands förvaltningar,
Arbetsförmedlingen och näringslivet. Via forum som Kompetensplattformen och
utifrån dialog med elever så undersöks vilka utbildningar som efterfrågas. Detta för
att få en så bra matchning som möjligt mellan antalet studieplatser på utbildningar
som det finns intresse för - och att tillhandahålla studieplatser inom yrken där det är
arbetskraftsbrist. Idag bedrivs grundläggande vuxenutbildning, gymnasial
vuxenutbildning, svenska för invandrare (SFI) samt yrkesutbildningar i egen regi.
Viss utbildning (främst gymnasial och yrkesutbildning) bedrivs på fjärrdistans via
upphandlad leverantör. Yrkesutbildningarnas syfte är att matcha mot efterfrågan av
arbetskraft och arbetsmarknadens behov. Vuxenutbildningen har krav på sig att vara
en flexibel organisation och anpassar kurserna efter söktrycket. Det sker en
kontinuerlig antagning, vilket innebär att eleven egentligen kan börja när som helst.
Om auktorisation
Auktorisation är, vid sidan av lagen om offentlig upphandling och tjänstekoncession,
en möjlig upphandling av kommunal vuxenutbildning. En auktorisationsmodell
innebär att utbildningsanordnare ansöker hos en kommun om att bli auktoriserad för
att bedriva vuxenutbildning i enlighet med de krav (pedagogiskt ansvar, tillgänglighet,
arbetsmiljöansvar, tillsyn mm) som kommunen har fastställt. Det kan gälla såväl
anordnare inom som utanför den geografiska kommunen. De anordnare som
uppfyller kraven ges tillstånd att bedriva vuxenutbildning för kommunens
medborgare, men auktorisationen kan återkallas om anordnaren inte klarar av att
upprätthålla den standard som är villkor för auktorisationen. Tanken är att eleven
själv ska välja mellan olika anordnare – men all intagning sker via kommunen och
anordnarna får ta emot de elever som de blir tilldelade.
Förespråkarna av modellen menar att den stärker elevernas valfrihet och
självbestämmande, ökar utrymmet för fler aktörer och minskar överprövning vid
upphandlingstillfället. De som talar mot modellen menar att det är ett rättsligt
oprövat område, att tillsyn och administration (ansökningsprocessen) över ett
obegränsat antal aktörer blir kostsamt och att ett stort antal anordnare försvårar en
kvalitativ uppföljning av verksamheterna. Det kan även handla om att många aktörer
som etablerar sig, vilket medför risken för att det är svårt att få tag i kompetent
personal eller tillräckligt antal elever. Detta kan leda till att anordnare tvingas att lägga
ned utbildning varvid ansvaret för eleverna överförs till kommunen2.
VuxKomp är ett pilotprojekt mellan utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen i syfte
att minska Region Gotlands kostnader för försörjningsstöd och stötta människor på sin väg mot självförsörjning.
2 Rapport av Sweco för Växjö kommun: Utredning av resultatbaserat pengsystem för SFI och Komvux samt en öppen
vuxenutbildning utifrån kundval, 2015-11-26
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Auktorisation kan givetvis kombineras med att kommunerna bedriver undervisning i
egen regi. Fördelarna med egen regi kan vara att det förenklar uppdraget om en
sammanhållen studieplan och underlättar studie- och yrkesvägledningen för eleverna,
samt att det underlättar kvalitetssäkringen av utbildningen (planering, utförande,
uppföljning och förbättring av undervisningen underlättas då allt ligger under samma
tak). Nackdelen är att det är svårt att i egen regi bedriva den stora bredd av
utbildningar som efterfrågas och att det kan vara förenat med stora kostnader att
bedriva vissa yrkesutbildningar. Det finns däremot ingen skyldighet för kommunen
att erbjuda ett stort utbud av yrkesutbildningar.
Det bör tilläggas att flertalet kommuner som har upphandling genom auktorisation
gör det i samverkan med andra kommuner. Exempelvis Vux-9 (Danderyd, Täby,
Vallentuna, Vaxholm, Österåker) och Vux-6 (Sigtuna, Sundbyberg, Lidingö,
Norrtälje, Sigtuna, Ekerö, Upplands-Bro) medans Växjö och Helsingborg sköter
auktorisationsförfarandet utan samverkan med andra kommuner.
Om kvalitet och resultat
En väsentlig fråga i sammanhanget är om auktorisationsmodeller ökar kvaliteten och
elevernas studieresultat. Ett betyg säger inte alltid vad eleverna faktiskt har lärt sig,
utan en högre betoning på att följa elevernas studieplaner är en viktigare aspekt i
sammanhanget - då det måste gå att mäta progression (vilket inte alltid handlar om
betyg). Varken tiden i utbildningen eller betyget är avgörande för en elevs resultat
utan det finns en rad andra kriterier. Här kan nämnas exempelvis
personalsammansättning, erbjudande av olika typer av stöd, värden av hur olika
utbildningsanordnare erbjuder undervisning (pedagogiska metoder och omfattning av
undervisningstid) samt inte minst, nöjdhet hos eleverna. En kvalitetsaspekt är även
vikten av flexibilitet. Flexibiliteten handlar både om att det erbjuds utbildning som
tillgodoser elevernas individuella behov och att utbildning rent schemamässigt går att
hantera för elever som väljer att läsa kurser hos olika utbildningsanordnare3. Där
finns en fördel för kommunen att bedriva vuxenutbildning i egen regi – planeringen
av elevernas schema underlättas. Samtidigt finns det anledning för Region Gotland
att vara självkritisk kring hur man idag följer upp kvaliteten kring sina elever. Det är
ett utvecklingsområde.
När det gäller resultaten för SFI kan det konstateras att resultaten är otillräckliga
generellt sett i hela landet och att genomströmningen av elever går sakta, det är inget
som är unikt för Gotland. Regeringen har tillsatt en utredning, En sfi och
vuxenutbildning av högre kvalitet4, med anledning av detta som ska slutredovisas den 31
maj 2019. Det kan även vara värt att nämna att SFI-utbildningen på Gotland har
olika jobbspår kopplat till sina studier, exempelvis DUA samt en vårdutbildning för
SFI elever.
Ersättningssystem
De olika ersättningssystemen (resultatbaserade, matchningsbonus) som vissa
kommuner kombinerar med auktorisation, och där utbildningssamordnaren får full
betalning först då en elev har erhållit betyget godkänd, har som syfte att det ska
förbättra resultaten i vuxenutbildningen i kombination med att minska kostnaderna.
Kritiska röster menar dock att ersättningssystemet skapar olika typer av risker för att
anordnarna ska missbruka systemet så att de får ut så mycket ersättning som möjligt.
Exempelvis genom att lärare i högre utsträckning ger elever bättre betyg för att det
Rapport av Sweco för Växjö kommun: Utredning av resultatbaserat pengsystem för SFI och Komvux samt en öppen
vuxenutbildning utifrån kundval, 2015-11-26
4 https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2018/08/dir.-201873/ (hämtat 2018-09-21)
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ska framstå som att verksamhetens kvalitet har ökat. Ersättningssystemen kan även
skapa en debatt om dessa ska användas på andra ställen inom den kommunala
verksamheten. Som exempel: Ska skolpengen till kommunala och fristående aktörer
inom gymnasieskolan inte betalas ut förrän eleverna är godkända.
Elevvolym och kostnad per heltidsstuderande elev
Även om auktorisationsmodellen kan vara en intressant modell att tillämpa så bör
man även resonera kring modellens eventuella möjlighet till en lyckad etablering, med
det lokala perspektivet och nuläget i åtanke. Gotland har en låg arbetslöshet5 och
söktrycket på befintliga kurser inom vuxenutbildningen är generellt ganska lågt
dessutom. Nedan redovisas antal elever som är och/eller varit inskrivna under 2018
(tom 21 september) inom vuxenutbildningen. Siffrorna är ständigt i förändring
eftersom kontinuerlig antagning tillämpas: 6
-

Utbildning i svenska för invandrare, c:a 305 elever
Grundläggande vuxenutbildning (inkl. orienteringskurser), c:a 137 elever
Gymnasiekurser (inkl. orienteringskurser), egen regi, c:a 270 elever
Gymnasiekurser, fjärrdistansundervisning, c:a 585 elever fördelade på olika
kurser
Yrkeshögskola, drift- och underhållsteknik, c:a 54 elever
Elever som läser i annan kommun, c:a 11 elever

År 2017 var 1148 elever inskrivna i kommunal vuxenutbildning på Gotland (1 218
elever år 2016). Det kan jämföras med de i motionen nämnda kommunerna: Nacka 2
485 elever för år 2017 (2 490 elever år 2016) samt Växjö 2 021 elever för år 2017 (2
136 elever år 2016)7. Faktorer som: kommunens storlek; närliggande kommuner;
upptagningsområdet, elevvolymer - är viktigt att ta med i beräkningen för att bedöma
utbildningsanordnarnas lockelse till att eventuellt vilja etablera sig på Gotland och
möjlighet att kunna bedriva vuxenutbildning.
Kostnaden för heltidsstuderande på Komvux Gotland var 37 322 kr år 2017 (45 273
kr år 2016). Det kan jämföras med: Nacka 42 184 kr (60 072 kr år 2016) samt Växjö
45 217 kr (54 339 kr år 2016)8. Riksgenomsnittet för år 2016 var 47 600 kr. Det bör
alltså vägas in i sammanhanget att kostnaden per heltidsstuderande inom
vuxenutbildningen är lägre på Gotland än vid jämförda kommuner eller riket. Med
reservation att de låga kostnaderna på Gotland till viss del beror på ett gynnsamt
avtal med nuvarande upphandlad leverantör och att detta kommer att förändras.
Bedömning

Bedömningen är att det i rådande situation är för litet elevunderlag på Gotland för att
det skulle motivera fler utbildningsanordnare. Då upptagningsområdet är begränsat
är det dessutom svårt att se att utbildningsanordnare skulle vilja etablera sig på ön,
eftersom det skulle bli problematiskt att fylla utbildningsplatserna och få en
balanserad ekonomi. Ö-läget begränsar också möjligheterna till samverkan med andra
kommuner kring auktorisation.
Kostnadsjämförelsen med andra kommuner (där auktorisationsmodeller används) är
värd att nämnas i sammanhanget eftersom jämförelsen pekar på att
https://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Pressrum/Pressmeddelanden.html?id=794E9F21228CE6D3 (hämtad 2018-09-20)
Uttag ur vuxenutbildningens system 2018-09-21
Uttag från Kolada (2018-09-21). Elever i kommunal vuxenutbildning hemkommun, antal (N18897)
Antal elever som läser kommunal vuxenutbildning (komvux), grupperat på hemkommun. Avser både grundläggande och
gymnasial nivå. Uppgiften avser kalenderår. Källa: SCB och Skolverket.
8 Uttag från Kolada (2018-09-21). Kostnad komvux, kr/heltidsstuderande (N18001)
Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för komvux, dividerat med antal
heltidsstuderande. Avser samtlig regi. Källa: SCB och Skolverket.
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vuxenutbildningen på Gotland är billigare i nuvarande regi. När det gäller
kvalitetsaspekten kan det vara intressant att invänta Regeringens tillsatta utredning
En sfi och vuxenutbildning av högre kvalitet samt Komvux-utredningen En andra och en
annan chans (SOU 2018:71), som kan ge en fingervisning kring hur kommuner bör
agera framåt – oavsett om utbildningen drivs i egen regi, genom auktorisation eller
via upphandlad leverantör.
I motionen framförs det att man ska se över möjligheterna att göra
vuxenutbildningen mer inriktad på att få människor i arbete, och att detta ska ske
genom reformer där auktorisationsmodellen lyfts fram som en modell för att uppnå
detta. Införande av auktorisationsmodell görs överlag i syfte att öka elevers valfrihet
och motverka överprövning vid upphandling samt att den ger möjlighet till
långsiktiga relationer med leverantörerna. Det är däremot svårt att peka på att
modellen i sig får fler människor i arbete. Fokus bör därför läggas på att se över,
utveckla och förbättra samverkansformer lokalt på Gotland – där vuxenutbildningen
förblir en mycket viktig aktör.
Beslutsunderlag

Motion. Jobb- och resultatriktad vuxenutbildning, 2018-06-18
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-09-25
Underlaget framtaget av Fredrik Johansson, utredare utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen
Utbildnings och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen/Regionfullmäktige
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2019-03-25

Handlingar till

Ärende 13

Skapa en jobborienterad organisation
inom Region Gotland. Motion från Jesper

Skalberg Karlsson (M)
Innehåll
• Motion 2018-06-18
• Regionstyrelsen 2019-02-28 § 62

• Regionstyrelseförvaltningen 2019-01-30
• Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2018-10-23, § 106
• Utbildnings och arbetslivsförvaltningen 2018-09-25

Visby 2018-06-18

Motion:
Till:

Skapa en jobborienterad organisation inom Region Gotland
Regionfullmäktige Gotland

De kommuner som är mest framgångsrika på att få ut människor i arbete, har skapat
organisationer som fokuserar helt och fullt på att få ut biståndsmottagare i arbete
eller insatser som ökar deras anställningsbarhet. Det blir allt vanligare att kommuner
sammanför försörjningsstödet (med eller utan resterande delar av socialtjänsten)
med arbetsmarknadsenheter eller motsvarande. Man kan också ge ytterligare
redskap och göra resurser mer lättillgängliga genom att också tillföra ansvaret för
vuxenutbildning.
På Gotland ligger vuxenutbildningen under GVN, som är en utbildningsnämnd, men
den skulle kunna ligga närmare en mer arbetslivsfokuserad enhet. Även
näringslivsarbetet kan bidra till att öka effektiviteten i arbetsmarknadsinsatserna
genom att bidra med kontaktnät och nätverk hos våra lokala arbetsgivare. I
exempelvis Solna Kommun har man lagt hela sin förvaltning som ansvarar för
arbetsmarknadsinsatser under stadens näringslivschef.
När socialtjänsten möter en person eller ett hushåll som söker försörjningsstöd är det
viktigt att direkt koncentrera arbetet på hur behovet ska kunna avslutas. Det första
mötet borde innehålla en arbetsmarknadshandläggare, som planerar insatser –
snarare än enbart en socialsekreterare som utreder och fattar beslut. Man kan också
sätta upp olika tidsgränser för när Region Gotland ska ha berett plats för aktivering,
samt när biståndssökande ska vara aktiverad för att få sitt bidrag.
Tittar vi på kommuner som exempelvis Trelleborg så har man en gräns på 48 h för
det förstnämnda, och 5 dagar för det sistnämnda. Trelleborg har dessutom digital
ansökan och en automatiserad handläggning – vilket frigör resurser för att fokusera
mer på att få ut människor i arbete. En liknande modell borde vara möjlig för Region
Gotland när man nu digitaliserat ansökningsprocessen.
Det finns goda grunder för att kritisera Arbetsförmedlingen, men det är en myndighet
med stora resurser – som dessutom har ett skarpt uppdrag om lokal samverkan.
Avtal eller andra formaliserade samarbeten, där Region Gotland och
Arbetsförmedlingen gemensamt planerar resurser och insatser kan frigöra mer
pengar och bättre verktyg. Exempelvis Solna Kommun har genom lokala
överenskommelser med Arbetsförmedlingen kunnat göra fokuserade insatser där
kommunen aktivt kunnat jobba med särskilda målgrupper som ungdomar, nyanlända
och långtidsarbetslösa. Samverkan behöver ske frän politik och chefer, till
handläggning. Det finns exempel på̊ där samlokalisering av handläggning för
exempelvis arbetslösa ungdomar har gett goda effekter.
Med anledning av ovanstående yrkar jag:

Att

Region Gotland ser över möjligheterna till en omorganisation där
jobborienteringen stärks - bland annat inom vuxenutbildning och socialtjänst.

Jesper Skalberg Karlsson (M)

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-02-28

RS § 62

Motion. Skapa en jobborienterad
organisation inom Region Gotland

RS 2018/696
AU § 61

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

• Motionen anses besvarad.

