Regionfullmäktige
KALLELSE

17 juni 2019

Regionfullmäktige
kallas till sammanträde i
Rådhuset, Visborgsallén 19, Visby

måndagen den 17 juni kl. 13.00

Ärenden:
1.

Justeringsledamöter och tid för protokollsjustering. Upprop

2.

Fyllnadsval till regionfullmäktige

3.

Revisorernas information

4.

Delårsrapport 2019:1 Region Gotland

5.

Uppdrag. Återinförande av utmaningsrätt

6.

Uppdrag. Utredning driftsformer VA-verksamhet och avfallsverksamhet

7.

Uppdrag. Större samordnad bilorganisation

8.

Uppdrag. Kostutredning - uppdaterade beräkningar 2019

9.

Uppdrag. Se över förändringar i processen och rutinerna för nyinvesteringar
underhåll i befintliga lokaler

10.

Uppdrag. Beläggningsprogram och underhåll av enskilda vägar

11.

Uppdrag. Redovisning, konsekvensbeskrivning Korttidsenhet Korpen

12.

Uppdrag. Gruppbostäder och SÄBO i egen regi

13.

Uppdrag. Redovisning, förslag för att återinföra efterhandskompensation
för privat drivna vårdcentraler

14.

Uppdrag. Statusrapport om- och till-byggnation akutmottagningen

15.

Uppdrag. Parkeringsfrågan Visby lasarett

16.

Uppdrag. Om- och tillbyggnad av Alléskolan

17.

Styrkort 2020-2024

18.

Revisorernas budget

19.

Strategisk plan och budget 2020-2022

20.

Tilläggsanslag och beslut om stöd till väganslutning för Visby flygplats

21.

Ändring av bolagsordningar i AB Gotlandshem och Gotlandshem Värme
AB

22.

Årsredovisningar av Region Gotlands bolag, stiftelser m.m.

23.

Motion. Webbsändning med rörlig bild av regionfullmäktiges sammanträden

24.

Motion. Nya procedurregler för regionfullmäktiges sammanträden

25.

Motion. Antalet ledamöter i regionfullmäktige

26.

Motion. Digitalt voteringssystem i regionfullmäktige

27.

Motion. Ökad takt i klimatomställningen

28.

Avsägelser regionfullmäktige

29.

Avsägelser och fyllnadsval

30.

Medborgarförslag; anmälan av beslutade

31.

Medborgarförslag; nyinkomna

32.

Filip Reinhags (S) interpellation till regionstyrelsens ordförande Eva
Nypelius (C) om förväntad utveckling i sjukvården

33.

Meit Fohlins (S) interpellation till regionstyrelsens ordförande Eva
Nypelius (C) om antagen trafikplan

34.

Saga Carlgrens (V) interpellation till tekniska nämndens ordförande Karl-Johan
Boberg (C) om skejtpark och aktivitetspark i Visby

35.

Information. Revisionsrapport:
Leverantörsregister och -utbetalningar 2018

36.

Eventuella frågor

37.

Nya motioner

38.

Nya interpellationer

Kallelsen med handlingarna finns tillgängliga på Region Gotlands hemsida www.gotland.se,
att hämtas i receptionen, Rådhuset, Visborgsallén 19, Visby, eller beställas per tfn 26 94 16.
Regionfullmäktiges sammanträden är offentliga och alla är välkomna till Rådhuset,
Visborgsallén 19, Visby, för att lyssna på debatten. Välkomna att ta del av regionfullmäktiges ärenden.
Visby den 5 juni 2019
Inger Harlevi
Ordförande

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2019-06-17

Handlingar till

Ärende 2

Fyllnadsval till regionfullmäktige
Innehåll
• Länsstyrelsens sammanräkning 2019-05-15
Ny ledamot i regionfullmäktige (efter Tomas Pettersson, Fi)
Fi
Gerd Holmgren, Hangvar Olarve 609, 624 54 Lärbro
Ny ersättare i regionfullmäktige (efter Gerd Holmgren, Fi)
Fi
Ann-Charlotte Persson, Radarvägen 7 D Lgh 0133, 624 70 Fårösund
• Länsstyrelsens sammanräkning 2019-05-17
Ny ersättare i regionfullmäktige (Länsstyrelsen har efter samråd med
valmyndigheten beslutat räkna fram nya ersättare för SD)
SD
Clas Strid, Djuplundavägen 35 B, 621 50 Visby
• Länsstyrelsens sammanräkning 2019-05-28
Ny ledamot i regionfullmäktige (efter Elisabeth Wanneby, MP)
MP
Lisbeth Bokelund, Fröjel Bottarve 194, 623 55 Klintehamn
Ny ersättare i regionfullmäktige (efter Lisbeth Bokelund, MP)
MP
Karin Stephansson, Vikingagatan 14, 621 55 Visby
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BESLUT
2019-05-15
Dnr: 201-2015-2019

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
15 maj 2019 till och med den 14 oktober 2022.
Kommun: Gotland
Parti: Feministiskt initiativ
Ny ledamot: Gerd Holmgren
Ny ersättare: Ann-Charlotte Lotta Persson
Avgången ledamot: Tomas Pettersson
De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.
Gotland
Ledamot
Gerd Holmgren *
Torun Ström

Ersättare
1. Eira Werner
2. Ann-Charlotte Lotta Persson *

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

Britt Silfvergren

Lena Norén
Kopia till
Regionfullmäktige vid Region Gotland via e-post: regiongotland@gotland.se
Ny ledamot:
Ny ersättare:
Feministiskt initiativ via e-post: gotland@feministisktinitiativ.se

Bevis
2019-05-15

201-2015-2019

Gerd Holmgren
HANGVAR OLARVE 609
62454 LÄRBRO

Du har utsetts till ledamot av kommunfullmäktige från och med den
15 maj 2019 till och med den 14 oktober 2022.

Parti:
Feministiskt initiativ
Kommun: Gotland
Valkrets: Gotland

Enligt länsstyrelsens beslut denna dag.
Britt Silfvergren
Bilaga: Kopia av länsstyrelsens beslut

Bevis
2019-05-15

201-2015-2019

Ann-Charlotte Lotta Persson
RADARVÄGEN 7 D LGH 0133
62470 FÅRÖSUND

Du har utsetts till ersättare för ledamot/ledamöter av kommunfullmäktige från och med den
15 maj 2019 till och med den 14 oktober 2022.

Parti:
Feministiskt initiativ
Kommun: Gotland

Enligt länsstyrelsens beslut denna dag.
Britt Silfvergren
Bilaga: Kopia av länsstyrelsens beslut
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BESLUT
2019-05-17
Dnr: 201-2062-19

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
17 maj 2019 till och med den 14 oktober 2022.
Kommun: Gotland
Parti: Sverigedemokraterna
Ny ersättare: Clas Strid
Regionfullmäktige har i arbetsordningen 2019-05-13 bestämt att antal ersättare för varje parti
ska vara hälften av partiets ledamöter i fullmäktige. Företrädare för partiet har till länsstyrelsen
påpekat att antalet unika ersättare blev för få i samband med länsstyrelsens beslut i
diarienummer 201-2016-2019. På grund av att antalet ersättare för Sverigedemokraterna i
kommunfullmäktige understiger ersättarkvoten har länsstyrelsen, efter samråd med
Valmyndigheten, beslutat att räkna fram nya ersättare.
Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.
Gotland
Ledamot
Eva Pettersson

Ersättare
1. Marina Cederblad Segerheden
2. Clas Strid *

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.

Lena Norén

Britt Silfvergren
Kopia till
Regionfullmäktige vid Region Gotland via e-post: regiongotland@gotland.se
Ny ersättare:
Sverigedemokraterna Gotland via e-post: lars.engelbrektsson@sd.se

Bevis
2019-05-17

201-2062-19

Clas Strid
DJUPLUNDAVÄGEN 35 B
62150 VISBY

Du har utsetts till ersättare för ledamot/ledamöter av kommunfullmäktige från och med den
17 maj 2019 till och med den 14 oktober 2022.

Parti:
Sverigedemokraterna
Kommun: Gotland

Enligt länsstyrelsens beslut denna dag.

Britt Silfvergren

Bilaga: Kopia av länsstyrelsens beslut
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BESLUT
2019-05-28
Dnr: 201-2166-19

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
28 maj 2019 till och med den 14 oktober 2022.
Kommun: Gotland
Parti: Miljöpartiet de gröna
Ny ledamot: Lisbeth Bokelund
Ny ersättare: Karin Stephansson
Avgången ledamot: Elisabeth Wanneby
De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.
Gotland
Ledamot
Isabel Enström
Daniel Heilborn
Lisbeth Bokelund *
Wolfgang Brunner

Ersättare
1. Robert Hall
2. Karin Stephansson *

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.

Lena Norén

Britt Silfvergren
Kopia till
Region Gotland, Regionfullmäktige via e-post: regiongotland@gotland.se
Ny ledamot:
Ny ersättare:
Parti: Miljöpartiet de gröna, via e-post: gotland@mp.se

Bevis
2019-05-28

201-2166-19

Lisbeth Bokelund
FRÖJEL BOTTARVE 194
62355 KLINTEHAMN

Du har utsetts till ledamot av kommunfullmäktige från och med den
28 maj 2019 till och med den 14 oktober 2022.

Parti:
Miljöpartiet de gröna
Kommun: Gotland
Valkrets: Gotland

Enligt länsstyrelsens beslut denna dag.