Regionstyrelsen lämnar följande förslag på svar gällande en motion från Jesper
Skalberg Karlsson (M). Motionären yrkar på att Region Gotland ser över möjligheterna till en omorganisation där jobborienteringen stärks – bland annat inom
vuxenutbildning och socialtjänst.
Ett samarbete, kallat VuxKomp, pågår idag som ett pilotprojekt mellan utbildningsoch arbetslivsförvaltningen, socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen. Bedömning
är att det pågående samarbetet till innehåll liknar det som framförs i motionen, och
att resultatet av samarbetet ska kunna utvärderas under 2019. Även andra aktiviteter
som bedrivs inom regionen i syfte att möta behovet hos personer som står långt ifrån
arbetsmarknaden bör tas i beaktande vid en eventuell översyn av Region Gotlands
organisationer.
Bedömningen är att det pågående samarbetet, VuxKomp, mellan socialförvaltningen,
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och Arbetsförmedlingen till innehåll liknar
det som framförs i motionen och att resultatet av samarbetet ska utvärderas under
2019.
I det fall regionfullmäktige önskar gå vidare med en eventuell översyn av Region
Gotlands organisationer, i syfte att stärka jobborienteringen, så bör resultatet av det
pågående VuxKomp tas med i bedömningen. Även andra aktiviteter som bedrivs
inom regionen liksom resultat av ovan nämnda statliga utredningar bör tas i
beaktande. Då det är tydligt att en sådan eventuell utredning eller översyn innefattar
flera nämnders verksamhet så är det önskvärt att arbetet leds övergripande på en
central regional nivå.
Ärendets behandling under mötet

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

Motion. 2018-06-18
Regionstyrelseförvaltningen 2019-01-30
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2018/696
30 januari 2019

Petra Thunegard Gråberg

Regionstyrelsen

Yttrande över motion Skapa en jobborienterad organisation
inom Region Gotland
Förslag till beslut

•
•

Nämnden föreslår regionfullmäktige att motionen anses besvarad med
regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Sammanfattning

Regionstyrelsen lämnar följande förslag på svar gällande en motion från Jesper
Skalberg Karlsson (M). Motionären yrkar på att Region Gotland ser över
möjligheterna till en omorganisation där jobborienteringen stärks – bland annat inom
vuxenutbildning och socialtjänst.
Ett samarbete, kallat VuxKomp, pågår idag som ett pilotprojekt mellan utbildningsoch arbetslivsförvaltningen, socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen. Bedömning
är att det pågående samarbetet till innehåll liknar det som framförs i motionen, och
att resultatet av samarbetet ska kunna utvärderas under 2019. Även andra aktiviteter
som bedrivs inom regionen i syfte att möta behovet hos personer som står långt ifrån
arbetsmarknaden bör tas i beaktande vid en eventuell översyn av Region Gotlands
organisationer.
Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen lämnar följande förslag på svar gällande en motion från Jesper
Skalberg Karlsson (M). Motionären yrkar på att Region Gotland ser över
möjligheterna till en omorganisation där jobborienteringen stärks – bland annat inom
vuxenutbildning och socialtjänst. I motionen beskrivs att de kommuner som är mest
framgångsrika på att få ut människor i arbetet, har skapat organisationer som
fokuserar helt och hållet på att få ut biståndsmottagare i arbete eller insatser som
ökar deras anställningsbarhet. En sammanförsel av försörjningsstöd,
arbetsmarknadsenheter och vuxenutbildningsansvaret nämns som en allt vanligare
kommunmodell och även att näringslivsarbetet kan bidra till en ökad effektivitet i
arbetsmarknadsinsatserna.
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Förvaltningen delar motionärens uppfattning att fokusering på att öka människors
anställningsbarhet, bland annat genom kompetenshöjning, är av stor betydelse för att
få människor i sysselsättning. Samtidigt måste det förtydligas att målgruppen som
motionen riktar sig till är människor som oftast står långt från arbetsmarknaden och
kan behöva särskild omsorg, som coachning, praktik och studiemotiverande insatser,
för att slutligen nå en egen försörjning. Det kan behöva ske stegvis genom
exempelvis inkluderande arbetsinsatser.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och socialnämnden har utifrån en tidigare
remitterad motion fått i uppdrag att utveckla samverkan och arbetssätt i syfte att fler
gotlänningar ska nå egen försörjning (RF § 136, 2017-09-25). Uppdraget har
resulterat i det så kallade VuxKomp, ett samarbete mellan UAF, SOF och
Arbetsförmedlingen. Processen innebär att den som söker försörjningsstöd
omgående träffar VuxKomp för att utarbeta en plan för att komma i arbete – detta
för att minska Region Gotlands kostnader för försörjningsstöd och stötta människor
på sin väg mot självförsörjning. Resultatet kring arbetet ska utvärderas under 2019.
Således pågår redan idag ett arbete liknande det som framförs i motionen.
Kort nulägesorientering:
Socialförvaltningen ansvarar idag för ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd.
Vuxenutbildningen ligger idag organisatoriskt inom samma nämnd som
arbetsmarknadsenheten, som är utförare av regionens arbetsmarknadspolitiska
åtgärder på individnivå (enligt gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
reglemente). Arbetsmarknadsenheten och vuxenutbildningen har
Arbetsförmedlingen som en naturlig samverkanspartner, bland annat via forum som
Kompetensplattformen.
Om ansvar för försörjningsstöd respektive arbetsmarknadspolitiska åtgärder ska
överföras till en annan förvaltning än den som har ansvaret idag så behöver detta
utredas i särskild ordning.
Regionstyrelseförvaltningen har ett regionalt utvecklingsansvar för
kompetensförsörjning. Det ansvaret har definierats i Tillväxtprogram för Gotland
2016-2020 och innebär bl.a. att regionen har som målsättning att verka för fler
personer i sysselsättning och fler former av lärande som möter behovet hos personer
som står långt ifrån arbetsmarknaden.
Arbetet sker bl.a. med utgångspunkt från det statliga erbjudande i mål- och
villkorsbeslut Region Gotland fick budgetåret 2018 att genomföra insatser inom
kompetensförsörjningsområdet (utgiftsområde 19 Regional tillväxt,
regeringsskrivelse). Regionstyrelseförvaltningen arbetar för att bidra till att etablera
effektiva strukturer för validering på regional nivå, medverka i planeringen av utbud
och inriktning för regionalt yrkesvux inom kommunal vuxenutbildning samt bidra till
utvecklingen av lärcentrum – vilket för Gotlands del motsvaras av
Kompetenscentrum. En förstudie ska tas fram för att bedöma behovet av validering
regionalt och för att undersöka möjligheterna för en regional modell som väver
samman de aktörer som berörs. Målsättningen är ett regionalt system som ger
individen möjlighet att studera och/eller arbeta på rätt kunskapsnivå samt
möjligheten att gå vidare i utbildning eller yrkeskarriär.
Genom det samarbete som sker mellan Region Gotlands förvaltningar,
Arbetsförmedlingen, Uppsala universitet Campus Gotland och näringslivet (bl.a. via
forum som Kompetensplattformen) fokuserar regionen på att bygga en självbärande
långsiktig struktur för det grundläggande regionala kompetensförsörjningsarbetet där
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det fortsatt blir viktigt med ett fungerande samarbete mellan förvaltningarna, med
företag, näringslivsorganisationer och utbildningsanordnare.
En process och modell för att stärka samarbetet kring utbildnings- och
kompetensfrågor genom Kompetensplattformen är under framtagande.
Målsättningen är att skapa ett väl fungerande system för samordnad planering i hela
kompetenskedjan, från grundskola och gymnasium, vuxen- och vidareutbildning till
kompetensförsörjning i arbetslivet, för att analysera och matcha utbud och
efterfrågan av kompetens och arbetskraft.
Inom programmet Hållbara Gotland finns projektet Kompetenta Gotland där
utbildning av och inom studie- och yrkesvägledning liksom framtagande av en
utbildningsmodell för yrkeshögskola anpassat efter gotländska förutsättningar pågår.
Ett resultat är också en etablerad struktur för bättre samarbete mellan skola och
näringsliv med syfte att bättre matcha elevers val av studier och praktik med
arbetsgivares efterfrågan på kompetens.
Ett ytterligare projekt som precis avslutats är IpA, Integration på arbetsplatsen. IpA
har synliggjort kompetensen hos nyanlända personer vilket stärkt deras ställning på
den gotländska arbetsmarknaden. Det i sin tur har lett till att chefer har kunnat
matcha arbetsplatsens efterfrågan med den kompetens som deras praktikanter har
kunnat erbjuda och många har fått både kortare och längre vikariat. För att stärka
chefers möjlighet att på ett konstruktivt sätt leda utvecklingsarbetet fortsätter arbetet
i det nystartade ESF-projektet Norma – se kompetensen. Norma inriktas på en insats
som ska omfatta Region Gotlands chefer samt utvalda chefer inom externa
organisationer och företag. Målgrupp är också tjänstepersoner som arbetar med HRrelaterade frågor inom kompetensförsörjning och andra nyckelfunktioner som
behövs för att möjliggöra nya rekryteringsmöjligheter. Projektet är en strategisk
satsning för att skapa dialog, samsyn och öppenhet och att öka förutsättningarna för
personer som står långt ifrån arbetsmarknaden att få anställning eller praktik.
När det gäller nationella riktlinjer för att öka människors anställningsbarhet har
Arbetsmarknadsutredningen (A 2016:03) överlämnat sitt slutbetänkande ”Effektivt,
tydligt och träffsäkert – det statliga åtagandet för framtidens arbetsmarknad”. Några
av utredningens slutsatser är att:
-

Arbetsförmedlingens användning av utbildningsinsatser bör tydliggöras.

-

Reguljär utbildning ska användas i större utsträckning.

-

De regionalt utvecklingsansvariga aktörerna får ett tydligare mandat i
kompetensförsörjningsfrågor.

-

Ansvarsfördelningen och gränsdragningen mellan stat och kommun inom de
arbetsmarknads-, social- och utbildningspolitiska områdena tydliggörs i
författning.

Samtidigt har Arbetsförmedlingen varslat om stora uppsägningar pga
överenskommelser kring bildandet av ny regering efter valet 2018. Hur detta
sammantaget kommer att påverka det regionala samarbetet med Arbetsförmedlingen
återstår att se.
Även Utredningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning (U 2017:10), som
kan vara till stor hjälp för individen att hitta rätt väg till arbete, ska presenteras i
dagarna.
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Bedömning

Bedömningen är att det pågående samarbetet, VuxKomp, mellan socialförvaltningen,
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och Arbetsförmedlingen till innehåll liknar
det som framförs i motionen och att resultatet av samarbetet ska utvärderas under
2019.
I det fall regionfullmäktige önskar gå vidare med en eventuell översyn av Region
Gotlands organisationer, i syfte att stärka jobborienteringen, så bör resultatet av det
pågående VuxKomp tas med i bedömningen. Även andra aktiviteter som bedrivs
inom regionen liksom resultat av ovan nämnda statliga utredningar bör tas i
beaktande. Då det är tydligt att en sådan eventuell utredning eller översyn innefattar
flera nämnders verksamhet så är det önskvärt att arbetet leds övergripande på en
central regional nivå.
Beslutsunderlag

Motion. Skapa en jobborienterad organisation inom Region Gotland, 2018-06-18
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-09-26
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-09-25
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-01-30
Arbetsmarknadsutredningen (A 2016:03)
Utredningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning (U 2017:10)
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Regionstyrelsen/Regionfullmäktige
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-10-23

GVN § 106

GVN § 106

RS remiss Motion. Skapa en jobborienterad
organisation inom Region Gotland

GVN 2018/178
GVN au § 82

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut

•

Nämnden föreslår regionfullmäktige att motionen anses besvarad med
utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Regionstyrelsen har remitterat en motion till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden och socialnämnden för yttrande. I motionen föreslås att
Region Gotland ser över möjligheterna till en omorganisation där jobborienteringen
stärks – bland annat inom vuxenutbildning och socialtjänst.
Ett samarbete, kallat VuxKomp, pågår idag som ett pilotprojekt mellan utbildningsoch arbetslivsförvaltningen, socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen. Bedömning
är att det pågående samarbetet till innehåll liknar det som framförs i motionen, och
att resultatet av samarbetet ska kunna utvärderas under nästa år. I sammanhanget bör
även den så kallade Komvux-utredningen En andra och en annan chans beaktas.
Utredningen tar upp förändringar av kommunal vuxenutbildning och särskild
utbildning för vuxna och slutresultatet av utredningen kan ge en antydan hur
kommuner ska tänka kring sin framtida vuxenutbildning och arbetsmarknad.
Arbetsutskottet

På arbetsutskottet beslutades att föreslå i enlighet med förvaltningens förslag.
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordförande Saga Carlgren (V), föreslår i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-09-25
Motion – Jobborienterad organisation
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Utbildnings och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
GVN 2018/178
25 september 2018

Lena Nordström
Avdelningschef för gymnasiet och vuxenutbildningen

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Yttrande över motion att skapa en jobborienterad organisation
inom Region Gotland
Förslag till beslut

•

Nämnden föreslår regionfullmäktige att motionen anses besvarad med
utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Sammanfattning

Regionstyrelsen har remitterat en motion till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden och socialnämnden för yttrande. I motionen föreslås att
Region Gotland ser över möjligheterna till en omorganisation där jobborienteringen
stärks – bland annat inom vuxenutbildning och socialtjänst.
Ett samarbete, kallat VuxKomp, pågår idag som ett pilotprojekt mellan utbildningsoch arbetslivsförvaltningen, socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen. Bedömning
är att det pågående samarbetet till innehåll liknar det som framförs i motionen, och
att resultatet av samarbetet ska kunna utvärderas under nästa år. I sammanhanget bör
även den så kallade Komvux-utredningen En andra och en annan chans beaktas.
Utredningen tar upp förändringar av kommunal vuxenutbildning och särskild
utbildning för vuxna och slutresultatet av utredningen kan ge en antydan hur
kommuner ska tänka kring sin framtida vuxenutbildning och arbetsmarknad.
Ärendebeskrivning

Regionstyrelsen har remitterat en motion från Jesper Skalberg Karlsson (M) till
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och socialnämnden för yttrande.
Motionären yrkar på att Region Gotland se över möjligheterna till en omorganisation
där jobborienteringen stärks – bland annat inom vuxenutbildning och socialtjänst. I
motionen beskrivs att de kommuner som är mest framgångsrika på att få ut
människor i arbetet, har skapat organisationer som fokuserar helt och hållet på att få
ut biståndsmottagare i arbete eller insatser som ökar deras anställningsbarhet. En
sammanförsel av försörjningsstöd, arbetsmarknadsenheter och
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vuxenutbildningsansvaret nämns som en vanligare kommunmodell och även att
näringslivsarbetet kan bidra till en ökad effektivitet i arbetsmarknadsinsatserna.
Förvaltningen delar motionärens uppfattning att fokusering på att öka människors
anställningsbarhet, bland annat genom kompetenshöjning, är av stor betydelse för att
få människor i sysselsättning. Samtidigt måste det förtydligas att målgruppen som
motionen riktar sig till är människor som oftast står långt från arbetsmarknaden och
kan behöva särskild omsorg, som coachning, praktik och studiemotiverande insatser,
för att slutligen nå en egen försörjning. Det kan behöva ske stegvis genom
exempelvis inkluderande arbetsinsatser.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och socialnämnden har utifrån en tidigare
remitterad motion fått i uppdrag att utveckla samverkan och arbetssätt i syfte att fler
gotlänningar ska nå egen försörjning (RF § 136, 2017-09-25). Uppdraget resulterade i
en utredning gällande utökat samarbete mellan utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen (UAF) och socialförvaltningen (SOF). I utredningen har man
föreslagit att ett så kallat VuxKomp, ett samarbete mellan UAF, SOF och
Arbetsförmedlingen, bör inrättas. Processen innebär att den som söker
försörjningsstöd omgående träffar VuxKomp för att utarbeta en plan för att komma
i arbete – detta för att minska Region Gotlands kostnader för försörjningsstöd och
stötta människor på sin väg mot självförsörjning. Utvecklingsarbetet kring VuxKomp
har påbörjats (GVN § 34, 2018-03-20) och resultatet kring arbetet ska kunna
utvärderas under år 2019. Således pågår redan idag ett arbete liknande det som
framförs i motionen.
Även slutbetänkandet kring förändringar av kommunal vuxenutbildning och särskild
utbildning för vuxna (En andra och en annan chans – ett komvux i tiden, SOU 2018:71)
bör tas i beaktande då det föreslås en rad förändringar för att göra Komvux till en
naturlig del av individens livslånga lärande. Utredarna vill bland annat att skollagen
förtydligas så att det framgår att Komvux även utgör en del i arbetsmarknadens
kompetensförsörjning. Utredningen anser också att det kan vara nödvändigt med ett
förtydligande om vuxenutbildningens roll inom kompetensförsörjningen för
arbetslivet för att underlätta samverkan mellan kommuner och arbetslivet.
Utredningen är under remittering och det kan vara betydelsefullt att invänta slutligt
förslag då det kan ge en fingervisning hur kommuner ska tänka kring sin framtida
vuxenutbildning och arbetsmarknad.
Kort nulägesorientering:
Vuxenutbildningen ligger idag organisatoriskt inom samma nämnd som
arbetsmarknadsenheten, som är utförare av regionens arbetsmarknadspolitiska
åtgärder på individnivå (enligt gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
reglemente). Arbetsmarknadsenheten och vuxenutbildningen har därför
Arbetsförmedlingen som en naturlig samverkanspartner, bland annat via forum som
Kompetensplattformen.
Enligt socialtjänstlagen så ansvarar socialförvaltningen för ekonomiskt bistånd i form
av försörjningsstöd, om detta ansvar ska överföras till en annan förvaltning så
behöver detta utredas i särskild ordning.
Redan idag pågår alltså nära samarbeten med såväl socialförvaltningen som med
Arbetsförmedlingen - värt att nämna är exempelvis överenskommelsen med
Arbetsförmedlingen genom DUA (Delegationen för unga & nyanlända till arbete),
DUA (Utbildningskontrakt) och praktiksamordningen Steget. UngKOMP är ett
exempel på samlokalisering med Arbetsförmedlingen gällande handläggning av
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arbetslösa ungdomar. Även VuxKomp är framgent tänkt att byggas kring
samutnyttjande av resurser mellan utbildnings- och arbetslivsförvaltningen,
socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen. Det finns alltså flera lokala
överenskommelser med Arbetsförmedlingen och en utveckling på sikt skulle kunna
vara att se över behovet av en övergripande överenskommelse, liknande den
nationella överenskommelsen om samverkan mellan Arbetsförmedlingen och
Sveriges Kommuner och Landsting.
Bedömning

Bedömningen är att det pågående samarbetet, VuxKomp, mellan utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen, socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen till innehåll
liknar det som framförs i motionen och att resultatet av samarbetet ska kunna
utvärderas under nästa år. I sammanhanget bör även den så kallade Komvuxutredningen En andra och en annan chans beaktas då slutförslaget av utredningen kan ge
en fingervisning hur kommuner ska tänka kring sin framtida vuxenutbildning och
arbetsmarknad.
I de fall regionfullmäktige önskar gå vidare med en eventuell översyn av Region
Gotlands organisationer, i syfte att stärka jobborienteringen, så bör resultatet av det
pågående VuxKomp-samarbetet samt Komvux-utredningen tas med i bedömningen.
Då det är tydligt att en sådan eventuell utredning eller översyn innefattar flera
nämnders verksamhet så är det önskvärt att arbetet leds övergripande på en central
regional nivå.
Beslutsunderlag

Motion. Skapa en jobborienterad organisation inom Region Gotland, 2018-06-18
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-09-25
Rapport om utökat samarbete mellan UAF och SOF, 2018-03-09 (GVN 2017/65)
Slutbetänkande. En andra och en annan chans – ett komvux i tiden, SOU 2018:71
Underlaget framtaget av Fredrik Johansson, utredare utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen
Utbildnings och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen/Regionfullmäktige
Socialnämnden för kännedom
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Sammanträdesdag
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Handlingar till

Ärende 14

Avsägelser och fyllnadsval
Innehåll
a) Elin Sundins (S) avsägelse som ersättare i regionstyrelsen
b) Elin Sundins (S) avsägelse som ledamot i socialnämnden
Ärendet har 20 februari kompletterats med

c) Val av stämmoombud till Gotlands filmfond, föreslås:
C
Fredrik Gradelius, Lärbro Gisslause 1624, 624 53 Lärbro
M
ersättare Andreas Unger, Högklint Anders Wedins väg 4,
622 61 Visby

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Elin Sundin
Per Lundin
Avsägelse politiskt uppdrag: valärende
den 25 februari 2019 11:14:03

Hej Per!
Jag har förstått att det är dig jag ska skicka min avsägelse från politiska uppdrag i Region Gotland.
Härmed avsäger jag mig mina politiska förtroendeuppdrag som ersättare i Regionstyrelsen, som andre vice
ordförande i Socialnämndens individutskott, som ersättare i socialnämndens arbetsutskott samt som ledamot i
socialnämnden på grund av avflyttning från Regionen.
Vänligen, Elin Sundin

Skickat från min iPad

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag

2019-03-25

Handlingar till

Ärende 15

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

Innehåll
• Pia Malmros medborgarförslag om att låta gymnasielever studera till B-körkort.
RS 2018/191

• Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2019-02-06, § 17
• Medborgarförslag (inkom 2018-02-13)

• Hans A Svenssons medborgarförslag om parkering på lasarettsområdet.
RS 2018/527

• Tekniska nämnden 2019-02-20, § 56
• Medborgarförslag (inkom 2018-05-07)

• Git Järnmarks medborgarförslag om gångtunnel under vägen vid
kryssningskajen.
RS 2018/530

• Tekniska nämnden 2019-02-20, § 60
• Medborgarförslag (Inkom 2018-05-08)
forts.

forts.
• Sören Mårds medborgarförslag om informationsskylt till Vårdklockans
utsiktsplats i Visby innerstad. RS 2018/671
• Tekniska nämnden 2019-02-20, § 55
• Medborgarförslag 2018-06-14
• Hans A Svenssons medborgarförslag om skyltar med vägvisning till
vårdcentralerna. RS 2018/620
• Tekniska nämnden 2019-02-20, § 54
• Medborgarförslag 2018-06-20
• Eva Enroths medborgarförslag om Gatubelysning vid Gustavsviksvägen.
RS 2018/862

• Tekniska nämnden 2019-02-20, § 53
• Medborgarförslag 2018-06-14
• Rune Westergrens medborgarförslag om markeringar på gång- och cykelbanor.
RS 2018/897

• Tekniska nämnden 2019-02-20, § 58
• Medborgarförslag 2018-08-28
• Ulf Nilssons medborgarförslag om rekonstruktion av väktargång på ringmuren.
RS 2018/1059

• Tekniska nämnden 2019-02-20, § 57
• Medborgarförslag 2018-10-10
• Catrin Hägboms medborgarförslag om att vidareutbilda vårdpersonal till
undersköterskor. RS 2018/1087
• Socialnämnden 2019-02-06, § 21
• Medborgarförslag 2018-10-19

forts.

forts.
• Roberth Östergrens medborgarförslag om lägre hastighet för del av länsväg 140.
RS 2018/1235
• Tekniska nämnden 2019-02-20, § 59
• Medborgarförslag 2018-11-29

Kompletterad 2019-03-21
• Birgitta Waldenströms medborförslag om m en s.k. bondens marknad i Visby.
RS 2016/370
•

Regionstyrelsen 2018-10-25, § 292

•

Medborgarförslag (inkom 2016-05-23)

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-02-06

GVN § 17

GVN § 17

Medborgarförslag. Ge gymnasieelever
möjlighet att studera till B-körkort när de
fyller 18 år.

GVN 2018/92
GVN au §7

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
•

Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till förvaltningens
tjänsteskrivelse.

•

Ett medborgarförslag har överlämnats från regionfullmäktige till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden för besvarande. Förslaget går ut på att Region Gotland
ska erbjuda elever på gymnasial nivå möjlighet att studera till B-körkort när de fyllt
18 år, alternativt endast erbjuda teorikurserna. Förslagsställarens motivering är bland
annat att erbjudandet av B-körkort är en bra förberedelse inför yrkeslivet samt att
elever ges samma möjligheter till B-körkort oavsett ekonomiska förutsättningar.
Eftersom körkortsutbildning inte ingår i det primära uppdraget för gymnasieskolan
samt att kostnaden skulle bli hög, är förslaget inte genomförbart.
Förvaltningens samlade bedömning är att det självklart vore önskvärt att ge alla
gymnasieelever möjlighet att få studera till B-körkort i skolans regi, då det är
värdefullt för den enskilde eleven att ha körkort. Eftersom körkortsutbildning inte
ingår i det primära uppdraget för gymnasieskolan och då kostnaden skulle bli hög, är
förslaget dock inte genomförbart.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet föreslog till nämnden att besluta i enlighet med förvaltningens
förslag.
Ärendets behandling under sammanträdet

Föredragande: Chefen för avdelningen gymnasiet och vuxenutbildning,
Lena Nordström.
Yrkande
Ordförande Andreas Unger (M) föreslår att besluta i enlighet med arbetsutskottets
förslag.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.

Forts…
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-02-06

GVN § 17

Forts GVN § 17

Beslutsunderlag

Medborgarförslag, ink regionstyrelsen 2018-12-13
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-08-15
Bilaga, förteckning över hur andra kommuner hanterat frågan, 2019-01-02
Skickas till

Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Utbildnings och arbetslivsförvaltningen

GVN 2018/92
15 augusti 2018

Lena Nordström
Avdelningschef för gymnasiet och vuxenutbildningen

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Medborgarförslag. Ge gymnasieelever möjlighet att studera till
B-körkort när de fyllt 18 år
Förslag till beslut

•

Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till förvaltningens
tjänsteskrivelse.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har överlämnats från regionfullmäktige till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden för besvarande. Förslaget går ut på att Region Gotland
ska erbjuda elever på gymnasial nivå möjlighet att studera till B-körkort när de fyllt 18
år, alternativt endast erbjuda teorikurserna. Förslagsställarens motivering är bland
annat att erbjudandet av B-körkort är en bra förberedelse inför yrkeslivet samt att
elever ges samma möjligheter till B-körkort oavsett ekonomiska förutsättningar.
Eftersom körkortsutbildning inte ingår i det primära uppdraget för gymnasieskolan
samt att kostnaden skulle bli hög, är förslaget inte genomförbart.
Ärendebeskrivning

Skolverket och Transportstyrelsen säger: ”När det gäller förarutbildning inom
gymnasieskolan har regeringen tydliggjort att körkortsutbildning inte är det primära
uppdraget för gymnasieskolan. Med andra ord är det endast elever som har ett tydligt
behov av körkort och yrkeskompetensbevis för sin framtida yrkesroll som har
möjlighet att tillgodogöra sig dessa kunskaper och färdigheter inom gymnasieskolan”.
Förarutbildningen i gymnasieskolan är bland annat styrd av Skolverkets ämnes- och
kursplaner och det är endast vissa ämnen och kurser som ligger till grund för
förarutbildning.
Inom följande tre nationella program får förarutbildning erbjudas:
•

fordons- och transportprogrammet, inriktning transport

•

bygg- och anläggningsprogrammet, inriktning anläggningsfordon (endast
körkortsbehörighet B), och

•

naturbruksprogrammet (endast traktorkort).
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Utbildnings och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
GVN 2018/92

Lokala (egna) kurser i trafikkunskap (den teoretiska delen av körkortsutbildningen)
eller liknande inom gymnasieskolans nationella program är inte tillåtet. Däremot kan
kommunen erbjuda körkortsteori utanför ordinarie utbildningsverksamhet. Då måste
alla elever erbjudas kursen; kursen måste hållas på kvälls- eller helgtid, och
kommunen måste upphandla tjänsten från extern part i enlighet med lagen om
offentlig upphandling.
Den teoretiska delen av körkortsutbildningen kan enbart ges inom sådana nationella
program där det ingår kurser som enligt Skolverkets föreskrifter gör det möjligt att ta
körkort inom ramen för utbildningen. I första hand program som skall ge behörighet
till yrkesförare. Därför är det enligt lagstiftningen inte möjligt att erbjuda
körkortsteori till alla elever på gymnasiets olika program. Detta tydliggörs i dom från
Regeringsrätten.
Wisbygymnasiet har för övrigt mycket begränsade möjligheter att kunna erbjuda
eleverna hjälp med körkort, då ingen teoretisk eller praktisk hjälp för eleverna finns
på skolan. Behörig personal saknas bland annat i och med nedläggningen av fordonsoch transportprogrammets inriktning transport.
Efter kontakt med två körskolor samt kontroll med Trafikverket kan det konstateras
att kostnaden för ett B-körkort (inklusive allt) blir i genomsnitt 15 000–20 000 kr per
person. Förvaltningen har i samband med ett tidigare nämndbeslut (GVN § 118,
2013-11-20) utrett stöd för elever för att ta körkort och idag skulle kostnaden för
körkortsstödet, där i första hand körkortsteori och litteratur ingår, bli 6 250 kr per
elev.
Bedömning

Då Skolverkets och Transportstyrelsens bedömning är att gymnasieskolan endast ska
erbjuda elever som har ett tydligt behov av körkort för sin framtida yrkesroll kan
dessvärre inte alla elever ges möjlighet att tillgodogöra sig dessa förarkunskaper inom
gymnasieskolan. Det innebär att körkortsutbildning av teoretisk eller praktisk natur
inte ska anordnas vid kommunala gymnasieskolor annat än i särskilt angivna fall, som
ovan.
Förvaltningens samlade bedömning är att det självklart vore önskvärt att ge alla
gymnasieelever möjlighet att få studera till B-körkort i skolans regi, då det är
värdefullt för den enskilde eleven att ha körkort. Eftersom körkortsutbildning inte
ingår i det primära uppdraget för gymnasieskolan och då kostnaden skulle bli hög, är
förslaget inte genomförbart.
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Utbildnings och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
GVN 2018/92

Beslutsunderlag

- Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse: Medborgarförslag. Ge
gymnasieelever möjlighet att studera till B-körkort när de fyllt 18 år, 2018-08-15
- Skolverket och Transportstyrelsens stödmaterial ”Förarutbildning inom
gymnasieutbildning och kommunal vuxenutbildning”, version 3, februari 2018
- Regeringsrättens dom 2009:3832-3834-08
- Gymnasieförordningen 4 kap 5 §
- Underlaget framtaget av Fredrik Johansson, utredare utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen
Utbildnings och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionfullmäktige, förslagsställaren
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Bilaga

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

GVN 2018/92
2 januari 2019

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Bilaga - Medborgarförslag. Ge gymnasieelever möjlighet att
studera till B-körkort när de fyllt 18 år
I samband med gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott den 28
augusti 2018 gavs förvaltningen i uppdrag att undersöka hur andra kommuner
hanterar frågan (GVN AU § 63).
Förvaltningen har gjort en enkel omvärldsspaning för att se vilka kommuner som
erbjuder körkort till sina gymnasieelever. Det gäller alltså kommuner som gör en
annan bedömning än Skolverket och Transportstyrelsen - att gymnasieskolan endast
ska erbjuda körkort till elever som har ett tydligt behov av körkort för sin framtida
yrkesroll.
Listan nedanför är endast framtagen utifrån vilka kommuner/skolor som erbjuder
körkort på sin hemsida. Antalet kommuninnevånare för de listade kommuner är
mellan 4000 till 28 000.
Kommun 1
Boden
Ovanåker
Ljusdal
Högsby
Kramfors
Strömsund
Sölvesborg
Töreboda
Mariestad
Sollefteå
Norsjö
Tibro
Robertsfors
Älvsbyn
Ljungby

1

Erbjuder vilka elever – inom vilket program
Vård- och omsorgsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet
Erbjuder alla elever
Alla elever via det individuella valet
Alla elever via det individuella valet
Alla elever
Kommunen/skolan erbjuder, men oklart till vem eller hur
Vård- och omsorgsprogrammet
Kommunen/skolan erbjuder, men oklart till vem eller hur
Erbjuder alla elever via extra tillval
Erbjuder alla elever, utanför skoltid
Erbjuder alla elever, utanför skoltid
Erbjuder ett stipendium som alla elever kan söka
Erbjuder subventionerat körkort. Alla gymnasielever får
ersättning för sina teorikostnader när man tar körkort.
Elever på fordons- och transportprogrammet och vård- och
omsorgsprogrammet får dessutom ersättning för
kostnader för 10 körlektioner och trafikövningsbanan.

Kommunerna listas utan någon särskild ordning
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Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.
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Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

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

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2019-02-20

TN § 56

TN § 56

Medborgarförslag. Sanering av
parkeringsproblemet i lasarettsområdet

TN 2018/1366
TN AU § 47

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Hans A Svensson har lämnat in ett medborgarförslag där han föreslår Region
Gotland att göra en ny besöksparkering till Visby lasarett. Området som föreslås tas i
anspråk är gräsytan norr om Gullängsgatan och öster om S:t Göransgatan. Han
föreslår också att befintlig kantstensparkering utmed S:t Göransgatan tas bort av
trafiksäkerhetsskäl.
Bedömning

Föreslagen ny parkeringsyta ligger inom naturreservatet Galgberget. Parkeringsplatser
för besökare till naturreservatet finns redan anlagda. Att ta en grönyta i
naturreservatet till ny besöksparkering för lasarettet är inte lämpligt. Att ta bort
befintlig kantstensparkering utmed S: Göransgatan skulle innebära att ca 40
parkeringsplatser försvinner. Hastigheten på S:t Göransgatan skulle också troligen bli
högre eftersom kantstensparkerade fordon bidrar till att dämpa hastigheten. Skyltad
hastighet är 30 kilometer i timmen vilket gör att kantstensparkerade fordon inte
medför trafiksäkerhetsproblem

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Yrkanden:
Isabel Enström yrkar på att förslagsställaren ska få ta del av tekniska nämndens
uppdrag till teknikförvaltningen gällande lasarettets parkering:
TN § 103 Parkering Visby Lasarett
TN 2017/213
TN AU § 91
Tekniska nämndens beslut
• Tekniska nämnden godkänner informationen parkering Visby lasarett.
• Tekniska nämnden ger tydliga direktiv till Teknikförvaltningen hur arbetet med
parkeringssituationen på skall fortsätta:
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-02-20

TN § 56

1. Tekniska nämnden ger teknikförvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med att förbättra
infrastrukturen för ökat cyklande.
2. Tekniska nämnden ger teknikförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för
kollektivtrafiken så den passar bättre med arbetstider på lasarettet.
3. Tekniska nämnden ger teknikförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna om fler
parkeringsplatser kan tillskapas vid havet om strandvägen stängs av.
4. Tekniska nämnden ger teknikförvaltningen i uppdrag att diskutera med hälso- och
sjukvårdsförvaltningen (HSF) om att införa parkeringsavgifter för personal på den stora
personalparkeringen. Vid Visborg och flera andra platser i Visby införs parkeringsavgifter för
personal enligt Tommy Gardells (S) yrkande.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 20180507
Tjänsteskrivelse 20181204
Skickas till
Regionstyrelsen
Förslagsställaren
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

•^
Region

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland
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Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
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2018 -05- O 7
REGION GOTLAND

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

AV

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

Datan

l £0506

Namnteckning

//_.