Britt Silfvergren

Bilaga: Kopia av länsstyrelsens beslut

Bevis
2019-05-28

201-2166-19

Karin Stephansson
VIKINGAGATAN 14
62155 VISBY

Du har utsetts till ersättare för ledamot/ledamöter av kommunfullmäktige från och med den
28 maj 2019 till och med den 14 oktober 2022.

Parti:
Miljöpartiet de gröna
Kommun: Gotland

Enligt länsstyrelsens beslut denna dag.

Britt Silfvergren

Bilaga: Kopia av länsstyrelsens beslut

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2019-06-17

Handlingar till

Ärende 4

Delårsrapport 1 för 2019
Innehåll
• Regionstyrelsen 2019-05-28, § 148
• Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-09
• Delårsrapport 2019:1

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 148

Delårsrapport 2019:1 Region Gotland

RS 2019/5
AU § 137

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Delårsrapport 2019:1 godkänns.
x Hälso- och sjukvårdsnämnden, tekniska nämnden, socialnämnden, barn- och
utbildningsnämnden samt miljö- och byggnämnden ska omedelbart vidta åtgärder
för att nå ekonomisk balans vid årets slut.
x Samtliga nämnder får i uppdrag att vidta kraftfulla åtgärder för att minska nettokostnadsutvecklingen till högst 2,7 procent. Effekterna av åtgärderna ska återrapporteras i delårsrapport 2.
x

Regionstyrelsens beslut
x

Regiondirektören ges i uppdrag att göra en fördjupad analys av förvaltningens
personalkostnader. Analysen ska återrapporteras till regionstyrelsen i september
2019. Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram särskilda anvisningar
för rapporteringen.

Ett positivt resultat prognostiseras vid årets slut på 64 miljoner kronor vilket är
7 miljoner kronor högre än det budgeterade resultatet på 57 miljoner kronor.
Nämndernas sammanlagda budgetavvikelse uppgår enligt prognosen till -46 miljoner
kronor. Hälso- och sjukvårdsnämnden, tekniska nämnden, socialnämnden, barn- och
utbildningsnämnden samt miljö- och byggnämnden redovisar en negativ prognos.
Övriga nämnder räknar med positiva prognoser eller små avvikelser.
Nämnderna nettokostnadsutveckling i perioden är 3,7 procent. För helåret
prognostiserar nämnderna en nettokostnadsutveckling på 3,6 procent. För att klara
en budget i balans får nämndernas nettokostnadsutveckling vara högst 2,7 procent
för helåret.
Varken det budgeterade resultatet eller det prognostiserade resultatet klarar de
finansiella målen på 2 procent av nettokostnaderna. Det budgeterade resultatet utgör
1,1 procent av nettokostnaderna medan det prognostiserade resultatet uppnår
1,2 procent av nettokostnaderna. Målet att nettokostnaderna inte får öka mer än
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningsbidrag bedöms inte heller kunna
uppnås.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 148 forts
RS 2019/5

Antal anställda fortsätter att öka och uppgår i februari till 6 658 personer. Det är en
ökning med 92 personer jämfört med februari 2018. Personalkostnaderna har ökat
med 5,8 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen beror
bland annat på fjolårets löneöversyn, fler arbetade timmar och ökade frånvarokostnader. Den förhållandevis stora ökningen behöver analyseras djupare av
nämnderna.
Sjuktalet är 5,9 och har ökat med 0,1 procentenhet jämfört med föregående år. Högre
korttidsfrånvaro i början av året anges som orsak till ökningen. Många åtgärder pågår
för att sänka sjuktalet.
Investeringsprognosen inklusive exploateringar uppgår till 685 miljoner kronor och
exklusive exploateringar 636 miljoner kronor. Total budget för investeringar och
exploateringar inklusive kompletteringsbudget uppgår till 998 miljoner kronor.
Investeringar i vatten- och avloppsanläggningar står för en betydande del av
budgeten med drygt 300 miljoner kronor. Investeringsnivån är på en så hög nivå att
extern finansiering kommer att krävas.
En grundförutsättning för en stabil ekonomi för regionen som helhet är att
nämnderna klarar sina uppdrag inom de ekonomiska ramar som tilldelats. Inför 2019
så ökades nämndernas budgetramar med 3,9 procent motsvarande 190 miljoner
kronor för att komma till rätta med de underskott nämnderna hade 2018. Trots
utökade budgetramar prognostiserar nämnderna återigen ett stort underskott.
Nettokostnadsutvecklingen för både nämnderna och regionen som helhet är hög.
Det finansiella målet för nettokostnadsutvecklingen bedöms inte kunna uppnås.
Personalkostnaderna har ökat kraftigt med en ökning på 5,8 procent jämfört med
motsvarande period föregående år. En fördjupad analys av personalkostnadsökningen är nödvändig. Särskilt behöver belysas hur stor del av personalkostnaderna
som är externt finansierade av bland annat riktade statsbidrag eller projektmedel samt
vilken beredskap berörda nämnder har när den externa finansieringen upphör.
Årets resultat bedöms klara budget och bli positivt med 64 miljoner kronor på grund
av positiva budgetavvikelser för avskrivningar, generella statsbidrag och finansnetto.
Även balanskravsresultatet bedöms klaras för helåret. Trots detta är det oroväckande
att nettokostnadsutvecklingen i nämnderna är hög och överstiger den nivå som
budgeten medger.
Den höga nettokostnadsutvecklingen bör följas noga under året med beredskap för
att vidta ytterligare åtgärder om så krävs.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 148 forts
RS 2019/5
Ärendets behandling under mötet

Regionstyrelsen föreslår att ändra beslutspunkt tre i arbetsutskottets förslag till
”regiondirektören ges i uppdrag att göra en fördjupad analys av förvaltningens
personalkostnader. Analysen ska återrapporteras till regionstyrelsen i september 2019.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram särskilda anvisningar för
rapporteringen”.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag till beslut och finner att det
bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-05-09
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2019/5
9 maj 2019

Mikael Wollbo

Regionstyrelsen

Delårsrapport 2019:1
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige


Delårsrapport 2019:1 godkänns.



Hälso- och sjukvårdsnämnden, tekniska nämnden, socialnämnden, barn- och
utbildningsnämnden samt miljö- och byggnämnden ska omedelbart vidta
åtgärder för att nå ekonomisk balans vid årets slut.



Samtliga nämnder får i uppdrag att vidta kraftfulla åtgärder för att minska
nettokostnadsutvecklingen till högst 2,7 procent. Effekterna av åtgärderna ska
återrapporteras i delårsrapport 2.

Förslag till beslut i regionstyrelsen


Samtliga förvaltningar ges i uppdrag att göra en fördjupad analys av
förvaltningens personalkostnader. Analysen ska återrapporteras till
regionstyrelseförvaltningen senast den 30 juni. Regionstyrelseförvaltningen får i
uppdrag att ta fram särskilda anvisningar för rapporteringen.

Sammanfattning

Ett positivt resultat prognostiseras vid årets slut på 64 mnkr vilket är 7 mnkr högre
än det budgeterade resultatet på 57 mnkr. Nämndernas sammanlagda
budgetavvikelse uppgår enligt prognosen till -46 mnkr. Hälso- och
sjukvårdsnämnden, tekniska nämnden, socialnämnden, barn- och
utbildningsnämnden samt miljö- och byggnämnden redovisar en negativ prognos.
Övriga nämnder räknar med positiva prognoser eller små avvikelser.
Nämnderna nettokostnadsutveckling i perioden är 3,7 procent. För helåret
prognostiserar nämnderna en nettokostnadsutveckling på 3,6 procent. För att klara
en budget i balans får nämndernas nettokostnadsutveckling vara högst 2,7 procent
för helåret.
Varken det budgeterade resultatet eller det prognostiserade resultatet klarar de
finansiella målen på 2 procent av nettokostnaderna. Det budgeterade resultatet utgör
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2019/5

1,1 procent av nettokostnaderna medan det prognostiserade resultatet uppnår
1,2 procent av nettokostnaderna. Målet att nettokostnaderna inte får öka mer än
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningsbidrag bedöms inte heller kunna
uppnås.
Antal anställda fortsätter att öka och uppgår i februari till 6 658 personer. Det är en
ökning med 92 personer jämfört med februari 2018. Personalkostnaderna har ökat
med 5,8 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen beror
bland annat på fjolårets löneöversyn, fler arbetade timmar och ökade
frånvarokostnader. Den förhållandevis stora ökningen behöver analyseras djupare av
nämnderna.
Sjuktalet är 5,9 och har ökat med 0,1 procentenhet jämfört med föregående år. Högre
korttidsfrånvaro i början av året anges som orsak till ökningen. Många åtgärder pågår
för att sänka sjuktalet.
Investeringsprognosen inklusive exploateringar uppgår till 685 mnkr och exklusive
exploateringar 636 mnkr. Total budget för investeringar och exploateringar inklusive
kompletteringsbudget uppgår till 998 mnkr. Investeringar i vatten- och
avloppsanläggningar står för en betydande del av budgeten med drygt 300 mnkr.
Investeringsnivån är på en så hög nivå att extern finansiering kommer att krävas.
Ärendebeskrivning

Delårsrapport 1 är den första uppföljningsrapporten för året och avser perioden
januari-mars. Den är i huvudsak inriktad på ekonomi. Utöver delårsrapport 1 görs en
månadsrapport avseende april och delårsrapport 2 som avser perioden januari-augusti
samt en årsredovisning. I delårsrapport 2 görs både resultat- och balansräkning samt
uppföljning av måluppfyllelse.
Bedömning