/ffaeé

j

p

Ar Wémjö**^

Namnförtydligande

Hans A Svensson
Adress

Stjärngatan 16 C
Postadress

E-postadress

621 40 Visby
sm2dyr@gmail.com

C;/Mina Dokument/ DokumentsamlingMedborgarfÖrslag/FörslagsBlankett

Bilaga l
Sanering av parkeringsproblemet i Lasarettsområdet.

Nyttja markområdet mellan Gullängsgatan och besöksparkeringen vid
Trojaborg området. Begränsning markerat med vit linje och inramar tre "P"
Vid fordonsmöte på St Göransgatan i området blir det trångt.
Backspeglarna slår nästan ihop då tre fordons bredd inte matchar
gatubredden vilket knappast kan vara godtagbart ur trafiksäkerhetssynpunkt.
Förslaget parkeringsområde må ligga i ett Kommunalt Reservat område men
Bör bli en mindre uppoffring då man löser ett i tid långdraget problem.

Hans A Svensson

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2019-02-20

TN § 60

TN § 60

Medborgarförslag. Gångtunnel under vägen
vid kryssningskajen

TN 2018/1367
TN AU § 51

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår Region Gotland att
bygga en gångtunnel under Färjeleden till kryssningskajen i Visby.
Bedömning

I den förstudie som Region Gotland genomförde innan kryssningskajen byggdes
utreddes olika möjligheter till lösningar för gångtrafikanter.
Gångtunnel var ett av alternativen som undersöktes. Slutsatsen var att en gångtunnel
inte var ett möjligt alternativ därför att höjdskillnaden mellan kryssningskajen och
överkant av vägbanan var för liten för att en gångtunnel skall få plats. Att höja
vägbanan så att en tunnel skulle kunna byggas ansågs heller inte som genomförbart
eftersom den tunga godstrafiken då skulle få en kortare accelerationssträcka för att få
upp farten för att klara backen på färjeleden. Ett tunnelbygge skulle även störa
godstrafiken kraftigt under byggtiden. Många andra förslag till lösningar för
gångtrafiken från kryssningskajen prövades. Resultatet blev att man kom fram till att
en gångbro var det bästa alternativet eftersom den inte stör godstrafiken till och från
Gotland och tillser en säker passage över färjeleden för gående.
Den permanenta gångbron skall bara ha trapphus och hiss på sjösidan. På landsidan
skall den landa på parkmarken vid Kopparsviksgatan vilket innebär att de gående har
”vunnit” höjd för den fortsatta promenaden in mot Söderport.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2018-05-08
Tjänsteskrivelse 2019-01-25
Skickas till
Regionfullmäktige
Förslagsställaren
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Region

Gotland

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2018 -05- O 8
REGION GOTLAND

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

Jag var med vid invigningen av kryssningskajen och
när jag gick över den skramliga bron slogs jag av
tanken att: vore det inte bättre med en gångtunnel
under vägen istället.
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 vore enklare att gå rätt fram under vägen än att
ta sig upp på en bro. Gamla och höjdrädda får det
inte så lätt. Vad gälier skiiinad i kostnad,
billigare/dyrare har jag ingen uppfattning om men jag
har aldrig hört att förslaget funnits eller nämnts.
Kanske inte stadsplanen då behöver ändras?
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

(X]
(~|

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

2t>/$ ö ST o sr
N
Adress

Postadress
E-postadress
/

//

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011 -03-01

Sidan 1 av 2

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2019-02-20

TN § 55

TN § 55

Medborgarförslag. En informationsskylt vid
Adelsgatan om utsikten vid krönet
Vårdklockan

TN 2018/2766
TN AU § 46

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår Region Gotland att en
informationsskylt sätts upp vid Adelsgatan som visar vägen till den fina utsiktsplatsen
vid krönet/Vårdklockan.
Bedömning

Region Gotland sätter endast upp skyltar som visar till allmänna mål så som Visby
domkyrka, Stora Torget och Almedalen.
Fastigheten som förslagsställaren vill ha hänvisning till ägs inte av Region Gotland
vilket gör att Regionen inte kan skylta till den privata fastigheten vid kvarteret
Vårdklockan.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 20180614
Tjänsteskrivelse 20181101
Skickas till
Regionstyrelsen
Förslagsställaren
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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MEDBORGARFÖRSLAG

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

ing

(\

Namnförtydligande
Adress
Postadress
E-postadress
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Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2019-02-20

TN § 54

TN § 54

Medborgarförslag. Sätt upp
vägvisningsskyltar till Vårdcentral

TN 2018/2767
TN AU § 45

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår Region Gotland att
sätta upp vägvisning från lasarettet och Östercentrum till Korpens vårdcentral.
Bedömning

Skyltning till lasarettet sker från infarterna till Visby. Visby lasarett är ett akutsjukhus
varför det bör prioriteras med tydlig hänvisningsskyltning. Vårdcentraler och andra
vårdinrättningar hänvisningsskyltas endast i närområdet. Att hänvisningsskylta till
vårdcentralen på Korpen från lasarettet och östercentrum är därför inte lämpligt.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Per Edman (V) föreslår att hälso- och sjukvårdsförvaltningen informeras om att
skylta.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen svarar att en skylt med information om
vårdcentral på Korpen finns på Brömsebroväg.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 20180620
Tjänsteskrivelse 20181020
Skickas till
Regionstyrelsen
Förslagsställaren

1 (1)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Region

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Änr

2018 -06- 2 O
REGION GOTLAND

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

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

se

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

Datan

19061°)

*"•

Namnförtydligande

Äzssf lEjmäiäL
Hans A Svensson

Adress

Stjärngatan 16 C
Postadress

E-postadress

621 40 Visby
sm2dyr@gmail.com

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

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

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2019-02-20

TN § 53

TN § 53

Medborgarförslag. Gatubelysning
Gustavsviksvägen

TN 2018/2769
TN AU § 44

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår Region Gotland att
sätta upp gatubelysning på Gustavsviksvägen. Sträckan som avses är från norra
kyrkogården till Snäckbacken. Förslagsställaren anser att det är mycket obehagligt
och farligt att gå eller cykla på sträckan och att många går och cyklar där. Det är svårt
som gående, bilist eller cyklist att se när det inte finns gatubelysning.
Bedömning

Teknikförvaltningen anser inte att det är motiverat att sätta upp gatubelysning på
aktuell sträcka då sträckan inte uppfyller kriterierna för att gatubelysning skall sättas
upp. Det finns inga boende utmed sträckan och området är inte detaljplanelagt. Det
finns två alternativa vägar som är försedda med gatubelysning.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 20180820
Tjänsteskrivelse 20181204
Skickas till
Regionstyrelsen
Förslagsställaren

1 (1)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Region

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

^

2018 -08- 2 G
GOTLAND

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

Gatubelysning Gustavsviksvägen

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

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

(X~|
l j

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

Datum

/J

1 \

II

2018-08-16

^MLyMÅ&fh/
Eva Enroth
Snäckbacken 16 K
Namnförtydligande

Adress

Postadress

64121 Visby
E-postadress

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

Sidan 1 av 2

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2019-02-20

TN § 58

TN § 58

Medborgarförslag. Införa markeringar på
gång- och cykelbanor. Markeringar ska visa
att man går till vänster och cyklar till höger

TN 2018/2771
TN AU § 49

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren förslår Region Gotland att
införa markeringar på gång- och cykelbanor.
Bedömning

Teknikförvaltningen anser det inte befogat att måla separerade fält för gående och
cyklister på befintliga gång- och cykelvägar. Åtgärden är kostsam och kräver ett stort
underhåll. På särskilt besvärliga sträckor som i tunnlar och liknande kan åtgärden
vara befogad och kommer då att genomföras. På delar av strandpromenaden får man
inte cykla och heller inte på trottoarer om man är äldre än tio år.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Yrkanden:
Isabel Enström (MP) yrkar på att en hänvisning till den cykelplan som tekniska
nämnden beslutade om 2015-12-15 ska infogas i skrivelsen: ”Alla vägar i
huvudcykelvägnätet ska vara separerade från biltrafik. På delar av huvudnätet bör
cyklister vara separerade från gångtrafikanter.”
https://www.gotland.se/cykelplanvisby
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 20180828
Tjänsteskrivelse 20190125
Skickas till
Regionstyrelsen
Förslagsställaren

1 (1)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

MEDBORGARFÖRSLAG
• \ H* '

( t{\ a f 11J

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland

621 si VISBY
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2018 -08- 2 8
REGION GOTLAND

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

oa

n

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

n

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

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2019-02-20

TN § 57

TN § 57

Medborgarförslag - Återuppbyggnad
(rekonstruktion) av medeltida väktargång av
trä vid ringmuren

TN 2018/3087
TN AU § 48

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Ett medborgarförslag har inkommit till regionfullmäktige där förslagsställaren
föreslår en rekonstruktion av medeltida väktargång av trä vid ringmuren.
Regionfullmäktige har överlämnat förslaget till tekniska nämnden för beslut.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att beslut och finansiering av en ny väktargång inte
ligger under tekniska nämndens ansvarsområde.
Teknikförvaltningen har samrått med Region Gotlands världsarvssamordnare på
regionstyrelseförvaltningen som i sin tur har rådgjort med Riksantikvarieämbetet.
Frågan diskuteras mellan relevanta aktörer.
Ringmuren ägs av Region Gotland och förvaltas av Riksantikvarieämbetet. För
närvarande diskuteras ringmurens långsiktiga förvaltning. Till prioriterade insatser
hör för närvarande lagning och rekonstruktion av mur 40 vid Österport.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2018-10-10
Tjänsteskrivelse 2018-12-18
Skickas till
Förslagsställaren
Regionfullmäktige

1 (1)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Region

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Region Gotland
Reception Visborg

2018 -10- 1 O
Sign:...

Förs ägef

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

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

Datum

/

/0 /O
Namnförtydligfinde

Adress

6
Postadress
E-postadress

?c

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Förslag på utveckling av världsarvet i Hansestaden Visby.
Visby stadsmur uppfördes under 1200- talet. Från början så var det en tullmur c:a 5,5 meter hög
med en öppen krenelering samt väktargång av sten på insidan. En kort sträcka av den ursprungliga
5,5 meter höga tullmuren kan idag beskådas sydöst Norderport ovanför Rackarbacken.
Efter inbördeskriget år 1288 så höjdes muren med 4 meter till 9 meter och fick nu ett rakt avslut
upptill. Dessutom uppfördes ett flertal marktorn på murens utsida samt sadeltorn, där försvararna
med dåtida vapen kunde skjuta mot en angripare.
För att den tidens vaktande soldater snabbt skulle kunna förflytta sig mellan försvarstornen så
uppfördes en väktargång i trä på murens insida.
Jag anser att det vore av intresse för gotlänningar och turister att på samma plats vid Rackarbacken
beskåda den byggnadshistoriska skillnaden mellan 1200- talets tullmur och 1300-talets försvarsmur.
Mitt förslag är att uppföra en rekonstruktion av väktargången i trä straxt intill och söder om 1200talets murparti ovanför Rackarbacken, liknande den rekonstruktion som för ett tiotal år sedan
uppfördes vid Snäckgärdsporten.
Det har bara funnits tre medeltida stadsmurar i Sverige. Stockholm, Visby och Kalmar. Endast en
finns bevarad och den är original.

Ulf Nilsson
Lothargatan 6
621 58 VISBY

E-postadress ulfnil54@telia.com

2018 10 06 så lämnade jag in ovanstående förslag vid Världsarvsforum som ägde rum vid Fornsalen
som ett exempel på att utveckla världsarvet i Visby. Oklart om det hörsammades.

Protokollsutdrag

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2019-02-06

SON § 21

SON § 21

Medborgarförslag. Vidareutbilda befintlig
personal till undersköterskor med bibehållen
lön

SON 2018/452
SON/AU § 7

Socialnämndens beslut

•

Socialnämnden anser medborgarförslaget besvarat med förvaltningens svar.

Den 19 oktober 2018 inkom ett medborgarförslag till regionfullmäktige som
beslutade överlämna förslaget till socialnämnden för svar till medborgaren.
Medborgaren föreslår att ”regionen återupptar ansvaret för att befintlig personal ges
möjligheten att validera med lön”. Motiveringen till att befintlig personal ska validera
med lön är att, ”validering är ett led i att lönerna höjs och att arbetsmiljön för alla
anställda blir bättre än den är idag”. Medborgaren föreslår vidare att högre krav bör
ställas även på vikarier.
Bedömning

Socialförvaltningen strävar alltid efter att all personal inom förvaltningens
omvårdnadsyrken ska ha rätt utbildning och kompetens för sina arbetsuppgifter. De
medarbetare inom förvaltningens omvårdnadsyrken som saknar rätt utbildning
uppmanas att utbilda sig i syfte att på ett bättre sätt klara sina arbetsuppgifter och
utvecklas i sin yrkesroll. Legitimationsyrken kräver alltid att medarbetaren ska ha rätt
utbildning och kompetens för att kunna anställas inom förvaltningen.
Socialförvaltningen erbjuder medarbetare som saknar utbildning möjligheten att
utbilda sig genom studier via bland annat kompetenscentrum och Hermods. De
medarbetare som är medlemmar i Kommunal kan få ekonomiskt stöd och hjälp av
verksamhetspotten. Efter genomförda studier får tillsvidareanställda medarbetare ett
lönepåslag med 1.500 kr/månad och timanställdas löner räknas om till de nivåer som
gäller för utbildad personal.
I dagsläget har socialförvaltningen cirka 2/3 utbildad personal inom förvaltningens
olika omvårdnadsyrken. Förvaltningen har genom ett förändrat sätt att annonsera
ökat antalet nyrekryteringar av medarbetare med utbildning och det arbetet kommer
att fortsätta. Förvaltningen har sedan en tid tillbaka också en pågående dialog med
utbildningsanordnare om valideringsliknande utbildningssatsningar.
De medarbetare som arbetar som vikarier inom förvaltningens omvårdnadsyrken
genomgår först ett rekryteringsförfarande där kandidatens kvalifikationer ställs mot
förvaltningens uppsatta krav. När kandidaten sedan antagits som vikarie genomgår
vikarien ett introduktionsprogram i syfte att hen ska få rätt förutsättningar för att
utföra sina arbetsuppgifter. Introduktionsprogrammet förfinas och förbättras utifrån
de erfarenheter som delas från vikarier och mottagande verksamheter.
1 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-02-06

SON § 21

Målet är att förvaltningen genom ett flertal olika åtgärder ska kunna öka andelen
utbildade medarbetare inom dess omvårdnadsyrken under 2019.
Ärendets behandling under mötet

Roger Nilsson, HR-chef presenterar ärendet.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2018-10-19, Validering för befintlig personal.
Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-04.
Skickas till
Catrin Hägbom Rutegatan 157, 621 43 Visby
Regionfullmäktige via RS registrator RS 2018/1087
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Socialförvaltningen

SON 2018/452
4 januari 2019

Roger Nilsson

Socialnämnden

Medborgarförslag. Vidareutbilda befintlig personal till
undersköterskor med bibehållen lön
Förslag till beslut

•

Socialnämnden anser medborgarförslaget besvarat med förvaltningens svar.

Sammanfattning

Socialförvaltningen strävar alltid efter att all personal inom förvaltningens
omvårdnadsyrken ska ha rätt utbildning och kompetens för sina arbetsuppgifter. De
medarbetare inom förvaltningens omvårdnadsyrken som saknar rätt utbildning
uppmanas att utbilda sig i syfte att på ett bättre sätt klara sina arbetsuppgifter och
utvecklas i sin yrkesroll. Legitimationsyrken kräver alltid att medarbetaren ska ha rätt
utbildning och kompetens för att kunna anställas inom förvaltningen.
Ärendebeskrivning

I oktober 2018 inkom ett medborgarförslag till Region Gotland där medborgaren
föreslår att, ”…regionen återupptar ansvaret för att befintlig personal ges möjligheten
att validera med lön”. Motiveringen till att befintlig personal ska validera med lön är
att, ”validering är ett led i att lönerna höjs och att arbetsmiljön för alla anställda blir
bättre än den är idag”. Medborgaren föreslår vidare att högre krav bör ställas även på
vikarier.
Bedömning

Socialförvaltningen erbjuder medarbetare som saknar utbildning möjligheten att
utbilda sig genom studier via bland annat kompetenscentrum och Hermods. De
medarbetare som är medlemmar i Kommunal kan få ekonomiskt stöd och hjälp av
verksamhetspotten. Efter genomförda studier får tillsvidareanställda medarbetare ett
lönepåslag med 1.500 kr/månad och timanställdas löner räknas om till de nivåer som
gäller för utbildad personal.
I dagsläget har socialförvaltningen ca 2/3 utbildad personal inom förvaltningens olika
omvårdnadsyrken. Förvaltningen har genom ett förändrat sätt att annonsera ökat
antalet nyrekryteringar av medarbetare med utbildning och det arbetet kommer att
fortsätta. Förvaltningen har sedan en tid tillbaka också en pågående dialog med
utbildningsanordnare om valideringsliknande utbildningssatsningar.
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-son@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Socialförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
SON 2018/452

De medarbetare som arbetar som vikarier inom förvaltningens omvårdnadsyrken
genomgår först ett rekryteringsförfarande där kandidatens kvalifikationer ställs mot
förvaltningens uppsatta krav. När kandidaten sedan antagits som vikarie genomgår
vikarien ett introduktionsprogram i syfte att hen ska få rätt förutsättningar för att
utföra sina arbetsuppgifter. Introduktionsprogrammet förfinas och förbättras utifrån
de erfarenheter som delas från vikarier och mottagande verksamheter.
Målet är att förvaltningen genom ett flertal olika åtgärder ska kunna öka andelen
utbildade medarbetare inom dess omvårdnadsyrken under 2019.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2018-10-19, Validering för befintlig personal.
Tjänsteskrivelse daterad 2019-01-04.

Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör
Skickas till
Catrin Hägbom Rutegatan 157, 621 43 Visby
Regionfullmäktige via RS registrator RS 2018/1087
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Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2019-02-20

TN § 59

TN § 59

Medborgarförslag - Lägre hastighet för del
av länsväg 140

TN 2019/45
TN AU § 50

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren önskar ändrade
hastighetsbegränsningar på väg 140.
Bedömning

Region Gotland beslutar inte om hastighetsbegränsningar på länsvägar utanför
tättbebyggt område. Teknikförvaltningen föreslår förslagsställaren att framföra sina
önskemål om hastighets ändringar till Länsstyrelsen som beslutar om hastighets
begränsningar på statliga vägar. Innan beslut fattas skickar Länsstyrelsen en remiss i
ärendet till polismyndigheten och Region Gotland.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2018-11-30
Tjänsteskrivelse 2019-01-22
Skickas till
Regionstyrelsen
Förslagsställaren

1 (1)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Roberth Östergren
Appellstigen 18
Lght 1301
62147 Visby
Mobilnr: 0702274230

20181127
" Medborgarförslag"
| Sign:..

Anr

2018-11-30

Region Gotland

REGION GOTLAND

Att verka för att TS och Länstyrelsen reviderar hastighetsgränserna för del av Lv 140

Jag föreslår i mitt medborgarförslag att Region Gotland verkar för, att det görs en översyn av
dagens gällande hastighetsgränser på del av länsvägens sträckning.
Söderväg börjar med 50 km/h, därefter blir det 60 vid Leva.
80 från p-fickan södra Hällarna.
60 vid Kneippbyn-" rondellen", 40 Vibble City.
60 Vibble assåll. Därefter 80.
60 vid smedjan norr Västerhejde skola fram till Grauners / Ygnenedfarten.
Tillfälligt 70 fram till Homa. Därefter 90 söderut till södra Gnisvärdsnedfarten.
(Om man kör ut från Tofta skjutfält, finns det idag inga 70 skyltar).

Jag föreslår att hastigheterna revideras, så att 70 kommer att gälla från Färjeleden.
50 km/h i Vibble, där det idag är 40.
Därefter 70 från södra Vibble till Homaområdet.

Visby dag

toberth Östergre

i va n:

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2019-03-25

Handlingar till

Ärende 16

Medborgarförslag; nyinkomna
Innehåll
•

Anna Kristiansdotters medborgarförslag om publik klocka på Östercentrum.
(inkom 2019-03-01) RS 2018/334
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till miljö- och byggnämnden.

•

Britta Samsioes medborgarförslag om allmänna informationsmöten om
aktuella utvecklings- service och kvalitetsfrågor.
(inkom 2019-03-07) RS 2018/350
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.

Datum
2019-03-01 12:20

Ärendenummer
#9897

Sida
1(1)

Inskickat av: Anna Pia Elizabeth Kristiansdotter

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Efterlyser en väl synlig klocka i Östercentrum
Beskrivning och motivering
En klocka tillhör inte bara stadsbilden utan är en funktion alla nyttjar dagligen.
Hur den skulle se ut är givetvis ytterligare en fråga, eftersom den bör vara väl synlig över stora delar av Östercentrum samtidigt som den
skall passa in etiskt

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
Anna Pia Elizabeth Kristiansdotter
Adress
JUNGMANSGATAN 275

Postnummer och ort
62152 VISBY

E-postadress
kristiansdotter@hotmail.com
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

Datum
2019-03-07 09:59

Ärendenummer
#10095

Sida
1(1)

Inskickat av: Britta Gunilla Samsioe

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Informationsmöten till allmänheten om utvecklings-, service- och kvalitetsfrågor som pågår inom region Gotlands verksamhet.
Beskrivning och motivering
Först ett tack för att alla i år fick ta del av projekt, innovationer etc på Förnyelsedagen. En positiv upplevelse att möta många duktiga och
engagerade tjänstemän.
Jag tror att en mer kontinuerlig presentation av vad förvaltningarna gör för att utveckla och kvalitetssäkra arbetet skulle vara till gagn för
alla parter.Här kan Region Gotland vinna mycket på att ge allmänheten en mer positiv bild av verksamheterna. och kommuninvånarna kan
få en mer nyanserad bild av Region Gotlands arbete.Tyvärr har allmänheten inte fått den möjligheten tidigare.
Mitt förslag är att i exvis Ljusgården månatligen anordna möte för allmänheten där en tjänsteman kan presentera något från sin förvaltning
som utvecklar förvaltningen på något sätt. Det finns förmodligen många utvecklingsprojekt som kan redovisas under pågående verksamhet.
Att samtidigt kunna ordna en sopplunch el dyl kan säkert locka fler till sådana möten.
Med en sådan här enkel form av möten tror jag att uppfattningen om Region Gotlands arbete skulle ge en mer positiv hos allmänheten.
Dessutom blir allmänheten mer engagerad i vad som görs på de olika förvaltningarna.

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
Britta Gunilla Samsioe
Adress
BJÖRKE SMIDGÅRDE 151

Postnummer och ort
62242 ROMAKLOSTER

E-postadress
bragne@live.se
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
2019-03-25

Handlingar till

Ärende 17-19

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
• Lennart Peterssons (S) interpellation till regionstyrelsens ordförande Eva
Nypelius (C) om avskedandet av sjukvårdsdirektören. RS 2019/221
• Filip Reinhags (S) interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande
Mats-Ola Rödén (L) om frånvarande av politiskt ansvar vid rekrytering av ny
hälso- och sjukvårdsdirektör. RS 2019/265
• Saga Carlgrens (V) interpellation till gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
ordförande Andreas Unger (M) om avgiftsfria sommarlovsaktiviteter.
RS 2019/296

Visby 2019-02-25

INTERPELLATION

Interpellation till regionstyrelsen ordförande Eva Nypelius
Gotlänningarna har mycket högt förtroende för regionens hälso- och sjukvård. När de betygsätter vården
anger 88 % att de har tillgång till den vård de behöver (källa; SKL, Hälso- och sjukvårdsbarometern
2018). Det innebär att Gotland har bland de bästa resultaten i landet. De som bär upp vår hälso- och
sjukvård är våra medarbetare som med kompetens och engagemang dagligen utför sitt viktiga arbete.
Högst ansvarig för hälso- och sjukvården är regionens sjukvårdsdirektör och när det i november 2018
beslutades att avskeda sjukvårdsdirektören fick det stor uppmärksamhet bland gotlänningarna.
Förvaltningsledningen, medarbetarna inom sjukvården, ansvariga politiker inom de avgående partierna
och media, alla blev fullständigt överraskade. Behovet att försöka framstå som en ”handlingskraftig”
politisk ledning prioriterades före behovet att visa mänsklig hänsyn.
Ansvariga politiker för beslutet; regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius och den då föreslagna
ordföranden för hälso- och sjukvårdsnämnden Mats-Ola Rödén, angav som förklaring att den nya
minoritetsalliansen ville få ”en nystart för att ta sig an sjukvårdens utmaningar”. Några brister och
tillkortakommande har inte presenterats och de goda resultaten kan tyckas tala för sig själva.
Ett prioriterat uppdrag har varit att minska behovet av hyrpersonal och resultaten har 2018 visat ett
glädjande trendbrott. Gotland är en av få regioner/landsting i landet som uppvisar ett minskat behov,
påtagligt för hyrsjuksköterskor, men även ett minskat behov av hyrläkare. Medarbetarundersökningen
2018 visar flera viktiga resultatförbättringar. Samarbetsklimatet i Hälso-och sjukvårdsnämnden har
utmärkts av stor enighet, inte minst arbetet med nämndens stora utmaning, ekonomin. En
underfinansierad budget har under årtionden, oavsett politisk ledning, inneburit återkommande
underskott. En situation Gotland delar med övriga regioner/landsting i landet.
•

När och i vilka avseenden kan gotlänningarna förvänta sig se resultat av den utlovade ”nystarten”?

•

Trots uttalanden typ ”jag eftersträvar ett bra samarbete”, varför avstod du från att samråda med
den avgående politiska ledningen vid avskedandet?

•

Vilken kostnad innebär avskedandet för Region Gotland? Kommer kostnaden att belasta den nya
hälso- och sjukvårdsnämnden?

Lennart Petersson
Socialdemokraterna

Visby 2019-02-17

Frånvarande politiskt ansvar vid rekrytering
Interpellation ställd till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Mats-Ola
Rödén (L)
Ett av de första besluten som alliansminoriteten fattade var att avsluta hälso- och
sjukvårdsdirektörens förordnande. Det har inneburit att Region Gotland stått med tillförordnad
förvaltningsdirektör sedan årsskiftet. Sedan förordnandets utgång har en rekryteringsprocess med
hjälp av externa konsulter satts igång. Kravprofil och kompetenser har förankrats och diskuterats
såväl med förvaltning och politik. Ansökningsprocessen har varit såväl öppen för sökanden men även
uppsökande av lämpliga kandidater.
Alliansminoriteten har försökt göra sjukvården till sitt stora nummer. Under sina åtta år i opposition
har man inte missat en chans att anklaga den dåvarande majoriteten för bristande politisk styrning
med anledning av hälso- och sjukvårdens kostnadsutveckling. Krav på avgång och att fullmäktige inte
skulle bevilja nämndens dåvarande ordförande ansvarsfrihet har ställts i regionfullmäktige.
Sjukvården behöver enligt vad alliansminoriteten menat en ”omstart”. Döm då om min förvåning när
hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Mats-Ola Rödén meddelade att han inte skulle medverka
på intervjuerna med de utvalda kandidaterna till posten som hälso- och sjukvårdsdirektör i Region
Gotland.
Att avsätta den förra direktören gjordes med stor kraft, rekryteringen av en ny behandlas däremot
med anmärkningsvärt avslappnad attityd.
Med anledning av detta önskar jag ställa följande frågor till hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande Mats-Ola Rödén (L):
Varför har inte nämndens ordförande prioriterat att närvara vid rekryteringen av
chefstjänstemannen för den verksamhet han ytterst är ansvarig är för?

1.

2.
Hade rekryteringsprocessen kunnat planeras på annat sätt så att högst politiskt ansvarig
närvarade vid intervjuer med de utvalda kandidaterna?

Filip Reinhag (S) 2019-02-17

Interpellation
till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens
ordförande Andreas Unger
angående avgiftsfria
sommarlovsaktiviteter

Visby 2019-02-25

Att komma tillbaka till skolan efter ett lov kan vara förknippat med oro för många
barn. De som inte har någon resa med familjen eller semesteraktivitet att berätta om
för klassen, eftersom föräldrarnas ekonomi inte räcker till det.
En av de åttio reformer som Vänsterpartiet fick igenom i förhandling med regeringen
(S,MP) under förra mandatperioden var ett statsbidrag till kommunerna för att
genomföra avgiftsfria lovaktiviteter för barn. 2018 var bidraget till Gotland drygt
800 000 kr för sommaraktiviteter och runt en miljon kronor för övriga lov. Pengarna
har nyttjats både av Region Gotlands verksamheter men också av andra aktörer
exempelvis idrottsföreningar och kulturföreningar, med tanken att fler av de
gotländska barnen skulle kunna få meningsfulla och roliga lov. Nu har riksdagen
beslutat om en budget för 2019 som Moderaterna och Kristdemokraterna står
bakom och stor osäkerhet råder kring vad den innebär inom olika områden.
Mina frågor:
- Har pengarna för avgiftsfria lovaktiviteter för barn tagits bort ur statsbudgeten?
- Har du som ordförande i GVN tagit några initiativ för att kunna behålla
möjligheten för gotländska barn att få tillgång till avgiftsfria lovaktiviteter?
- Planerar du att initiera något sånt arbete?
Saga Carlgren
Vänsterpartiet

Vänsterpartiet
v.gotland@gmail.com
gotland.vansterpartiet.se

Regionens revisorer

Revisionsskrivelse
Datum 2019-02-26

Regionstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden

Granskning av rektors förutsättningar för att utöva sitt
pedagogiska ledarskap
På uppdrag av oss, de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland, har PwC,
genomfört en granskning vars syfte är att bedöma barn- och utbildningsnämndens styrning av den kommunala grundskolan och om den ger rimliga förutsättningar för rektorerna att utöva sitt pedagogiska ledarskap.
Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att barn- och utbildningsnämnden delvis säkerställer att rektorerna har ändamålsenliga förutsättningar
för att utöva ett pedagogiskt ledarskap, mot bakgrund av deras samlade ansvar.
Bedömningen baseras på bedömningen av de fem kontrollmålen i granskningen, vilka framgår av tabellen nedan. Bedömningen görs på en tregradig skala
(uppfyllt, delvis uppfyllt, eller ej uppfyllt). Motivering till bedömningen av de
olika kontrollmålen framgår under varje avsnitt i den löpande rapporten.
Kontrollmål
1.

Rektorerna har tillgång till erforderliga stödresurser för att hantera till
exempel administration, ekonomi och lokalfrågor.

2.

Rektor har mandat och möjligheter att organisera sin verksamhet så att
erforderliga stödresurser finns.

3.

Rektorerna har relevant kompetens, utifrån utbildning, erfarenhet och
genomförd rektorsutbildning.

4.

Uppföljning och utvärdering sker av rektorernas arbete som pedagogiska
ledare.

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

5.
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Nämnd/förvaltning har tagit initiativ för att utveckla rektors pedagogiska
ledarskap.

I den enkätundersökning, som gått ut till samtliga rektorer på de för granskningen aktuella skolorna, ställdes en fråga om rektorerna upplever att de själva
har goda förutsättningar för att vara en pedagogisk ledare. Av enkätresultaten
framkommer att rektorerna generellt upplever att de har goda förutsättningar
att bedriva ett pedagogiskt ledarskap, men att förutsättningarna kan variera från
en rektor till en annan. Detta förstärker den revisionella bedömningen.
Utifrån genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till barnoch utbildningsnämnden:


Säkerställa att rektors stödresurser är likvärdigt och ändamålsenligt fördelade då det i granskningen framkommer att det finns skillnader i tillgång till de stödresurser som förvaltningen organiserar och fördelar
samt kvaliteten på det tillgängliga stödet. Som en del av detta, rekommenderas nämnden att se över behovet av att tydliggöra vad uppdraget
som intendent omfattar och innebär.



Inom ramen för den nationella digitaliseringsstrategin finns det mål och
delmål som ska uppnås av samtliga skolhuvudmän till år 2022. Samma
år införs digitala nationella prov. Detta ställer krav på Region Gotland
vad gäller såväl tekniska förutsättningar och digital kompetens. Vi rekommenderar barn- och utbildningsnämnden att säkerställa att det
finns ändamålsenliga förutsättningar för att implementera den nationella digitaliseringsstrategin och genomföra de digitaliserade nationella
proven inför år 2022.



Säkerställa att ledarkontraktet innehåller en tydlig individuell plan för
rektors fortsatta kompetensutveckling och att denna plan är känd av
samtliga rektorer.



Säkerställa att uppföljning och utvärdering av det pedagogiska ledarskapet görs på såväl individ- som på gruppnivå. Genom en sådan uppföljning och utvärdering kan nämnden säkerställa att samtliga rektorer
har rätt kompetens, erfarenhet och förutsättningar för att leda den pedagogiska verksamheten och, vid behov, besluta om insatser för att utveckla det pedagogiska ledarskapet.