En grundförutsättning för en stabil ekonomi för regionen som helhet är att
nämnderna klarar sina uppdrag inom de ekonomiska ramar som tilldelats. Inför 2019
så ökades nämndernas budgetramar med 3,9 procent motsvarande 190 mnkr för att
komma till rätta med de underskott nämnderna hade 2018. Trots utökade
budgetramar prognostiserar nämnderna återigen ett stort underskott.
Nettokostnadsutvecklingen för både nämnderna och regionen som helhet är hög.
Det finansiella målet för nettokostnadsutvecklingen bedöms inte kunna uppnås.
Personalkostnaderna har ökat kraftigt med en ökning på 5,8 procent jämfört med
motsvarande period föregående år. En fördjupad analys av
personalkostnadsökningen är nödvändig. Särskilt behöver belysas hur stor del av
personalkostnaderna som är externt finansierade av bland annat riktade statsbidrag
eller projektmedel samt vilken beredskap berörda nämnder har när den externa
finansieringen upphör.
Årets resultat bedöms klara budget och bli positivt med 64 mnkr på grund av positiva
budgetavvikelser för avskrivningar, generella statsbidrag och finansnetto. Även
balanskravsresultatet bedöms klaras för helåret. Trots detta är det oroväckande att
nettokostnadsutvecklingen i nämnderna är hög och överstiger den nivå som
budgeten medger.
Den höga nettokostnadsutvecklingen bör följas noga under året med beredskap för
att vidta ytterligare åtgärder om så krävs.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2019/5

Regionstyrelseförvaltningen

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

Delårsrapport 1
Region Gotland
Fastställd av regionstyrelsen
Framtagen av regionstyrelseförvaltningen
Datum 2019-04-26
Gäller januari-mars 2019
Ärendenr RS 2019/5
Version [1.0]
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Sammanfattning
Delårsrapport 1 omfattar perioden januari-mars och är i huvudsak inriktad på ekonomi. Bedömningen av ekonomin bygger på de prognoser som nämnder/förvaltningar har gjort
samt senaste prognos (februari 2019) på skatter, statsbidrag och övriga poster inom finansförvaltningen. I nämndernas delårsrapporter redovisas också viktigare händelser under perioden. En kort sammanfattning av respektive nämnds delårsrapport finns i slutet av den här
rapporten.
Ett positivt resultat prognostiseras vid årets slut på 64 mnkr. Det budgeterade resultatet är
57 mnkr efter att tilläggsanslag beviljats tekniska nämnden för gångbron vid kryssningskajen. Budgetavvikelsen för helåret prognostiseras till +7 mnkr. Nämndernas sammanlagda
budgetavvikelse uppgår enligt prognosen till -46 mnkr. Barn- och utbildningsnämnden,
hälso- och sjukvårdsnämnden, miljö- och byggnämnden, socialnämnden och tekniska
nämnden redovisar en negativ prognos. Övriga nämnder räknar med positiva prognoser eller små avvikelser. En grundförutsättning för en stabil ekonomi för regionen som helhet är
att nämnderna klarar sina uppdrag inom de ekonomiska ramar som tilldelats. Finansförvaltningen har positiva budgetavvikelser för pensioner, generella statsbidrag, inkomstutjämningsbidrag och finansnetto som tillsammans med positiv budgetavvikelse för avskrivningar kompenserar för nämndernas negativa budgetavvikelser.
Varken det budgeterade resultatet eller det prognostiserade resultatet klarar de finansiella
målen på 2 procent av nettokostnaderna. Det budgeterade resultatet utgör 1,1 procent av
nettokostnaderna medan det prognostiserade resultatet uppnår 1,2 procent av nettokostnaderna.
Nettokostnadsutvecklingen enligt årsprognosen bedöms bli 6,7 procent medan skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningsbidrag bedöms öka med 4,1 procent jämfört med
utfallet för 2018. Det innebär att även målet om att nettokostnadsutvecklingen ska vara
lägre än ökningen av skatteintäkter , generella statsbidrag och utjämningsbidrag inte heller
bedöms komma att uppnås. Den höga nettokostnadsutvecklingen beror till del på att nettokostnaderna 2018 gynnades av höga reavinster.
Den externa nettokostnadsutvecklingen i nämnderna på 4,2 procent i perioden är hög.
Även om de externa intäkterna ökat relativt mycket så kompenserar det inte för att de externa kostnadernas ökning på 5 procent. Eftersom ingen fullständig periodisering görs i delårsrapport 1 är en jämförelse av nettokostnadsutvecklingen i perioden lite osäker mellan
åren.
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För att nämnderna ska klara att hålla sin budget krävs att nettokostnadsutvecklingen totalt
för alla nämnder får bli högst 2,7 procent på årsbasis. Nämndernas årsprognos på nettokostnaderna innebär en ökning med 3,6 procent.
Antal anställda har ökat med 92 personer jämfört med februari 2018 och uppgår nu till
6 658 personer. Den faktiskt arbetade tiden januari och februari 2019 jämfört med 2018 har
ökat med 1,8 procent vilket motsvarar 105 årsarbetare. Sjuktalet är 5,9, en liten ökning jämfört med föregående år. Många åtgärder pågår för att sänka sjuktalet.
Investeringsprognosen inklusive exploateringar uppgår till 685 mnkr och exklusive exploateringar 636 mnkr. Total budget för investeringar och exploatering inklusive kompletteringsbudget uppgår till 998 mnkr. Investeringar i vatten- och avloppsanläggningar står för
en betydande del av budgeten med drygt 300 mnkr. Investeringsnivån är på en så hög nivå
att extern finansiering med lån kommer att krävas.
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Resultat och årsprognos
Periodens resultat uppgår till 53 mnkr. Nettokostnadsutvecklingen inklusive finansiella poster har varit mycket hög 14,4 procent. Den främsta förklaringen är stora reavinster från fastighetsförsäljningar föregående år som hållit nere nettokostnaderna 2018. En annan förklaring är att personalkostnaderna ökat med 5,7 procent från januari till mars. Skatteintäkter,
generella statsbidrag och utjämningsbidrag har ökat med 5,1 procent i perioden. Ökningen
beror bland annat på högre utfall i inkomstutjämningen och regleringsbidraget.
Årsprognosen uppgår till 64 mnkr vilket är 7 mnkr högre än det budgeterade resultatet på
57 mnkr. Varken det budgeterade resultatet eller det prognostiserade resultatet klarar de finansiella målen på 2 procent av nettokostnaderna. Det budgeterade resultatet utgör 1,1
procent av nettokostnaderna medan det prognostiserade resultatet uppnår 1,2 procent av
nettokostnaderna.
Nettokostnadsutvecklingen enligt årsprognosen bedöms bli 6,7 procent medan skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningsbidrag bedöms öka med 4,1 procent. Det innebär
att även målet om nettokostnadsutvecklingen ska vara lägre än ökningen skatteintäkter, ,
generella statsbidrag och utjämningsbidrag inte heller uppnås. Den höga nettokostnadsutvecklingen beror till del på att nettokostnaderna 2018 gynnades av höga reavinster.

Resultaträkning, mnkr
Utfall
jan-mars

Prognos
2019

Rev. budget
2019

Bokslut
2018

938

4 002

4 300

4 253

-2 147

-8 974

-9 236

-8 932

-59

-237

-245

-230

-1 268

-5 209

-5 181

-4 909

1 322

5 288

5 263

5 080

Intäkter
Kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Årets resultat

7

21

15

35

-8

-36

-40

-21

53

64

57

185
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Resultat och prognos - nämnderna

Nämndernas sammanlagda budgetavvikelse uppgår enligt prognosen till -46 mnkr. . Barnoch utbildningsnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden, miljö- och byggnämnden, socialnämnden och tekniska nämnden redovisar en negativ prognos. Övriga nämnder räknar
med positiva prognoser eller små avvikelser.
Periodresultatet för nämnderna totalt är positivt med 10 mnkr. Två av nämnderna har underskott redan efter tre månader. Det är miljö- och byggnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden. Övriga nämnder har överskott eller ett resultat i balans med budget. Eftersom ingen fullständig periodisering görs av intäkter och kostnader per 31 mars är det
svårt att dra några slutsatser om årsutfallet baserat på periodutfallet.
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Inför 2019 så ökades nämndernas budgetramar med 3,9 procent motsvarande 190 mnkr
för att komma till rätta med de underskott nämnderna hade 2018. De nämnder som fick
procentuellt störst tillskott var tekniska nämnden 5,7 procent, hälso- och sjukvårdsnämnden med 5,3 procent, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden som fick 3,7 procent vardera. Trots utökade budgetramar prognostiserar samtliga dessa nämnder underskott 2019.
Hälso- och sjukvårdsnämndens prognos är ett underskott på 30 mnkr. Underskottet beror
hög kostnadsutveckling för arbetskraft, läkemedel, laboratorieprover och hjälpmedel. Hyrpersonalkostnader har minskat men behovet av hyrpersonal är fortfarande stort. Personalkostnaderna har i gengäld ökat mycket med 7,6 procent i perioden. Det är framför allt kostnadsutvecklingen på läkarsidan som är hög. Nettokostnadsutvecklingen i perioden är 3,0
procent hålls tillbaka av riktade statsbidrag. Kostnaderna för utomlänsvården har varit lägre
än motsvarande period föregående år. På intäktssidan finns en stor osäkerhet kring de riktade statsbidragen både i omfattning och i innehåll. Nämnden väntar på besked i frågan
från regering och statliga myndigheter. Nämnden arbetar med ett flertal åtgärder för att
minska kostnadsutvecklingen inom ovan nämnda områden.
I socialnämnden är det LSS-verksamheten och individ- och familjeomsorgen som går med
underskott medan äldreomsorgen har ett överskott. Kostnaderna för placeringar inom
barn- och ungdomsvården prognostiseras vara kvar på en hög nivå, i likhet med föregående
år. Ett flertal åtgärder pågår för att minska antalet placeringar. Missbrukarvårdens kostnader har minskat betydligt medan kostnaderna för försörjningsstödet nu ökar. Även kostnader för ensamkommande barn har minskat och redovisar ett överskott i perioden. Nettokostnadsutvecklingen i perioden är 0,6 procent vilket är lågt.
Tekniska nämndens underskott kommer från de skattefinansierade verksamheterna. De
största underskotten har kollektivtrafiken och räddningstjänsten. För att komma till rätta
med kollektivtrafikens underskott krävs en minskning av utbudet enligt teknikförvaltningen. Räddningstjänstens underskott är kopplat till det handlingsprogrammet för skydd
mot olyckor som regionfullmäktige antagit. Handlingsprogrammet styr vilken organisation
som krävs och påverkar i hög grad kostnadsnivån för räddningstjänsten. Nämnden har en
nettokostnadsutveckling i perioden på 4,5 procent.
Barn- och utbildningsnämndens underskott är hänförligt till fler barn i förskoleklass, fritids
och grundskola än budgeterat. Nämndens nettokostnadsutveckling i perioden uppgår till
2,6 procent.
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Miljö- och byggnämndens underskott beror på lägre intäkter än budgeterat i perioden.
Nämnden bedömer att budgetavvikelsen för intäkterna inte kommer att kunna hämtas igen
under resterande del av året. Jämfört med föregående år har intäkterna dock ökat. Nämndens nettokostnadsutveckling i perioden uppgår till 12,9 procent vilket är mycket högt.
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Sammanställning av utfall och prognos per nämnd, mnkr
Nämnd

Regionstyrelsen

Budget
jan-mars
98

Justerat
utfall
jan-mars
97

Avvikelse

Årsbudget
2019

Prognos
2019

Helårsavvikelse

Bokslut
2018

1

395

392

3

25

varav
politikerorganisationen

8

8

0

33

33

0

0

regionstyrelseförvaltningen

90

89

1

362

359

3

25

Tekniska nämnden

46

46

0

186

197

-11

-3

teknikförvaltningen

33

33

0

134

142

-8

0

samhällsbyggnadsförvaltningen

13

13

0

52

55

-3

-3

7

10

-3

26

28

-2

4

296

287

9

1 186

1 192

-6

-27

75

73

2

300

295

5

12

Socialnämnden

342

332

10

1 367

1 372

-5

-29

Hälso- och sjukvårdsnämnden

402

411

-9

1 651

1 681

-30

-38

1 266

1 256

10

5 111

5 157

-46

-56

varav

Miljö- och byggnämnden *
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Summa

* Miljö- och byggnämnden har från 2019 ersatt byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Intäkts- och kostnadsutveckling i nämnderna

Nettokostnadsutvecklingen inklusive interna poster är 3,7 procent i perioden. Den externa
nettokostnadsutvecklingen är 4,2 procent.
De totala intäkterna inklusive interna poster har ökat något. De externa intäkterna har ökat
med 5,8 procent. Statsbidrag, hyror och arrenden står för merparten av ökningen av de externa intäkterna.
Kostnaderna för hyrpersonal har fortsatt att minska vilket är glädjande. En effekt av att
nyttjandet av hyrpersonal minskar är att personalkostnaderna ökar. Personalkostnaderna
har ökat med 5,8 procent. Till del förklaras det av den årliga löneöversynen som 2018 gav
3,2 procent och att det är 92 fler anställda jämfört med föregående år.
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Övriga externa kostnader har ökat med 4,1 procent. Bland de övriga externa kostnaderna är
det kostnader för bidrag och transfereringar samt avskrivningar som ökat mycket. Bidrag
och transfereringar har ökat med 21,7 procent motsvarande 11 mnkr jämfört med motsvarande period föregående år. Att avskrivningarna ökar är en effekt av en hög investeringsnivå. Förra årets investeringsutgifter uppgick till rekordhöga 703 mnkr.
Den externa nettokostnadsutvecklingen på 4,2 procent i perioden är hög. Även om de externa intäkterna ökat relativt mycket så kompenserar det inte för att de externa kostnadernas ökning på 5 procent. Eftersom ingen fullständig periodisering görs i delårsrapport 1 är
en jämförelse av nettokostnadsutvecklingen mellan åren lite osäker.
För att nämnderna ska klara att hålla sin budget krävs att nettokostnadsutvecklingen totalt
för alla nämnder får bli högst 2,7 procent.
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Intäkter och kostnader inklusive interna poster, mnkr
Utfall jan-mars
2019

Utfall jan-mars
2018

Procentuell
skillnad

Totala intäkter

939

926

1,4%

Personalkostnader

-861

-814

5,8%

varav övertid, mertid

-9

-7

34,4%

Utbildning, kurs o konferensavgifter

-10

-9

11,1%

Konsulter

-10

-8

25,0%

Hyrpersonal

-15

-17

-11,8%

-107

-104

2,9%

-1 196

-1 189

0,6%

Summa kostnader

-2 199

-2 141

2,7%

Nettokostnad

-1 260

-1 215

3,7%

Förbrukningsmaterial, inventarier
Övriga kostnader

Externa intäkter och kostnader, mnkr
Utfall jan-mars
2019

Utfall jan-mars
2018

Procentuell
skillnad

Totala externa intäkter

272

250

8,8%

Personalkostnader

-861

-814

5,8%

-9

-7

34,4%

Utbildning, kurs o konferensavgifter

-10

-9

11,1%

Konsulter

-10

-8

25,0%

Hyrpersonal

-15

-17

-11,8%
3,4%

varav övertid, mertid

Förbrukningsmaterial, inventarier

-92

-89

-532

-511

4,1%

Summa externa kostnader

-1 520

-1 448

5,0%

Nettokostnad

-1 248

-1 198

4,2%
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Övriga kostnader
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Investeringar och exploatering
Investeringsbudgeten inklusive kompletteringsbudget uppgår till 813 mnkr. Exploateringsbudget inklusive kompletteringsbudget är sammanlagt 185 mnkr. Sammanlagt innebär det
en mycket hög nivå på investerings- respektive exploateringsbudget på 998 mnkr som kräver extern finansiering.
Investeringsprognosen för året beräknas till nästan 635 mnkr inklusive de pågående projekten som finns i kompletteringsbudgeten. Den prognos nämnderna lämnat innebär att 78
procent av budgeten förväntas komma att utnyttjas. Erfarenhetsmässigt brukar ca 50-60
procent av investeringsbudgeten hinna förbrukas under året.
Beräknad utgift 2019 för stora projekt under året:






Vatten- och avloppsledningarna ”Södra linan”: 89 mnkr
Bräckvattenverket i Kvarnåkershamn: 63 mnkr
Reinvestering i vatten- och avloppsanläggningar: 65 mnkr
Planerat underhåll av fastigheter: 42 mnkr
Ny reservkraft Visby lasarett: 18 mnkr

Investeringar och exploatering 2019, mnkr
Nämnd

Budget inkl.
Kompletteringsbudget

Utfall
Jan-mars
2019

Årsprognos
2019

59

4

35

658

124

527

649

124

518

samhällsbyggnadsförvaltningen

9

0

9

Miljö- och byggnämnden

2

0

2

Barn- och utbildningsnämnden

18

1

18

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

18

0

18

Socialnämnden

19

1

7

Hälso- och sjukvårdsnämnden

39

3

28

Summa investering

813

133

635

Exploatering

185

8

50

117

0

10

68

8

40

998

141

685

Regionstyrelsen
Tekniska nämnden

varav

Ärendenr RS RS 2019/5 Datum 2019-04-26

teknikförvaltningen

varav
regionstyrelsen
tekniska nämnden
Summa investering och exploatering
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Personalstatistik och personalkostnader
Personalstatistiken i rapporten baseras på siffror till och med för februari månad. För att
analysera utvecklingen i förhållande till kostnadsnivån har även personalkostnader fram till
februari använts.
Personalkostnaderna har ökat från 550 mnkr föregående år till 581 mnkr i februari 2019.
Det är en ökning på 5,8 procent. Lönerevisionen 2018 motsvarar 3,2 procent. Kostnadsökningen är därmed högre än vad löneöversynen gav. Detta kan delvis förklaras med att förvaltningarna har lyckats rekrytera fler medarbetare och att ordinarie medarbetare arbetat
mer övertid istället för att ta in hyrpersonal.
Antalet anställda i Region Gotland var i februari 6 658, vilket är en ökning med 92 medarbetare. 5 867 medarbetare var tillsvidareanställda och 791 visstidsanställda. Antalet månadsavlönade årsarbetare var i februari 6 325.
Den faktiskt arbetade tiden januari och februari 2019 jämfört med 2018 har ökat med 1,8
procent vilket motsvarar 105 årsarbetare. Det kan förklaras med att vi är något fler anställda 2019 än 2018. Bedömningen är att det finns en överensstämmelse mellan personalkostnadsökningen och ökningen av antal årsarbetare och antal anställda.
Antal anställda
Förändring