Regionens revisorer

Revisionen överlämnar revisionsrapporten för yttrande till Barn- och utbildningsnämnden och regionstyrelsen för kännedom. Revisionen önskar svar på
vilka åtgärder som kommer vidtas med anledning av granskningens resultat.
Svar önskas senast den 31 maj 2019.

Svaret skickas till registrator i Region Gotland på adress registratorrs@gotland.se med kopia till sakkunnigt biträde carin.hultgren@pwc.com

För Region Gotlands revisorer,

Carin Backlund
Ordförande
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www.pwc.se

Revisionsrapport

Granskning av rektors
förutsättningar för
pedagogiskt ledarskap
Jenny Nordqvist
Emma Ekstén

Februari 2019

Region Gotland

Granskning av förutsättningar för rektors pedagogiska ledarskap
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Granskning av förutsättningar för rektors pedagogiska ledarskap

Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i region Gotland genomfört en
granskning av barn- och utbildningsnämndens styrning av den kommunala grundskolan
och om den ger rimliga förutsättningar för rektorerna att utöva sitt pedagogiska ledarskap.
Vi bedömer att barn- och utbildningsnämnden delvis säkerställer att rektorerna har ändamålsenliga förutsättningar för att utöva ett pedagogiskt ledarskap, mot bakgrund av deras
samlade ansvar. Bedömningen baseras på bedömningen av de fem kontrollmålen i
granskningen, vilka framgår av tabellen nedan. Bedömningen görs på en tregradig skala
(uppfyllt, delvis uppfyllt, eller ej uppfyllt). Motivering till bedömningen av de olika
kontrollmålen framgår under varje avsnitt i den löpande rapporten.
Kontrollmål
1.

Rektorerna har tillgång till erforderliga stödresurser för att hantera till exempel administration, ekonomi och lokalfrågor.

2. Rektor har mandat och möjligheter att organisera sin verksamhet så att erforderliga stödresurser finns.

3. Rektorerna har relevant kompetens, utifrån utbildning, erfarenhet och genomförd rektorsutbildning.

4. Uppföljning och utvärdering sker av rektorernas arbete som pedagogiska
ledare.

5.

Nämnd/förvaltning har tagit initiativ för att utveckla rektors pedagogiska
ledarskap.

I den enkätundersökning, som gått ut till samtliga rektorer på de för granskningen aktuella skolorna, ställdes en fråga om rektorerna upplever att de själva har goda förutsättningar för att vara en pedagogisk ledare. Av enkätresultaten framkommer att rektorerna
generellt upplever att de har goda förutsättningar att bedriva ett pedagogiskt ledarskap,
men att förutsättningarna kan variera från en rektor till en annan. Detta förstärker den revisionella bedömningen.
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Granskning av förutsättningar för rektors pedagogiska ledarskap

Utifrån genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till barn- och utbildningsnämnden:


Säkerställa att rektors stödresurser är likvärdigt och ändamålsenligt fördelade då
det i granskningen framkommer att det finns skillnader i tillgång till de stödresurser som förvaltningen organiserar och fördelar samt kvaliteten på det tillgängliga
stödet. Som en del av detta, rekommenderas nämnden att se över behovet av att
tydliggöra vad uppdraget som intendent omfattar och innebär.



Inom ramen för den nationella digitaliseringsstrategin finns det mål och delmål
som ska uppnås av samtliga skolhuvudmän till år 2022. Samma år införs digitala
nationella prov. Detta ställer krav på Region Gotland vad gäller såväl tekniska förutsättningar och digital kompetens. Vi rekommenderar barn- och utbildningsnämnden att säkerställa att det finns ändamålsenliga förutsättningar för att implementera den nationella digitaliseringsstrategin och genomföra de digitaliserade
nationella proven inför år 2022.



Säkerställa att ledarkontraktet innehåller en tydlig individuell plan för rektors
fortsatta kompetensutveckling och att denna plan är känd av samtliga rektorer.



Säkerställa att uppföljning och utvärdering av det pedagogiska ledarskapet görs på
såväl individ- som på gruppnivå. Genom en sådan uppföljning och utvärdering kan
nämnden säkerställa att samtliga rektorer har rätt kompetens, erfarenhet och förutsättningar för att leda den pedagogiska verksamheten och, vid behov, besluta om
insatser för att utveckla det pedagogiska ledarskapet.

3

Granskning av förutsättningar för rektors pedagogiska ledarskap

1.

Inledning

1.1.

Bakgrund

Skollagen och läroplanen reglerar rektorernas ansvarsområde i fråga om kärnverksamheten det vill säga undervisning och lärande. Rektor ska vara pedagogisk ledare vilket innebär att rektor ska leda och samordna det pedagogiska arbetet samt ansvara för att de
nationella målen är styrande för verksamheten. Rektor har även en skyldighet att systematiskt följa upp de samlade kunskapsresultaten i skolan och särskilt verka för att utbildningen utvecklas.
Under våren 2018 genomfördes Skolinspektionens enkät till pedagogisk personal i grundskolan. Enkätresultatet identifierade frågeområdena Rektors pedagogiska ledarskap och
Utveckling av utbildningen som utvecklingsområden.
Utöver sitt pedagogiska uppdrag har rektor även ofta ansvar för arbetsmiljön på skolan,
ekonomin, personalfrågor med mera. För att rektor ska kunna fungera som en god pedagogisk ledare är det därför viktigt att det finns stödstrukturer i verksamheten, till exempel
för fastighetsfrågor, administration och ekonomi. Utöver stödstrukturer är frågan om rektors kompetens för att utöva ett pedagogiskt ledarskap relevant.
Med tanke på rektors omfattande uppdrag och samtidigt stora betydelse för verksamheten
har revisorerna utifrån en bedömning av väsentlighet och risk funnit det angeläget att genomföra en granskning av om förutsättningarna för att utöva ett pedagogiskt ledarskap är
ändamålsenliga. Granskningen ingår i 2018 års revisionsplan och PwC har fått i uppdrag
att genomföra granskningen.

1.2.

Syfte och revisionsfråga

Utifrån granskningens syfte har följande revisionsfråga formulerats:
Säkerställer barn- och utbildningsnämnden att rektorerna, mot bakgrund av deras
samlade ansvar, har ändamålsenliga förutsättningar för att utöva ett pedagogiskt ledarskap?

1.1.1.

Kontrollmål

För att besvara revisionsfrågan och därmed uppnå syftet med granskningen har följande
kontrollmål formulerats:
1. Rektorerna har tillgång till erforderliga stödresurser för att hantera till exempel
administration, ekonomi och lokalfrågor.
2. Rektor har mandat och möjligheter att organisera sin verksamhet så att erforderliga stödresurser finns.
3. Rektorerna har relevant kompetens, utifrån utbildning, erfarenhet och genomförd
rektorsutbildning.
4. Uppföljning och utvärdering sker av rektorernas arbete som pedagogiska ledare.
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5. Nämnd/förvaltning har tagit initiativ för att utveckla rektors pedagogiska ledarskap.

1.3.

Revisionskriterier

Skollag, statliga föreskrifter, kommunen regler och riktlinjer

1.4.

Avgränsning och metod

Granskningen avgränsas till att besvara kontrollfrågorna ovan gällande den kommunala
grundskolan i region Gotland.
Inom ramen för granskningen har följande genomförts: studier av dokument, en enkät till
rektorer samt enskilda intervjuer och intervjuer i grupp.
Intervjuer genomfördes med nämndsordförande, utbildningsdirektör, avdelningschefschef, rektorer samt representanter från arbetslag vid två skolor med totalt åtta lärare. I
gruppintervjuerna med rektorerna medverkade totalt nio rektorer och tre biträdande rektorer.
Enkätundersökningen skickades ut till kommunens grundskolerektorer på de aktuella
skolorna. Totalt svarade 19 av 20 rektorer, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 95 procent. Enkäten berör frågor kring rektorernas utbildning, deras upplevelse av förutsättningarna för att vara en pedagogisk ledare i kommunen samt deras tillgång till stödfunktioner. När det i rapporten hänvisas till enkäten åsyftas den enkäten som här är beskriven.
I bilaga 1 redovisas granskad dokumentation.
Rapporten har varit föremål för sakgranskning.
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2.

Granskningsresultat

2.1.

Allmänna iakttagelser

2.1.1.

Grundskolans organisation

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom det offentliga
skolväsendet som omfattar grundskoleverksamheten. Under nämnden lyder utbildningsoch arbetslivsförvaltningen som hanterar frågor inom förskola, grundskola, särskola,
barn- och elevhälsa, kulturskola samt gymnasie- och vuxenutbildning. Grundskolefrågor
hanteras inom avdelningen för grundskola. För samtliga av förvaltningens avdelningar
finns gemensamt ledningsstöd samt en kvalitets- och utvecklingsavdelning.
Avdelningen för ledningsstöd arbetar med övergripande frågor som personal-, ekonomi-,
informations-, logistik- och myndighetsfrågor samt administration, ärendehantering och
utredningar. Inom avdelningens uppdrag ligger även att ta fram underlag för utvärdering,
samordning och styrning av förvaltningens verksamheter och avdelningen ansvarar ytterst för verkställigheten av olika politiska beslut. Uppdraget omfattar därtill att ge stöd
till verksamhetschefer, förskolechefer och rektorer. Avdelningen för kvalitet och utveckling bidrar till att förutsättningar ges för ökad måluppfyllelse inom Region Gotlands utbildningsverksamheter. Avdelningen stödjer det systematiska kvalitetsarbetet och initierar och ansvarar för övergripande kompetensutvecklingsfrågor. Ett annat ansvar är att
följa upp och utvärdera verksamhetens resultat och ger underlag för utvecklingsinsatser.
Avdelningen utövar även tillsyn av fristående förskole- och grundskoleverksamheter och
genomför intern kontroll av egen verksamhet med fokus på förbättringsområden. Inom
avdelningen finns strategisk sakkompetens kring förskole-, grundskole-, gymnasie- respektive vuxenutbildningsfrågor, skolbibliotek, genus- och jämställdhetsfrågor, frågor
inom området specialpedagogik samt digitala lärverktyg.
Det finns 35 grundskolor på Gotland varav 30 bedrivs i Region Gotlands regi. Skolorna är
spridda över hela ön och elevantalet varierar från 32 elever (Eskelhem skola F-3) till 688
elever (Solbergaskolan 4-9). Skolorna är organiserade i så kallade linjer (skolområden)
som knyter samman skolor inom ett visst område. På alla grundskolor med förskoleklass
upp till skolår 6 finns även integrerade fritidshem. Skolåren 7-9 finns på sex orter: Fårösund, Slite, Roma, Klintehamn, Hemse eller Visby (två skolor).
Rektorerna på grundskolan har avdelningschefen för grundskola som sin närmaste chef.
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Tabell 1. Grundskolor i Region Gotland läsåret 2017/2018.

1

Skola

Årskurs

Alléskolan
Dalhem skola
Endre skola
Eskelhem skola
Fole skola
Fårösundsskolan
Garda skola
Gråboskolan
Havdhem skola
Humlegårdsskolan
Högbyskolan
Klinteskolan
Kräklingbo skola
Lyckåkerskolan
Lärbro skola
Norrbackaskolan
Romaskolan
Sanda skola
Solbergaskolan
Solklintsskolan
S:t Hansskolan
Stenkyrka skola
Stånga skola
Södervärnsskolan
Terra Novaskolan
Tjelvarskolan
Vänge skola
Väskinde skola
Västerhejde skola
Öja skola
TOTALT

2-6
F-6
F-6
F-3
F-6
F-9
F-6
F-6
F-6
F-1
F-9
F-9
F-6
F-6
F-6
F-6
F-9
F-5
4-9
F-9
F-6
F-6
F-6
7-9
F-6
F-3
F-6
F-6
F-6
F-6

Antal elever1
176
102
87
32
126
142
103
200
65
80
324
287
37
315
105
197
303
84
688
226
194
85
83
411
188
171
62
220
267
36
5402

Källa: Skolverket
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2.1.2.

Enkätresultat om rektors pedagogiska ledarskap

I enkätsvaren framgår att rektorerna generellt upplever att de har goda förutsättningar att
bedriva ett pedagogiskt ledarskap.
Diagram 1. Enkätresultat: Förutsättningar för att vara en pedagogisk ledare.

Det finns ett fåtal rektorer som har placerat sig på den lägre delen av skalan och därmed
anser att de har mindre goda förutsättningar att vara pedagogiska ledare. Intervjuerna bekräftar resultatet i enkätundersökningen och rektorerna menar att det finns flertalet förutsättningar som främjar ett pedagogiskt ledarskap inom regionen. Det framgår även att
det kan finnas skillnader beroende på vilken skola/vilka skolor rektorn arbetar samt rektorns tidigare erfarenhet.

2.1.3.

Uppdragsdirektiv om det pedagogiska ledarskapet

Region Gotland har ett gemensamt koncernstyrkort. Med utgångspunkt i koncernstyrkortet upprättar varje förvaltning en verksamhetsplan som fungerar som ett förvaltningsövergripande dokument. I verksamhetsplanen ingår de övergripande målen från koncernstyrkortet som är tillämpliga för förvaltningen, samt nämndernas egna mål. Vidare beskriver
verksamhetsplanen prioriterade utvecklingsområden för att nå målen samt aktiviteter
kopplade till utvecklingsområdena.
Med verksamhetsplanen som utgångspunkt gör varje avdelning (till exempel grundskolan) en arbetsplan och varje enhet en handlingsplan. För alla medarbetare ska det årligen
upprättas medarbetarkontrakt som knyter ihop den enskildes uppdrag med det förvaltningsövergripande uppdraget.
I verksamhetsplanen år 2018 för utbildnings- och arbetslivsförvaltningen finns följande
formuleringar som specifikt adresserar rektors pedagogiska ledarskap:


”Det finns ett behov av att tydliggöra och sätta fokus på alla medarbetares och chefers
gemensamma ansvar för skolans kärnuppdrag. Tilliten och förtroendet behöver öka till
att varje funktion/person och roll bidrar på bästa sätt för att barn, elever och deltagare
ska lyckas i våra verksamheter. Samverkan, delaktighet och analysarbete är viktigt att
utveckla vidare. Att medarbetare förstår verksamheten och sitt uppdrag ingår även som
ett eget mål i koncernstyrkortet. Det pedagogiska ledarskapet kan beskrivas ur tre nivåer: läraren är den pedagogiska ledaren i klassrummet som i sin undervisning skapar
8
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förutsättningar för elevens lärande, skolledaren i sin tur är pedagogisk ledare på skolan
och skapar förutsättningar för läraren genom till exempel en lärande organisation och
strategisk planering. Utbildningsdirektören är pedagogisk ledare genom att skapa förutsättningar för skolornas framgång genom en lärande organisation med strategiska beslut, långsiktighet och god resursanvändning. Att hela styrkedjan hänger ihop mellan huvudman och undervisning är avgörande för att skapa en helhet och samsyn. Utvecklingsarbete ska bygga ett analysarbete i alla led.” (Samma stycke återfinns också i verksamhetsplanen för år 2019)


Som prioriterad aktivitet i verksamhetsplanen finns ”Utredning för att öka chefernas möjlighet till att verka som strategiska och pedagogiska ledare”.

I arbetsplanen för grundskoleverksamheten finns följande kopplat till rektors pedagogiska
ledarskap:
Utvecklingsområde
Arbetsmiljö
och kompetensförsörjning

Vad

Hur

När

Ge ökade
möjligheter
för rektorer
att vara pedagogiska ledare

Införa en
intendent
per linje

På försök i
projektform
under år
2018

Målgrupp
Rektor

Vem

Effekt

Chefen
grundskolan

Färre rekryteringar
av skolledare, skolledare som stannar
kvar. Bättre resultat
vid nästa mätning
av stress.

I mars år 2017 tog utbildningsdirektören fram ett uppdragsdirektiv till en medarbetare rörande att ge ökade förutsättningar för förskolechef och rektor att bedriva ett gott pedagogiskt ledarskap. Uppdraget innefattade att genomföra en översyn gällande förskolechefers
och rektorers stödfunktioner vad avser de administrativa arbetsuppgifterna. Syftet var att
ta fram förslag som skulle kunna ge ökade möjligheter till det pedagogiska ledarskapet för
att därigenom kunna öka elevernas måluppfyllelse, förbättra ledarnas arbetsmiljö samt att
åstadkomma ett effektivare resursutnyttjande så att detta skulle kunna ske inom befintliga
ekonomiska ramar. En första återrapportering ägde rum i maj 2017. Den visade att det lokala stödet med administrativa ledningsuppgifter på enheten har en avgörande betydelse
för såväl det pedagogiska ledarskapet som för arbetssituationen i stort. Analysen påvisade
att skolledarna hade en mycket god insikt i och kunskap kring vad som är avgörande faktorer i det pedagogiska ledarskapet, men att det fanns behov av att skapa bättre förutsättningar i form av tid för detta. Resultatet påvisade även att skolledarna inom Region Gotland ger en tämligen positiv bild av sina förutsättningar för det pedagogiska ledarskapet.
Tre områden pekades ut som viktiga att arbeta vidare med:


Enhetens inre organisation och det lokala stödet med administrativa ledningsuppgifter såsom ekonomi, HR inklusive arbetsmiljö och fastighetsrelaterade arbetsuppgifter.