Antal anställda
feb 2018

Antal anställda
dec 2018

Antal anställda feb
2019

jmf med feb 2018

Regionstyrelseförvaltningen

676

673

675

-1

Teknikförvaltning

293

318

307

14

Samhällsbyggnadsförvaltning

159

174

171

12

Utbildnings- och arbetslivsförvaltning

2 173

2 198

2 235

62

Socialförvaltning

1 807

1 750

1 759

-48

Hälso- och sjukvårdsförvaltning

1 477

1 520

1 536

59

Summa förvaltningar

6 585

6 633

6 683

98

6 566

6 613

6 658

92

Förvaltning

Region Gotland Totalt*

* Differensen mellan summa förvaltningar och totalt beror på att det finns personer med anställning på två förvaltningar och som därmed räknas dubbelt när man tar fram varje förvaltning för sig. I totalsiffran räknas varje person bara
en gång.
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Teknikförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen samt hälso- och sjukvårdsförvaltningen ökar med anledning av att de har lyckats rekrytera fler medarbetare. Socialförvaltningen minskar i antalet anställda, bland annat på
grund av omställningen av medarbetare inom boende för ensamkommande unga.

9 (18)

Region Gotland

Delårsrapport 1

Sjukfrånvaro
Vid årsskiftet 2018 var sjuktalet 5,8 totalt för året. Det är samma totala sjuktal som 2017.
Målet är att sänka sjukfrånvaron till 4,5 senast 2020 vilket betyder att en stadig minskning
bör ske.
Ackumulerat mars 2018 – februari 2019 jämfört med samma period föregående år ses en
ökning av sjuktalet. På förvaltningsnivå har fyra förvaltningar högre sjuktal 2019 än jämförbar period tidigare år. De högsta sjuktalen återfinns inom socialförvaltningen. Huvuddelen
av sjukfrånvaron ses generellt ligga i korttidsfrånvaro med en påverkan av årets influensa. I
verksamheter med en positiv utveckling lyfts återgång i arbete för långtidssjukskrivna medarbetare.
Att arbeta med främjande insatser för att stärka hälsa hos medarbetare är en framgångsfaktor som ytterligare behöver stärkas, även att tidigt fånga signaler på ohälsa. Arbetet med
detta har delvis påbörjats genom exempelvis utbildningsinsatser kring livsstilsfaktorer och
tekniska hjälpmedel via ett nytt rehabiliteringsverktyg. Arbetet behöver fortsätta utvecklas.

7,0

6,4

6,5

6,5

6,0
5,0

5,8

5,8

5,9
Totalt

4,0

Kvinnor

3,9

3,9

3,9

3,0

Män

2,0
1,0
0,0
2017

2018

2019
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Diagram: Sjukfrånvaro RG 2017-2019 (ackumulerat mars/feb)
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8,0

7,2

7,0
6,0

5,7

5,0

5,5

5,5

4,5
2017
3,6

4,0

2018

3,0

2019

2,0
1,0
0,0
RSF

TKF

SBF

UAF

SOF

HSF
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Diagram: Sjukfrånvaro per förvaltning 2017-2019 (ackumulerat mars/feb)
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Nämndernas sammanfattande kommentarer
Nedan följer en redovisning av väsentliga händelser i verksamheten under perioden och en
sammanfattning av det ekonomiska läget per nämnd.
Regionstyrelsen, +3 mnkr

Regionstyrelseförvaltningen driver ett aktivt arbete för att bidra till regionens måluppfyllelse samtidigt som verksamheten anpassas och förändras för att motsvara de kraftiga krav
på kostnadssänkningar som föreligger under perioden 2017-2019. Kvarstår 2019 är
16 mnkr.
Under årets första månader har en rad viktiga händelser inträffat som både förstärker pågående utveckling och utmanar i genomförande. Organisationsförändring har genomförts i
ledningen av förvaltningen och pågår inom kultur och fritid. Vidare har enheten regionkansli etablerats.
Sjukfrånvaron är fortsatt hög inom delar av förvaltningen och har också ökat generellt. Insatser görs för att förbättra arbetsmiljön på såväl kort som lång sikt.
Periodens justerade resultat uppgår till 1,3 mnkr. Prognosen för året visar ett överskott på
3,0 mnkr. Framförallt beror den positiva prognosen på låg investeringsnivå som ger effekt
på kapitalkostnaderna. Vidare ger även förseningar i ombyggnationer av kök överskott mot
budgeterad hyresnivå. I övrigt finns positiva avvikelser inom förvaltningen som balanserar
satsningar såsom införande av beslutstöd och annan pågående verksamhetsutveckling.
Politikerorganisationen, 0,1 mnkr

Här redovisas det samlade resultatet för anslagen för regionfullmäktige, regionstyrelsen, revision, överförmyndarnämnd, valnämnd och patientnämnd.
Det samlade prognostiserade årsresultatet för dessa anslag uppgår för närvarande till 0,1
mnkr. Överförmyndarnämnden redovisar ett prognostiserat underskott på sammantaget
0,1 mnkr. För regionstyrelsen beräknas ett överskott med 0,2 mnkr. Resultatet för regionfullmäktige, revision, patientnämnd och valnämnd beräknas ligga på budgeterad nivå.
Överförmyndarnämndens underskott beror på ändrade regler för statsbidrag från Migrationsverket gällande ensamkommande flyktingbarn
I regionstyrelsens budget ligger för närvarande 4 mnkr som avser ändringar i regelverket
för förtroendevaldas ersättningar. Dessa medel kommer att fördelas till nämnder och styrelser efter beslut under våren. I prognosen har dessa medel beräknats utgå.
Tekniska nämnden, -10,6 mnkr
Ärendenr RS RS 2019/5 Datum 2019-04-26

Teknikförvaltningen, -7,7 mnkr

Den förhållandevis varma vintern har medfört att arbetet inför våren kunnat påbörjas tidigare än vanligt. Det märks bland annat att gator och vägar sopas rena från grus tidigare än
normalt.
Den varma vintern har också inneburit att merparten av nederbörden fallit som regn. Periodvis har regnet också fallit i stora mängder vilket lett till att påfyllnaden av Tingstäde träsk
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gått relativt bra men att påfyllnaden av våra stora grundvattentäkter inte skett i den omfattning vi hoppats på då de stora nederbördsmängderna allt för snabbt rinner av vår ö. Konsekvensen av detta är att arbetet med att förbereda inför en torr sommar påbörjats.
Arbetet med att driftsätta södra Gotlands nya vattenverk pågår för fullt. Så här långt har allt
gått bra förutom muddringen av den ränna som intagsledningen skall ligga i. Det nyckfulla
och blåsiga vädret har inte möjliggjort att lägga ut ledningen hela den sträcka som planerats.
Planeringen har fått göras om och en alternativ temporär lösning för vattenintaget har arbetats fram.
Arbetet med att förbereda inför den nya avfallsavdelningen har pågått under hela vintern
och allt är nu klart för uppstart den 2 maj. Arbetet med att ta fram en ny avfallsplan pågår
för fullt liksom arbetet med att göra en ny upphandling för avfallsinsamling.
Regionens ekonomiska läge utgör naturligtvis en stor utmaning för förvaltningens skattefinansierade verksamheter där betydande besparingar redan gjorts. Inte minst är utmaningen
inom kollektivtrafiken som sedan länge dragits med underskott som de senaste åren blivit
allt mer påtagliga. Arbetet med att komma till rätta med dessa pågår för fullt.
Periodens resultat för teknikförvaltningen är positivt med 0,3 mnkr. Den ekonomiska
helårsprognosen visar på ett negativt resultat med -7,7 mnkr. Den skattefinansierade verksamheten redovisar ett prognostiserat underskott med -9,1 mnkr vilket förklaras av underskott inom kollektivtrafiken, samt ökade kostnader för den personal som rekryterats för exploateringsprojekten. Det kommer att krävas ett antal åtgärder för att styra upp ekonomin
inom den skattefinansierade verksamheten.
Teknikförvaltningens personalkostnader för perioden uppgår till 43,8 mnkr (39,6 mnkr),
vilket är ett överskott mot periodens budget med 5,1 mnkr. Den positiva avvikelsen beror
på att ett flertal tjänster är vakanta. Kostnadsökningen är i allt väsentligt ett resultat av vi
lyckats besätta ett antal vakanser samt att vi ökat bemanningen för att klara av att besätta de
stora exploateringsprojekten.
Tekniska nämndens investeringsutgifter 2019 beräknas bli 517,6 mnkr (626,1 mnkr), vilket
är inom ramen för investeringsbudgeten som uppgår till 648,7 mnkr. Investeringsutgifterna
för perioden uppgår till 124,2 mnkr (94,0 mnkr).
Samhällsbyggnadsförvaltningen, räddningstjänsten, -2,9 mnkr

Ärendenr RS RS 2019/5 Datum 2019-04-26

Räddningstjänsten kommer under året slutföra del ett i det påbörjade arbetet med att få en
modern och miljöanpassad övningsplats. Del två kommer att kräva EU-medel för att starta
och genomföra.
Enligt tidigare beslut ska arbetet med ett nytt handlingsprogram påbörjas efter sommaren
2019, som för att kunna antas av regionfullmäktige under 2020. Men på grund av den regeringsförsening som Sverige hade efter valet så har inte förslaget till ändringar i lagen hunnit
behandlas, och troligtvis kommer en förändring inte att hinnas med under 2020. Regionfullmäktige bör återigen göra en bedömning av om handlingsprogrammet för LSO skall
prolongeras en gång till.
Förvaltningen ser fortsatta problem med att ha fulla numerärer inom RIB-organisationen.
Räddningstjänsten har under lång tid haft svårt att rekrytera personal till landsbygden.
Detta är ett problem som vi delar med övriga riket. Trots att vi förändrat internutbildning
och rekryteringsförfarande, ser vi ingen större ökning av sökande för personalkategorin
räddningstjänstpersonal i beredskap.
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Prognosen för helåret är ett underskott på 2,9 mnkr. Då beslutat handlingsprogram ligger
kvar tills det nya antas under 2020, kommer det precis som tidigare år vara så att den ekonomiska ramen inte räcker till. Ytterligare inför 2019 har även en lönesatsning utifrån kommunals avtal gjorts på brandmän med yrkesutbildning. Det innebär en löneökning med 11
400 kr per månad exklusive PO-tillägg, vilket inte har kompenserats i den ekonomiska ramen.
Miljö- och byggnämnden, -2,5 mnkr

Förvaltning har under perioden arbetat med att ta fram nya rutiner i samband med sammanslagningen av byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden till den nya
miljö- och byggnämnden. Ett stort arbete har också lagts ned på att skapa en helt ny
nämndserie i w3d3. Detta har inneburit, genomgång, flytt av tusentals ärenden och skapandet av integrationer för att synkronisera det gamla med det nya.
Under perioden har fortsatt stort fokus lagts på DiSa-projektet (digitalsamhällsbyggnad) där
flertalet av enhetens medarbetare är involverade på olika vis, antingen som delprojektledare
eller som deltagare i projektet på annat vis.
Den 1/1 2019 infördes en ny lagparagraf i plan- och bygglagen som innebär att ett system
med avgiftsreducering införs. Systemet innebär att miljö- och byggnämnden måste minska
avgifterna om handläggningstiderna drar ut så mycket på tiden att tidsfristerna inte hålls.
Avgiften ska reduceras med en femtedel varje vecka som tidsfristerna överskrids. Syftet är
att uppnå en effektiv bygglovsprocess.
Lagändringen är inte ett startskott för enhet Byggs förbättringsarbete men en ytterligare del
i det pågående arbetet som måste vägas in, tas hänsyn till och som kommer att påverka arbetet och organisationen.
Samtliga enheter inom förvaltningen som innan år 2018 låg under miljö- och hälsoskyddsnämnden har genomfört ett stort arbete under perioden med att byta ärendehanteringssystem.
Förvaltningen har under en längre tid varit trångbodd med brist på kontorsplatser. Lokalfrågan är nu löst, kontrakt är skrivet och förvaltningen kommer under slutet av 2019 även
att disponera lokaler i hus Havde på Visborgsområdet.
Miljö- och byggnämndens prognos för helåret är ett underskott på 2,5 mnkr. Det prognostiserade underskottet beror på att delar av nämndens verksamheter inte når upp till de
budgeterade intäkterna för perioden och det intäktstappet kommer inte att hämtas upp under de återstående månaderna av året.
Ärendenr RS RS 2019/5 Datum 2019-04-26

Barn- och utbildningsnämnden, -6 mnkr

Prognosen för helåret 2019 visar ett negativt resultat på 18,2 mnkr före åtgärder. Nämndens strävan är att samtliga avdelningar skall uppnå minst ett balanserat resultat. Genom att
införa resultatkrav som en första åtgärd bedöms underskottet kunna minskas till 6 mnkr.
Resultatkravet innebär att avdelningarna förskola, grundskola, kvalitet och utveckling, ledningsstöd samt särskola ska förbättra resultaten utifrån verksamheternas inlämnade prognoser.
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Prognosen för barn och elevvolymer (resursfördelningsmodell) pekar på ett underskott på
24,4 miljoner kronor. Underskottet har sin huvudsakliga förklaring i att budgeterat antal
barn och elever är lägre i förhållande till verkligt antal barn. Sammanlagt för alla skolformer
och huvudmän saknas budget för 389 barn och elever.
Prognosen för investeringarna uppgår till 18 mnkr.
Rekryteringsutmaningarna gällande lärare inom för- och grundskola, inklusive fritidshemmen och särskola samt framför allt psykologer inom barn- och elevhälsan, är fortsatt stora.
Sjuktalet för medarbetare har ökat med 0,08 enheter i förhållande till motsvarande period
2018 för hela barn- och utbildningsnämndens ansvarområde. De största förändringarna
finns inom barn- och elevhälsan (BEH) och inom kulturskolan som båda har minskat sina
sjuktal.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, +4,9 mnkr

Samtliga inlämnade prognoser från verksamheterna visar ett negativt resultat. Samtliga
verksamheter ska uppnå minst ett balanserat resultat. Utifrån Region Gotlands ekonomiska
nuläge och nämndens positiva resultat för 2018 gör förvaltningen bedömning att verksamheterna kan leverera ett positivt resultat för år 2019.
Då prognosen för verksamheternas samlade resultat för året visar på ett negativt resultat
behöver åtgärder vidtas för att uppnå ett bättre resultat. Genom att som en första åtgärd
införa resultatkrav för vissa enheter så bedöms det prognostiserade resultatet för helåret
förbättras och ge ett överskott på 4,9 mnkr.
I den kommunala gymnasieskolan beräknas det bli åtta elever färre än budgeterat, vilket blir
en positiv post i resursfördelningen. Att resursfördelningen ändå visar på ett underskott beror på att inkomna ersättningarna för asyl och etablering inte räcker till i förhållande till det
budgeterade värdet och inte helt kan finansiera studiehandledare med flera. De interkommunala utbetalningarna och ersättningarna till fristående huvudman beräknas i stort sett
vara oförändrade.
Prognosen för investeringar är 18 mnkr och i nivå med budget.
Rekryteringsutmaningarna gällande lärare generellt och studie- och yrkesvägledare specifikt
är fortsatt stora. En förändrad lönebild med höjda förväntningar gällande lönenivå vid nyrekrytering bidrar till svårigheten att rekrytera. Samtidigt pågår ett brett kompetensförsörjningsarbete med ett flertal aktiviteter.

Ärendenr RS RS 2019/5 Datum 2019-04-26

Sjuktalet har ökat med 0,57 procentenheter i förhållande till motsvarande period 2018 för
hela gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ansvarområde. På verksamhetsnivå har integrationsenheten och folkhögskolan de största ökningarna, medan vuxenutbildningen
uppvisar en tydlig minskning.
Socialnämnden, -5 mnkr

Psykisk ohälsa är ett av våra vanligaste hälsoproblem. I det förebyggande arbetet inom socialförvaltningen pågår ett arbete med att skapa en utbildningsplan i psykisk hälsa där utbildningar ska vara genomförda innan årets slut.
Digitalisering är en viktig del i socialförvaltningens utvecklingsarbete för att möta framtidens behov och effektivisera våra processer. Inom förvaltningens avdelningar pågår arbete
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med att identifiera områden som kan utvecklas genom digitalisering, utse medarbetare med
särskilt ansvar för digitalisering samt att fortsätta införande av e-tjänster.
Brukarmedverkan är ett viktigt område för att utveckla socialtjänsten och vi arbetar i högre
utsträckning för att öka brukares involvering i utvecklingsarbetet. Ett gott exempel är den
arbetsgrupp avseende habiliteringsersättning där brukare i daglig verksamhet ingår.
Ledarskapet står inför många utmaningar och vi behöver i allt snabbare takt kunna ställa
om vår verksamhet och anpassa till ny kunskap och nya arbetssätt. En viktig del i förändringsarbete är även att lämna invanda arbetssätt i takt med införande av nya. Chefer inom
socialförvaltningen kommer under året få gå utbildning inom förändringsledning för att
kunna möta kommande utmaningar.
Kompetensförsörjningen är sedan tidigare en av förvaltningens största utmaningar. Avdelningarna arbetar med handlingsplaner för att säkra bemanningsläget. Förvaltningen lyfter
fram sina medarbetare genom ett ambassadörsprogram. Som ett led i att säkra bemanningen inför sommaren har förvaltningen inrättat tre semesterperioder för medarbetare
inom förvaltningens omvårdnadsyrken.
Den ackumulerade sjukfrånvaron under januari och februari var 9,15 procent för hela socialförvaltningen jämfört med 8,66 procent under motsvarande period föregående år. Det är
dock för tidigt att dra några långtgående slutsatser efter endast två månader men generellt
kan sägas att huvuddelen av sjukfrånvaron avser korttidsfrånvaro som påverkats starkt negativt av årets influensa.
Som ett led i att utveckla befintliga medarbetare erbjuder förvaltningen medarbetare inom
hemtjänsten gratis körkort. En satsning på kompetensutveckling inom socialrätt görs för
berörda handläggare inom myndighetsavdelningen och individ- och familjeomsorgen. Förvaltningens första chefstrainee har påbörjat sitt drygt ettåriga traineeprogram. Ett försök
med heltid som norm är på väg att genomföras inom två enheter, ett särskilt boende och
ett hemtjänstområde. Arbete pågår med hållbar bemanningsplanering för att koppla bemanning till ekonomiskt resultat samt skapa möjlighet att införa heltid som norm.