Vidareutveckla stödet från förvaltningen och då särskilt beakta de områden där
både förvaltningen och andra aktörer är involverade.



Se över organisationen av de olika ledartjänsterna inom för- och grundskolan utifrån innehållet i de olika ledaruppdragen i form av antal verksamheter, antal enheter, geografiska avstånd samt hur mycket personal och barn/elever som ingår

I oktober 2017 gjordes en andra återrapportering av uppdraget som presenterade förslag
till konkreta åtgärder. En arbetsgrupp bestående av representanter för förskolecheferna
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och rektorerna tog fram ett förslag gällande det lokala stödet som gick ut på att det skulle
inrättas en tjänst per linje för att avlasta skolledarna med administrativa ledningsuppgifter. När det gällde de två andra utvecklingsområdena beslutades att det fortsatta utvecklingsarbetet skulle ske inom ordinarie verksamhet. Vidareutvecklingen av stödet från förvaltningen skulle ske under utbildningsdirektörens ledning. Översynen av organisationen
av de olika ledartjänsterna inom för- och grundskolan skulle ske under respektive avdelningschefs ansvar.
Efter slutförandet av uppdraget om stödfunktioner gavs ett nytt uppdrag i november år
2017 med fokus på att omsätta resultatet i praktiken. En grupp medarbetare fick i uppdrag
av utbildningsdirektören att inom för- och grundskolan bedriva en tidsbegränsad försöksverksamhet med en intendent per linje under år 2018. Projektet ansvarar bland annat för
uppdragsbeskrivning, bemanning, finansiering samt för introduktion av de nya intendenterna och att det skapas ett nätverk för dessa. Rekrytering till tjänsterna genomfördes under slutet av år 2017 och de tillträdde sina tjänster under första halvan av år 2018. Parallellt med införandet av intendenter minskades stödet inom ekonomiområdet från regionstyrelseförvaltningen genom att det direkta stödet till enhetschefsnivån togs bort. För föroch grundskolans verksamhet innebar detta att det centrala ekonomstödet till förskolechefer och rektorer upphörde från och med årsskiftet 2017/2018. Det resulterade i att det
sedan tidigare identifierade behovet av lokalt stöd på ekonomiområdet ökade. Tre av intendenterna som rekryterades var ekonomer och kom från regionstyrelseförvaltningen.
Med anledning av det minskade ekonomstödet från regionstyrelseförvaltningen har det
generellt blivit ett stort fokus på ekonomiområdet under den inledande tiden av försöksverksamheten. Detta har varit möjligt att matcha genom att det har funnits en mycket god
kompetens för detta inom intendentgruppen.
Under försöksperioden har intendenterna träffats två timmar varannan vecka i nätverksmöten. Till dessa möten har även intendenter från andra verksamheter inom förvaltningen varit inbjudna och deltagit i varierande omfattning. Det har varit flera syften med
nätverksmötena såsom att succesivt hitta en grundmodell för uppdraget, erfarenhets- och
kunskapsutbyte samt information och utbildning.
Två uppföljningar är genomförda under år 2018. Den första genomfördes under maj då
projektledarna träffade respektive linje för att få en första återkoppling och om det redan
gick att se några behov av justeringar i det tänkta upplägget. Sammanfattningsvis konstaterades att det överlag var en mycket positiv bild från skolledarna och det inte fanns något
som då föranledde några justeringar av projektet inför hösten.
Den andra uppföljningen gjordes av avdelningscheferna för för- och grundskolan under
september månad och skulle ligga till grund för beslut om eventuell fortsättning och permanentande av modellen med intendenter. Skolledarna gav en samstämmig bild av att de
önskade att modellen med intendenter skulle permanentas. Intendenterna gav en splittrad bild av hur de tyckte att de hade kommit in i uppdraget. Flera gav uttryck för att de
inte helt och fullt hade blivit en del av ledningsfunktionen i respektive linje och att de
hamnat i en ensam roll där deras kompetens inte fullt ut togs tillvara. Några efterfrågade
en central placering och uppdelning av arbetsuppgifter mera utifrån var och ens specialistkompetens.
Styrgruppen föreslog med anledning av resultatet av testperioden att fastställa organisationen med en intendent per linje. Utbildningsdirektören lämnade 2018-11-02 förslag till
10

Granskning av förutsättningar för rektors pedagogiska ledarskap

barn- och utbildningsnämnden att besluta att organisationen med en intendent per linje
inom för- och grundskolan fastställs från och med den 1 januari 2019. Vidare ska finansiering ske inom ordinarie ram för respektive skolform och fördelas med 30 procent på förskolan samt återstående 70 procent på förskoleklass, fritidshem och grundskola.
Initiativet med intendenter lyfts även i nämndens delårsrapport för år 2018. Initiativet
lyfts som en förklaring till att sjuktalet bland skolledarna i grundskolan har minskat från
4,32 procent till 1,37 procent.

2.2.

Rektors stödfunktioner

Kontrollmål 1: Rektorerna har tillgång till erforderliga stödresurser för att hantera

till exempel administration, ekonomi och lokalfrågor.

2.2.1.

Iakttagelser

I enkäten och vid intervjuer återger rektorerna att de på förvaltningsnivå eller via regionstyrelseförvaltningen har tillgång till stöd avseende fastigheter och lokaler, HR och ekonomi, elevhälsa, IT och juridiska frågor.
Diagram 2. Enkätresultat: Stödresurser från förvaltningen.

Enkäten visar att det finns stöd att tillgå inom samtliga områden som enkäten omfattar.
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Diagram 3. Enkätresultat: Stödresurser på regionstyrelsenivå.

Enkätresultatet visar även här att det finns stödresurser inom samtliga områden som efterfrågats.
IT-stöd
Rektorerna framhåller under intervjuer att det finns IT-stöd både på förvaltningen och på
regioncentral nivå. På regioncentral nivå sköts exempelvis lärarnas datorer och på förvaltningscentral nivå sköts elevernas digitala läromedel. Rektorerna beskriver att det har beslutats att alla elever på grundskolorna på Gotland ska ha iPads som arbetsredskap. Detta
beslut har inte förankrats hos rektorerna och några rektorer lyfter att det hade varit bättre
för en del elevgrupper/årskurser att istället ha en dator som redskap, i synnerhet när de
nationella proven kommer att vara helt digitaliserade år 20222.
Vidare framhåller rektorerna att det för byskolorna i vissa fall finns en dåligt utbyggd digital infrastruktur. På vissa orter finns det inte någon täckning för telefoner och inte heller
fibernät för internet. Rektorerna menar att de hade önskat mer stöd så att IT-verktygen
fungerar även på landsbygden för att på så vis kunna säkerställa en likvärdighet över hela
Gotland.
Utbildningschefen beskriver att det från förvaltningscentralt håll tidigare har varit fokus
på att säkerställa tillgång till digitala verktyg till skolorna. Numera och framgent kommer
fokus istället att riktas på hur de digitala verktygen används i undervisningen för att bidra
till ökad måluppfyllelse.
Ekonomi/controllerstöd
Tidigare fanns det regioncentralt ekonomistöd som rektorerna hade tillgång till. Med anledning av att regionen fick ett sparbeting beslutades att ekonomerna skulle sägas upp
från regioncentral nivå. Det fanns då inga specifika ekonomer kopplade till förvaltningen.
Det var i samband med sparbetingen från centralt håll som utredningen och beslut om att
skolornas intendenter kom. Sparbetingen och utredningen var oberoende av varandra,
men sammanföll tidsmässigt. De ekonomer som funnits centralt hade förtur att söka
tjänster som intendenter ute på skolorna. Vissa valde att söka tjänsterna (och blev även
sedermera anställda som intendenter) medan andra valde att lämna regionen helt. Detta
medför att vissa skolor i regionen har intendenter med ekonomisk bakgrund, medan
https://www.skolverket.se/temasidor/digitalisering/digitala-nationella-prov/digitalisering-avde-nationella-proven
2
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andra skolor har intendenter med annan bakgrund. Rektorer som har intendent med ekonomisk bakgrund framhåller att de har gott ekonomiskt stöd, medan rektorer med intendenter som har annan bakgrund framhäver att de har obefintligt ekonomiskt stöd. Det
finns även ett skolområde (linje) som inte har någon intendent alls.
Rektorerna som har intervjuats är överens om att det fanns ett bättre stöd gällande ekonomi när stödet var centralt organiserat. Rektorerna framhäver att det numera är svårt att
få en överblick över det ekonomiska läget för skolorna. Riktade statsbidrag sköts från
centralt håll och rektorerna har inte någon insyn i när deras respektive skolor blir tilldelade medel. Detta medför att bilden av det ekonomiska läget på en enskild skola kan variera stort under året vilket medför att det är svårt för rektorerna att planera sin verksamhet
och veta vilket utrymme det exempelvis finns att rekrytera och/eller erbjuda tillsvidaretjänster.
Personal/HR-stöd
Samtliga av de intervjuade nämner att det HR-stöd som finns på såväl regioncentral nivå
som inom förvaltningen är väl fungerande. De framhåller att det är enkelt att nå HR-avdelningen och att få svar på sina ärenden. De menar även att HR ger ett gott stöd i både
komplicerade personalärenden och enklare frågor. Rektorerna upplever därtill att det
finns en god kommunikation mellan förvaltningens HR-avledning och den regioncentrala.
Fastighets- och lokalfrågor
Det finns två personer som är anställda på förvaltningen för att vara ansvariga för fastighetsfrågor och som också ansvarar för att sköta kontakten med den tekniska verksamheten. Rektorerna framhåller att fastighets- och lokalfrågor fortfarande är något som tar
mycket tid i anspråk för dem. De menar att kommunikationen inte fungerar på önskvärt
vis. Kommunikationen fungerar exempelvis dåligt när en vaktmästare förväntas komma
till en skola och åtgärda ett fel. Rektorerna framhåller att det har blivit bättre sedan ansvariga tillkom centralt, men att det fortfarande finns förbättringspotential.
Elevhälsa
På förvaltningen finns en central elevhälsa som tillhandahåller resurser såsom skolläkare,
skolsköterskor, psykologer och kuratorer. Fördelningen av elevhälsan sker utifrån en bedömning som gjorts av den centrala elevhälsan. Rektorerna beskriver att den kompetens
som finns inom elevhälsans område är god, men att tillgången till elevhälsan är för liten
till sin omfattning. Det framhålls under intervjuer att rektorerna inte kan vara med och
påverka fördelningen av elevhälsans resurser och de efterfrågar en högre transparens när
det gäller resursfördelningen.
Skoljuridik/juridiskt stöd
Juridiskt stöd finns enligt intervjusvar centralt på regionen. Rektorerna framhåller att det
juridiska stödet finns tillgängligt vid behov. Det juridiska stödet arbetar för hela regionen
och regionens jurister är därmed inte specialiserade på skolfrågor.
Administrativt stöd
Som administrativt stöd har skolorna inom regionen tillgång till skolassistent som har
som uppgift att sköta det administrativa arbetet såsom betyg och statistik. Assisterna fördelas ut från den centrala förvaltningen där det även sker en fördelning avseende vilken
omfattning de olika skolorna ska ha assistent. En rektor har anställt ytterligare skolassistent utöver det som den centrala förvaltningen tillhandahåller.
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Det finns även en tanke om att intendenterna är en del av det administrativa stödet. Rektorerna menar att intendenternas arbetsuppgifter ser väldigt olika ut beroende på vilken
bakgrund de har. På en skola är intendenten mer ett stöd när det gäller ekonomi och på en
annan skola har intendenten som uppgift att ansvara för fastighetsfrågor.
Utöver intendenter och skolassistenter har några rektorer biträdande rektorer som stöd i
det dagliga arbetet.
Vid intervjuer beskrivs det administrativa stödet inte vara tillräckligt. Flera rektorer lyfter
att den tid som skolassistenterna har på de olika skolorna inte räcker till. Rektorer på
större skolenheter lyfter därtill att uppgifter som rör myndighetsutövning såsom betygsättning och upprättande av åtgärdsprogram/anpassad studiegång innebär att den administrativa bördan är större än på mindre enheter och att fördelningen av stöd inte tar hänsyn till detta.
Av nedanstående tabell framgår tillgång till administrativt stöd så som det såg ut vid årsskiftet 2018/2019. Vid sakgranskning framkommer att det görs en översyn av stödet med
anledning av att skolenheternas storlek förändras. Vid sakgranskning framkommer även
att beslut om fördelning av intendenter har fattats och att tillgången till intendenter ser ut
så som presenteras i tabellen.
Tabell 2. Rektorernas tillgång till administrativt stöd läsåret 2018/2019.
Rektor

A
B
C
D
E
F
G
H
I
H
I
J
K
L
M
N
O

Antal
enheter
2
1
2
2
3
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
5
2

Antal
elever

Antal
medarbetare
207
240
245
276
488
681
178
232
240
214
548
179
320
367
219
607
369

Bitr. rektor,
centralt
finansierad
35
33
35
38
75
92
37
38
42
32
72
28
56
45
40
65
65

TOTALT

2.2.2.

Bitr. rektor,
lokalt
finansierad

Skolassistent

0,75
0,35
0,65

0,25
0,35

0,8

0,50
0,2

2,0
0,75

0,25

0,50
0,50
0,50
0,50
1,00
0,50
0,50
0,40
0,75
1,00
1,00
0,50
1,00
0,50
0,50
1,00
0,75

9,75

2,30

11,40

0,75

0,50
0,25

1,7
2,0

Intendent

0,23
0,23
0,23
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,14
0,35
0,35
0,35
0,35
3,49

Bedömning

Vi bedömer kontrollmålet som delvis uppfyllt.
Bedömningen grundar vi på att det finns stödfunktioner på såväl regional nivå som på förvaltningsnivå inom de efterfrågade områdena. Vi konstaterar att tillräckligheten i det stöd
som finns varierar. Vi anser att det är av vikt att stödresurserna är likvärdigt fördelade på
alla skolor i regionen, då det i granskningen har visat sig att så inte är fallet idag. Vidare
konstaterar vi att införandet av intendenter inte helt har fått avsedd effekt då intendenterna inte alltid har den kunskap som rektorerna är i behov av samt att alla skolor ännu
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inte har intendenter. Därtill saknas det på en del skolor och för en del årskurser tekniska
förutsättningar i form av digital infrastruktur samt tillgång till ändamålsenliga digitala
verktyg som används i undervisningen.

2.3.

Rektors mandat och möjlighet att organisera
sin verksamhet

Kontrollmål 2: Rektor har mandat och möjligheter att organisera sin verksamhet så

att erforderliga stödresurser finns.

2.3.1.

Iakttagelser

Av barn- och utbildningsnämndens delegationsordning framgår bland annat att rektor
har mandat att anställa personal samt sätta lön i samråd med HR-avdelningen. I samråd
med närmaste överordnad chef har också rektor rätt att genomföra organisationsförändringar inom sitt eget verksamhetsområde, inklusive inrättande, förändring och indragning
av personal. Då flera av stödresurser fördelas centralt, antingen på förvaltningen eller regionen så styr inte rektorerna över dessa funktioner.
Omfattningen av rektors mandat bekräftas även av den enkät som besvarades av rektorerna. Den generella bilden är att rektorerna upplever att de till viss del har mandat och
möjlighet att organisera verksamheten så att erforderliga stödresurser finns samt att det
till viss del inte finns några formella hinder att som rektor själv anställa det som inte kan
avropas centralt. Att rektor inte fullt ut har mandat att organisera verksamheten blir en
naturlig effekt av att huvudmannen vill säkerställa en likvärdig grundskola, vilket bland
annat görs genom centraliserade stödresurser, menar nämndens ordförande och avdelningschefen.
Bild 1. Enkätresultat: Mandat som rektor.

Vid intervju anger en del rektorer att det är problematiskt att stödfunktionerna är centralt
organiserade eftersom det innebär att rektor inte är chef över all personal på skolan. Detta
bidrar till en känsla av bristande möjlighet att organisera verksamheten. Rektorerna lyfter
samtidigt att det finns fördelar med att en del funktioner är central organiserade då det
främjar en likvärdighet inom grundskolan på Gotland.
Vidare lyfter rektorerna att det är problematiskt att de inte kan påverka sin budgetram.
Rektorerna upplever inte att tilldelningen av resurser bygger på en analys av de faktiska
behov som finns på respektive enhet. Rektorerna upplever att det är svårt att planera sin
verksamhet då de inte på förhand vet sin budgetram i och med att det ibland tillkommer
riktade statsbidrag som gör att den ekonomiska situationen kan variera från en månad till
en annan. Det finns även en modell för regional utjämning, som innebär att skolor med
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mer resurser får överlämna en del av sina medel (så kallade strukturbidrag) till andra skolor i regionen.