Ärendenr RS RS 2019/5 Datum 2019-04-26

Nämndens ekonomi är inte riktigt i balans med ett prognostiserat underskott mot budget
på 5 mnkr. Det har varit obalans mellan uppdrag och resurser ett flertal år vilket beror på
att gotlänningarnas behov av socialtjänsten insatser ökat. Nettokostnaden för förvaltningen
har ökat med 0,6 procent för perioden och prognosen för helåret är en ökning på 1,8 procent, vilket får anses som lågt. Målet om en ekonomi i balans är inte uppnått.
För äldreomsorgen redovisas ett stort överskott samtidigt som det är brist på platser på särskilt boende. För LSS-verksamheten prognostiseras ett underskott på 15,8 mnkr vilket är
lägre än tidigare befarat. Volymerna har minskat något första kvartalet men det är svårt att
göra en prognos för helåret då volymerna kan både öka och minska över året samt att det
finns brukare med omfattande insatser.
För individ- och familjeomsorgen är underskott både för perioden och i helårsprognosen.
Kostnaderna för placeringar inom barn- och ungdomsvården befaras vara i nivå med föregående år. Ett flertal åtgärder syftar till att minska antalet placeringar
Missbrukarvårdens kostnader har minskat betydligt medan kostnaderna för försörjningsstödet nu ökar.
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För mottagningen av ensamkommande ungdomar är prognosen ett överskott på 1,6 mnkr
till skillnad från de senaste årens stora underskott.
Hälso- och sjukvårdsnämnden, -30 mnkr

Under perioden har ett föreläggande från Arbetsmiljöverket avslutats efter 9 år, vilket är ett
resultat av en mängd åtgärder under åren.
Vårdplatsläget i sjukvården har under årets första månader varit ansträngd, för att möta behovet av slutenvård har extra vårdplatser öppnats och bemannats i omgångar. En gemensam kraftsamling har gjorts tillsammans med socialnämnden och socialförvaltningen för att
komma tillrätta med den ansträngda situationen gällande vårdplatsbristen.
I en nationell översikt som presenterats under perioden har Gotland lägst andel 4-åringar
med övervikt eller fetma.
Det ekonomiska resultatet för perioden är -8,9 mnkr. Nettokostnadsutvecklingen är på 3,0
procent. De största negativa avvikelserna är arbetskraftskostnader där behovet av hyrpersonal fortfarande är stort. Glädjande nog har behovet av hyrpersonal inom primärvården
minskat kraftigt. Detta är inte bara positivt ur ett ekonomiskt perspektiv utan också ur ett
patientperspektiv med både bättre kvalitet och kontinuitet. Helårsprognosen för hälso- och
sjukvårdsförvaltningen är efter perioden -30 mnkr vilket innebär en nettokostnadsutveckling på 4,7 procent.
Patientnämnden, 0 mnkr

Patientnämnden har från och med 2018 fått ett utökat uppdrag. Detta innebär i korthet; utökat stöd och hjälp till de som har klagomål på vården, utökad analys utifrån ett bredare
underlag än tidigare, utökad återkoppling till de som ansvarar för vården, föreslå förändringar som bidrar till ökad patient/personcentrering.
För att kunna strukturera genomförandet av de nya uppdragen kommer planer att tas fram
gällande analys och kommunikation. Stödpersonverksamheten ska också förbättras under
året. Detta arbete har ännu inte inletts.
Under perioden januari till och med mars har 68 klagomål inkommit. 2018 inkom 67 klagomål. Tre patienter har fått en stödperson jämfört med två under 2018.
Patientnämnden beräknas uppvisa ett nollresultat på årsbasis.

Ärendenr RS RS 2019/5 Datum 2019-04-26

Personalkostnaden har stigit jämfört med samma period föregående år. Under januari och
februari var bemanningen, liksom under 2018, en heltid och en timvikarie. Från första mars
bemannas kansliet av två heltidsanställda. Detta medför högre lönekostnader än tidigare.
Överförmyndarnämnden, -0,2 mnkr

Nämndens kansli är sedan i början av februari fullt bemannat med fast anställd personal
och nämnden ser på 2019 med tillförsikt om än medvetna om att 2018 års stora personalomsättning kommer påverka arbetet under 2019.
Nämnden ligger relativt bra till vad gäller uppsatta mål men behöver ha uppsikt på handläggningstiderna.
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Uppdateringen av ärendehanteringssystemet och äskandet av medel för att utöka kansliet
med en halvtidstjänst är två viktiga steg som tagits i kansliets arbete med de prioriterade
uppdragen som tilldelats av nämnden.
Ekonomiskt så räknar nämnden med att gå med ett underskott mot budget på 150 tkr på
helåret. Detta är hänförbart till kostnader för gode män för ensamkommande barn som
inte är budgeterade. Nämnden har också äskat ett tilläggsanslag för att täcka denna kostnad.

Ärendenr RS RS 2019/5 Datum 2019-04-26

Kostnaden för arvoden till ställföreträdare är i perioden hög, i jämförelse med föregående
år, men som läget ser ut nu finns det alla möjligheter att prognosen för helåret ändå skall
hålla.
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Uppdrag om återinförande av
utmaningsrätt
Innehåll
• Regionstyrelsen 2019-05-28, § 150
• Regionstyrelseförvaltningen 2019-045-13
• Riktlinjer för utmaningsrätt

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 150

Uppdrag om återinförande av utmaningsrätt

RS 2019/212

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Utmaningsrätt införs.
x Riktlinjer för utmaningsrätt antas.
x

Utmaningsrätten innebär en rätt att väcka ärenden (initiativrätt) om en prövning av
om en upphandling skall genomföras av en kommunal verksamhet. Den som har
utmanat verksamheten har dock inga garantier om att få uppdraget utan kommer att
konkurrera med andra leverantörer på samma villkor. Ett trettiotal kommuner, men
såvitt känt ingen region, har för närvarande en utmaningsrätt.
Den 15 december 2008, § 176 beslutade fullmäktige med anledning av en motion att
införa en utmaningsrätt. Den 29 november 2010, § 29 beslutade fullmäktige att
avskaffa utmaningsrätten. Den 19 november 2019, § 43 9. beslutade fullmäktige att
ge regionstyrelsen i uppdrag att bereda förslag för att återinföra utmaningsrätt inom
Region Gotland.
Såsom uppdraget formulerats har regionstyrelseförvaltningen med vederbörliga
ändringar utarbetat ett förslag för ett återinförande i enlighet med de regler för
utmaningsrätt som antogs år 2008.
Nämnderna ska behandla skriftliga initiativ om att utmana regionens verksamhet
(utmaningsrätt) i enlighet med följande.
Med utmaning menas att någon riktar ett önskemål till regionen om att avgränsade
delar av regionens verksamhet ska upphandlas. Med detta avses sådan verksamhet
som regionen bedriver med egen anställd personal. All verksamhet som drivs av
regionen får utmanas, med undantag av myndighetsutövning, strategiska ledningsfunktioner, pågående entreprenader och vad som enligt lag eller förordning måste
utföras av regionens egen personal. Verksamheter som bedrivs genom ingångna
entreprenadavtal eller via kundvalsmodeller kan dock inte utmanas. Verksamhet som
utmanas måste vara definierbar och kunna avgränsas från den övriga verksamheten.
En utmaning ska riktas till den nämnd som driver den verksamhet som utmanas.
Avser utmaningen en verksamhet som drivs av flera nämnder riktas utmaningen till
regionstyrelsen.
Av utmaningen ska framgå: vilken del av regionens verksamhet som utmanas, en
beskrivning som visar att utmanaren är en trovärdig potentiell anbudsgivare på
verksamheten och en uttryckt vilja från utmanaren att själv driva den aktuella
verksamheten.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 150 forts
RS 2019/212

När en utmaning har inkommit ska nämnden skyndsamt pröva frågan om upphandling i enlighet med intentionerna i utmaningen. Beslutar nämnden att inte
upphandla verksamheten ska beslutet motiveras. Nämndens beslut i ärendet ska
delges regionstyrelsen.
Ärendets behandling under mötet

Eva Nypelius (C) tillstyrker regionstyrelseförvaltningens förslag med instämmande av
Johan Thomasson (L).
Meit Fohlin (S) yrkar avslag med instämmande av Filip Reinhag (S), Saga Carlgren
(V) och Isabel Enström (MP).
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och Meit
Fohlins avslagsyrkande och finner att regionstyrelseförvaltningens förslag bifalls.
Votering begärs. I omröstningen gäller ja-röst för regionstyrelseförvaltningens förslag
och nej-röst för Meit Fohlins yrkande. Omröstningen ger 8 ja-röster: Jesper Skalberg
Karlsson (M), Stefan Nypelius (C), Eva Ahlin (C), Fredrik Gradelius (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 regionstyrelseförvaltningens förslag.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-05-13

13 (91)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2018/1027
13 maj 2019

Patrik Pettersson

Regionstyrelsen

Uppdrag om återinförande av utmaningsrätt
Förslag till beslut i regionfullmäktige

•

Regionfullmäktige antar riktlinjer för utmaningsrätt, bilaga.