2.3.2.

Bedömning

Vi bedömer kontrollmålet som delvis uppfyllt.
Vi konstaterar att flertalet av rektors stödresurser är centralt organiserade och fördelade
vilket medför att det inte är möjligt för rektor att styra över dessa funktioner. Å ena sidan
anser vi att det är positivt att stödet är centralt organiserat då det bidrar till en ökad likvärdighet. Å andra sidan innebär nuvarande resursfördelningsmodell och hantering av utbetalningar av statsbidrag att rektorerna ställs inför svårigheter att planera sin verksamhet. Detta eftersom att de på förhand inte vet sin slutliga budget och kan planera därefter.

2.4.

Rektors kompetens och utbildning

Kontrollmål 3: Rektorerna har relevant kompetens, utifrån utbildning, erfarenhet

och genomförd rektorsutbildning.

2.4.1.

Iakttagelser

I enkäten svarar tolv rektorer att de har genomfört den statliga rektorsutbildningen och
fyra svarar att de genomför den just nu. Rektorsprogrammet är en befattningsutbildning
på akademisk nivå som behandlar tre områden: skoljuridik och myndighetsutövning, måloch resultatstyrning samt skolledarskap. Den som genomgår rektorsutbildningen behöver
avsätta cirka 20 procent av sin arbetstid under tre år enligt Skolverkets hemsida. I region
Gotland är målet att alla som är rektorer ska gå rektorsutbildningen. Även biträdande rektorer får möjlighet att genomföra utbildningen. De som är under utbildning rekommenderas att avsätta en dag i veckan för studier, något som de intervjuade menar kan vara svårt
att genomföra i praktiken.
Enligt utbildningsdirektören får nyanställda rektorer ett introduktionsprogram under två
veckor på den centrala förvaltningen. Introduktionen syftar till att rektorerna ska få möjlighet att träffa alla stödfunktioner och se hur stödet fungerar. Det genomförs också ett introduktionsprogram för de som är nya chefer inom hela regionen, där rektorerna också
ingår.
I rektorernas anställningsavtal finns ett ledarskapskontrakt som beskriver det regionala
chefs- och ledaransvaret. Vi har fått ta del av mallen till ett ledarkontrakt. Mallen är gemensam för alla chefer i regionen. Utöver beskrivningen av chefens uppdrag, innehåller
mallen en ruta där så kallade individuella uppdrag för ledaren ska framgå. Kontraktet undertecknas årligen av rektor och rektors chef.
Enligt avdelningschefen utgör ledarkontraktet underlag för kompetensutveckling och i rutan för individuella uppdrag kan uppdrag rörande det pedagogiska ledarskapet ingå.
Enkätsvaren avseende rektors kompetensutveckling skiljer sig åt; lika många rektorer svarar att de har respektive inte har en plan för fortsatt kompetensutveckling.
Diagram 4. Enkätresultat: Kompetensutveckling.
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Vid intervjuer framgår att det inte är självklart för samtliga rektorer att ledarkontraktet
innehåller en plan för fortsatt kompetensutveckling, vilket förklarar enkätresultatet. Därtill lyfter en del rektorer att initiativ till individuella kompetensutvecklingsinsatser måste
komma från rektorerna själva, men att de alltid får möjlighet att delta i kompetensutveckling om de så önskar. Vidare beskriver de att det har genomförts ett antal gemensamma utbildningsinsatser den senaste tiden som samtliga rektorer har medverkat i. Exempel på kompetensutvecklingsinsatser är utbildningstillfällen med Lars Svedberg om pedagogiskt ledarskap samt digitaliseringssatsning genom företaget Atea som handlar om
förändringsledning i skolan. Förvaltningen har också en upphandlad konsult som arbetar
med rollspel i olika situationer som kan uppstå i skolvärlden. Dessa utbildningsinsatser
beskrivs av rektorerna som relevanta och givande.
Diagram 5. Enkätresultat: Möjligheter till idé- och erfarenhetsutbyte.

Resultatet i enkäten visar att det finns goda möjligheter för idé- och erfarenhetsbyte. Enkätens resultat bekräftas även i intervjuerna där rektorerna menar att det finns flera forum för erfarenhetsutbyte. Följande forum lyfts fram:


Chefsforum inom förvaltningen där förvaltningens samtliga chefer ses



Rektorsträffar där samtliga rektorer träffar avdelningschefen
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Linjemöten där samtliga rektorer och förskolechefer i den egna linjen träffas, sker
varannan vecka



Ledningsgrupp med en representant från varje linje som träffas tillsammans med
avdelningschefen



Det finns också olika nätverk inom de olika årskurserna där rektorer ses, bland
annat ett nätverk för rektorer för årskurs 7-9.

Rektorerna beskriver att de anser sig ha en bra mötesstruktur och menar att avdelningschefen gör ett gott jobb för att alla ska känna att det är värdefulla möten.

2.4.2.

Bedömning

Vi bedömer kontrollmålet som uppfyllt.
Vi konstaterar att de rektorer som arbetar i Region Gotland antingen har gått eller går den
statliga rektorsutbildningen. Vi ser positivt på att även biträdande rektorer får möjlighet
att gå rektorsutbildningen. Vidare konstaterar vi att det har genomförts flera kompetensutvecklingsinsatser som har riktat sig till samtliga rektorer och att individuell kompetensutveckling inte har skett i någon större omfattning. Vi anser att det finns goda möjligheter
för erfarenhetsutbyte bland rektorerna.

2.5.

Uppföljning och utvärdering av rektorernas arbete

Kontrollmål 4: Uppföljning och utvärdering sker av rektorernas arbete som pedago-

giska ledare.

2.5.1.

Iakttagelser

I enkätresultatet ges en blandad bild huruvida rektorernas arbete som pedagogiska ledare
följs upp och utvärderas. Två tredjedelar svarar att det sker en sådan uppföljning och utvärdering och en tredjedel svarar att det inte sker eller att de är osäkra om det sker.
Diagram 6. Enkätresultat: Uppföljning och utvärdering.
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Vid intervjuer identifierades följande områden där någon form av strukturerad uppföljning eller utvärdering av rektors arbete sker:
•

Medarbetarenkät

•

Medarbetarsamtal

•

Stresscreening

Medarbetarenkäten är regionövergripande och samma frågor ställs till alla anställda inom
regionen. Vartannat år görs en djupgående medarbetarenkät och vartannat görs en
mindre omfattande enkät. Enkäten berör främst chefskapet och innehåller frågeområden
såsom organisation, ledarskap och medarbetarskap. Enligt intervjuade rektorer ger enkäten endast en övergripande bild av ledarskapet och det pedagogiska ledarskapet ingår inte
på ett tydligt sätt.
Parallellt med medarbetarenkäten görs också en stresscreening på regionövergripande
nivå, där rektorerna får svara på frågor kring sin upplevda stressnivå. Resultaten har tidigare påvisat att rektorerna har känt sig stressade i sitt arbete.
Det pedagogiska ledarskapet följs upp och utvärderas på det årliga medarbetarsamtalet
som rektor har med avdelningschefen. I dokumenten som utgör underlag för medarbetaroch lönesamtal framgår att medarbetarkontraktet används som utgångspunkt för samtalet
samt att bedömning görs av bland annat yrkesskicklighet och arbete för verksamhetens
utveckling. I mallen ”Underlag lönesamtal” finns ett avsnitt som handlar om rektors ledarskap, dels utifrån chefsrollen, dels rektors roll i arbetet med att grundskolan når goda
resultat.
Utvärdering och uppföljning av rektors pedagogiska ledarskap kan enligt uppgift även ske
i samband med nämndens årsbokslut. Då årsbokslutet för år 2018 vid granskningstillfället
ej är klart utgår vi från årsbokslutet år 2017. Av årsbokslutet 2017 framgår att det har
gjorts en översyn gjort av förskolechefers och rektorers stödfunktioner. Syftet har varit att
ta fram förslag som kan ge ökade möjligheter till det pedagogiska ledarskapet för att därigenom kunna öka elevernas måluppfyllelse, förbättra ledarnas arbetsmiljö samt att åstadkomma ett effektivare resursutnyttjande så att detta kan ske inom befintliga ekonomiska
ramar. Som ett resultat av översynen har en omorganisering skett inom för- och grundskolan där en modell med en tjänst som intendent prövas per geografisk linje för att avlasta förskolechefer och rektors administrativa del av uppdraget. Till exempel hanterar intendenten ekonomi- och lokalfrågor samt arbetsmiljöarbetet. Dessutom har nyckeltalet
vad gäller antal medarbetare per rektor jämnats ut under året. Därutöver har skolområdesförändring genomförts i form av att vissa skolor har slagits ihop.

2.5.2.

Bedömning

Vi bedömer kontrollmålet som delvis uppfyllt.
Vi konstaterar att en tredjedel av rektorerna upplever att det inte sker en uppföljning eller
att de är osäkra om det sker. Vi bedömer att det sker uppföljning och utvärdering av rektors arbete som pedagogisk ledare på individuell nivå inom ramen för medarbetar- och lönesamtal. Vi anser att det saknas en tydlig uppföljning och utvärdering av rektorernas arbete på gruppnivå då det inte framkommer att underlaget från medarbetar/lönesamtal
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sammanställs och analyseras för rektorerna på aggregerad nivå. Vi noterar att medarbetarenkäter och stressceeningar görs och att dessa har bäring på chefskapet, men inte specifikt det pedagogiska ledarskapet.

2.6.

Nämndens och förvaltningens initiativ

Kontrollmål 5: Nämnd/förvaltning har tagit initiativ för att utveckla rektors pedago-

giska ledarskap.

2.6.1.

Iakttagelser

Enkätresultatet visar att rektorerna i relativt stor utsträckning antingen anser att det delvis har tagits, eller att det har tagits initiativ från nämnd och förvaltning.
Diagram 7. Enkätresultat: Initiativ från nämnd och förvaltning

Avdelningschefen såväl som rektorerna menar att det från förvaltningens håll har skett
initiativ i form av utbildning för alla rektorer. Förvaltningen har även beslutat att skolorna
ska medverka i SKL:s projekt PRIO som är ett utvecklingsarbete som drivs av SKL (Sveriges kommuner och landsting) och Stockholms stad. PRIO har som övergripande mål att
varaktigt höja kunskapsresultaten i den svenska skolan. Fokus ligger på att utveckla skolans interna processer och arbetssätt för att skapa en mer lärande organisation. Detta ska
ske genom att stärka det kollegiala samarbetet, framförallt mellan lärare, samt att utveckla arbetssätt så att skolledningen styr skolans resurser dit de gör störst nytta.
Förvaltningen har även tagit initiativ till att införa ett beslutsstödsystem för verksamhetsstyrning, Hypergene. I Hypergene går det att följa budget- och prognosprocesser, följa
upp verksamheten genom analys- och rapporteringsmöjligheter samt arbeta med målstyrning på ett sätt som bryter ner övergripande planer till mål, nyckeltal och aktiviteter i hela
organisationen. Det har tidigare inte funnits något beslutsstödsystem i förvaltningen.
Under intervjuer framkommer att varje skola har en kontaktpolitiker från barn- och utbildningsnämnden och att denna politiker har ett särskilt ansvar för att hålla kontakten en
specifik skola. Vissa rektorer menar att det inte finns någon systematisk kontakt med politikern. Det händer att nämndens ordförande, tillsammans med avdelningschefen kommer
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ut och besöker skolorna. Av intervjuerna framgår också att rektorerna inte blir inbjudna
till nämnden systematiskt. Nämnden har under de senaste åren arbetat med så kallade teman och då har de hänt att rektorer har blivit inbjudna för att diskutera sitt arbete kring
det specifika temat. Chefen för grundskolan medverkar på varje nämndsammanträde och
möten i arbetsutskottet och då förmedlas information från och till ledningsgruppen för
grundskolan som bland annat består av rektorer.
Rektorerna lyfter fram initiativet att tillsätta intendenter som ett försök att utveckla rektorns pedagogiska ledarskap. I och med att det centrala ekonomistödet försvann samtidigt
som intendenterna tillsattes blev det inte någon större skillnad för de rektorer som fick en
intendent med ekonomibakgrund. För de rektorer som fick en intendent utan ekonomikunskap blev det snarare till det sämre. Vid intervjuer bekräftar nämndsordförande rektorernas bild att initiativet inte föll ut så bra som förväntat.

2.6.2.

Bedömning

Vi bedömer kontrollmålet som delvis uppfyllt.
Vi konstaterar att det har skett insatser för att utveckla det pedagogiska ledarskapet i form
av utbildningar och i det planerade införandet av ett nytt beslutsstödsystem. Vi anser att
nämnden till viss del följer det pedagogiska ledarskapet genom att det finns kontaktpolitiker och att nämnden träffar rektorer i samband med olika teman på nämndens sammanträden. Vi ser ett behov av att nämnden engagerar sig än mer i det pedagogiska ledarskapet, till exempel genom att systematiskt besöka samtliga grundskolor. Vi konstaterar
vidare att initiativet kring intendenter var ett försök att utveckla det pedagogiska ledarskapet för rektor, men att detta inte ännu har haft förväntad effekt.
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3.

Revisionell bedömning och rekommendationer

3.1.

Revisionell bedömning

Vi bedömer att barn- och utbildningsnämnden delvis säkerställer att rektorerna har ändamålsenliga förutsättningar för att utöva ett pedagogiskt ledarskap, mot bakgrund av deras
samlade ansvar.
Bedömningen baseras på bedömningen av de fem kontrollmålen i granskningen, vilka
framgår av tabellen nedan. Bedömningen görs på en tregradig skala (uppfyllt, delvis uppfyllt, eller ej uppfyllt). Motivering till bedömningen av de olika kontrollmålen framgår under varje avsnitt i den löpande rapporten.
Kontrollmål
1.

Rektorerna har tillgång till erforderliga stödresurser för att hantera till
exempel administration, ekonomi och lokalfrågor.

2. Rektor har mandat och möjligheter att organisera sin verksamhet så att
erforderliga stödresurser finns.

3. Rektorerna har relevant kompetens, utifrån utbildning, erfarenhet och
genomförd rektorsutbildning.

4. Uppföljning och utvärdering sker av rektorernas arbete som pedagogiska ledare.

5.

3.2.

Nämnd/förvaltning har tagit initiativ för att utveckla rektors pedagogiska ledarskap.

Rekommendationer

Utifrån genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till barn- och utbildningsnämnden:


Säkerställa att rektors stödresurser är likvärdigt och ändamålsenligt fördelade då
det i granskningen framkommer att det finns skillnader i tillgång till de stödresurser som förvaltningen organiserar och fördelar samt kvaliteten på det tillgängliga
stödet. Som en del av detta, rekommenderas nämnden att se över behovet av att
tydliggöra vad uppdraget som intendent omfattar och innebär.
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Inom ramen för den nationella digitaliseringsstrategin finns det mål och delmål
som ska uppnås av samtliga skolhuvudmän till år 2022. Samma år införs digitala
nationella prov. Detta ställer krav på Region Gotland vad gäller såväl tekniska förutsättningar och digital kompetens. Vi rekommenderar barn- och utbildningsnämnden att säkerställa att det finns ändamålsenliga förutsättningar för att implementera den nationella digitaliseringsstrategin och genomföra de digitaliserade
nationella proven inför år 2022.



Säkerställa att ledarkontraktet innehåller en tydlig individuell plan för rektors
fortsatta kompetensutveckling och att denna plan är känd av samtliga rektorer.



Säkerställa att uppföljning och utvärdering av det pedagogiska ledarskapet görs på
såväl individ- som på gruppnivå. Genom en sådan uppföljning och utvärdering kan
nämnden säkerställa att samtliga rektorer har rätt kompetens, erfarenhet och förutsättningar för att leda den pedagogiska verksamheten och, vid behov, besluta om
insatser för att utveckla det pedagogiska ledarskapet.

2019-02-26

Jenny Nordqvist

Carin Hultgren

Projektledare

Uppdragsledare
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Granskning av förutsättningar för rektors pedagogiska ledarskap

Bilaga 1: Granskade dokument


Uppdragsdirektiv om stödfunktioner från utbildningsdirektören 2017-03-03 rev 18
april



Delrapport 1 och 2 för uppdragsdirektivet



Uppdragsdirektiv om försöksverksamhet med intendenter från utbildningsdirektören 2017-11-01



Slutrapport Ökade förutsättningar för ett gott pedagogiskt ledarskap



Beslut att fastställa organisation med intendenter



Analysrapport VÅR 2018



Verksamhetsplan för utbildnings- och arbetslivsförvaltningen år 2018 och år 2019



Arbetsplan 2018 grundskola



Verksamhetsberättelse 2017 barn- och utbildningsnämnden



Delårsrapport 2, 2018



Delegationsordning för barn- och utbildningsnämnden



Underlag lönesamtal – Enhetschefer



Medarbetarsamtal: lönesamtal
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