Ärendet

Utmaningsrätten innebär en rätt att väcka ärenden (initiativrätt) om en prövning av
om en upphandling skall genomföras av en kommunal verksamhet. Den som har
utmanat verksamheten har dock inga garantier om att få uppdraget utan kommer att
konkurrera med andra leverantörer på samma villkor.1 Ett trettiotal kommuner, men
såvitt känt ingen region, har för närvarande en utmaningsrätt.2
Den 15 december 2008, § 176 beslutade fullmäktige med anledning av en motion att
införa en utmaningsrätt.3 Den 29 november 2010, § 29 beslutade fullmäktige att
avskaffa utmaningsrätten.4 Den 19 november 2019, § 43 9. beslutade fullmäktige att
ge regionstyrelsen i uppdrag att bereda förslag för att återinföra utmaningsrätt inom
Region Gotland.5
Såsom uppdraget formulerats har regionstyrelseförvaltningen med vederbörliga
ändringar utarbetat ett förslag för ett återinförande i motsvarande regler för
utmaningsrätt som antogs år 2008.6
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Nämnderna

Se https://skl.se/demokratiledningstyrning/driftformervalfrihet/privatautforarekonkurrens/utmaningsratt.1841.html.
Se
https://skl.se/demokratiledningstyrning/driftformervalfrihet/privatautforarekonkurrens/utmaningsratt/kommunerlandstingmedut
maningsratt.2249.html och https://www.svensktnaringsliv.se/regioner/ostergotland/foretag-fortsatter-att-utmanakommunen_721344.html
3 Se https://www.gotland.se/41082.
4 Se https://www.gotland.se/54893.
5 Se https://www.gotland.se/101503.
6 Se https://www.gotland.se/40695 s. 69.
1
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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

RIKTLINJER

Riktlinjer för
utmaningsrätt
Fastställd av regionfullmäktige
Framtagen av regionstyrelseförvaltningen
Datum 2019-05-17
Gäller tillsvidare
Ärendenr RS 2019/212
Version [1.0]

Riktlinjer för utmaningsrätt
1. Nämnderna ska behandla skriftliga initiativ om att utmana regionens verksamhet
(utmaningsrätt) i enlighet med följande.
2. Med utmaning menas att någon riktar ett önskemål till regionen om att avgränsade
delar av regionens verksamhet ska upphandlas. Med detta avses sådan verksamhet som
regionen bedriver med egen anställd personal. All verksamhet som drivs av regionen
får utmanas, med undantag av myndighetsutövning, strategiska ledningsfunktioner,
pågående entreprenader och vad som enligt lag eller förordning måste utföras av
regionens egen personal. Verksamheter som bedrivs genom ingångna entreprenadavtal
eller via kundvalsmodeller kan dock inte utmanas. Verksamhet som utmanas måste vara
definierbar och kunna avgränsas från den övriga verksamheten.
3. En utmaning ska riktas till den nämnd som driver den verksamhet som utmanas. Avser
utmaningen en verksamhet som drivs av flera nämnder riktas utmaningen till
regionstyrelsen.
4. Av utmaningen ska framgå: vilken del av regionens verksamhet som utmanas, en
beskrivning som visar att utmanaren är en trovärdig potentiell anbudsgivare på
verksamheten och en uttryckt vilja från utmanaren att själv driva den aktuella
verksamheten.
5. När en utmaning har inkommit ska nämnden skyndsamt pröva frågan om upphandling
i enlighet med intentionerna i utmaningen. Beslutar nämnden att inte upphandla
verksamheten ska beslutet motiveras. Nämndens beslut i ärendet ska delges
regionstyrelsen.
__________________

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

G



L

















I





*

+







+











(



+





K



J













I





*









I





O





Q





















H

H







+

N









N

(





(



(







R





I















J

P







O











*





L

H





*

*

H

(

R













+









*















K













K





+













+

+

















J















H

R

















(

K

(

(





+













J

(







K





+

L









L































$













$



*

J

+

















(

L







+



















K





K

I





(



M

*

M



*









H





(



R













L





(

L



I













*







I





O

S



+



K











(





L



+

K







I















K

I



R

+



K





(

















(













+





H

!





I





R

H



J

R

















(

*

+



































*





+







(













$

(



K

+















H















(





(





+



+

O











T

$













M

L





+

*

R









M



*



R

+























I

















*

















H

K







H







R









*









*

K













(































N





R









(



R









J



















I



J











*



*









(





K







$





O

U



K





(





(





+















H

L











L

*



(









9

0



3



K

9

+



-

6







-

(







H

0



(

?















*



N

I





K







R

















K





R











V





















*





*













*







+

I

N

J







R







(

J







(

K



(











N



R

+



L



















*



R











*













(

N

















X

*















I









K

R





I









L



(





H



















+

J





















(













N

I

(

M

I



L















K



















(













K

R









H







H

H





R

H

M

+













H

*



K





(







+



*

J

(

(



O



*





N

I





W













+



H







H











*











R







*







(





+









0

-

.



H

L



*





*





H























(

H





R















K

(







J









+

*



*

K



























K

(



H

(

H





+







K









+













+











(









(















+

M









(







(

R

M



+









+









M

J









K





M



















I









+







+









(



(







(









L

6

Y

2

2

-

6

2

-

3

(

<

-



J

b

2

4

6



[



0

-

3

3



-

.

\

/

0

5

5

0

9

:

2

2

\

3

-

9

3

8

3

]

.

2

=

5

5

3

4

^

[

5

/

;

0

4

2

6

3

2

_

6

`

3

4

0

5

3

4

-

0

;

\

a

[

2

5

0

-

]

0

-

6

-

7

.

4

=

2

2

6

a

[

2

5

0

-

9

.

c

[

]

]

:

-

6

3

-

5

6

7

8

3

2

]

3

9

]

[

4





K





U

'







!





d



*

e



f

L





(







*







9







)

(



*



R



T





g

J







h

K





f











K



2

6

[

-

3

-











*





L



L













*



+







P









O

L













Z

0

*

K

O

?



O











*



+





+







*

[







I





(









R





R



7

(













I











*











(



J



I

H



H







R



$



K





I

























5















R

(

*









Y



-





(

+



(

J











*



+













L











K





O

*

I











+







O



R











$

+





(











*



3



K





























*

J



















*

'









K





R



































I









N



.





(



O





L



a

i

j

_

k

l

m

n

c

i

l

Z

c

[



]



r



t

x

y











:



s



]



u

z

{





}



{





1

4



~

z





{





2



3



5



.



3



o

-









J













+







A

p

p







F

q

E

!







{















|







{





O

"

E

C

!

"

"







{



{



z













z





|

{



{



|

z



{

{

|

{



|







z



{









~





G

!



q

"

U

'

E

w

|





.



v

{





-

Z



+

O





d







*



e



(









O







I





O



V





H



W



R













(











$





(











R



(

















I





M







R















I









*







*







+





























+





*

(





+













U

*





(



K



















(

N



I











+



I















K









(



+















R



+









+













L













(









K









I







K

+







*

*

(

+

















(























+





L



O



J





(

I



















S



N

I





























H







L

















(



K

+















+

I

















+





I























±

Â

Î

















(



+





(

R





















H





±

¤

Ï

c

x

ç

[

õ

]







´

Û

ï

:

ç

-

(



°

(



L























*









ª



³

(





+





H

H

R





*







O

H

H

R





*



(







+



I

K





+









+





J

(

!





L





(

+





+

*





(













*

H

+

























(



+

























+

(









(











H

(

















H

+





(









+







I



K





I





+















I











+





















O



I

R

T



+

M









(















I













I









(



H











(

H

I





*

H



























(









(

+

M

R









J









+



!















!





O











+







*



(







+































O

«

Ô

1

J

4

(

Ó

3



±

ö



²

®

Ô

-

Õ

.

°

º



±

º

Ð

µ

÷

<

b

Û

´

³

Ü

µ

¯

´

³

¹

²

³

Ú



´

È

´

î

¹

·

¹

º

´

´

Ú

Ñ

´

µ

Û

Û

Ü

º

ç

Õ



·

º

±

ñ

Î



±

º

Ä

Í

·

Ó

·

µ

¯

Ð

²

Í

Ç

Î

Û

Ò

º

Õ

·



Ó

¿

ç

º

ò

º



º

³

¼

³

µ

Ú

´

Î

Û

µ

±

Ü

Õ

½

Ó

´

¹

±

²

Ï

´

ç

²

Î

Î

±

Õ

º

µ

Ö

è

Õ

´

Í

ð



´



³

Ó



¿

´

³

®

È

¹

³

Ê

Ë

²

ã

Ú

±

µ

´

´

Ä

À

Û

Ü

à

²



Ð

®

¶

±

´

Ü

²

¿

·

Ç

°

µ

±

³

Û

Ã

³

Î

°

Ç

Â

O

¾

¼

¹

Ú

ì

ô

¯





¿

Á

°



Å

²

´

Ý

Ã



´

²

³



²

´

²

Î

µ

µ



(

¹

´

µ

±



´

°

Ø

Ï

Î

´

¬

Ð

Í

¾

Ü



²



²

â

ó



±

Ç

Û

Õ



Ä

Ç

¾

Ò

+

¬

´

»



²

È

Ú

Ô





µ

²

Ô

Ï



°

â

²

Ð

µ

¹

Ü

Î



Ã



±

³

Ú

K

Â

¹



Ñ

ë

Î

°

º



Á

Ã

Ù

Æ



À

±

±

³



¹

Ç

²

Ï

Ô



¿

É

³

æ

Ø

ð

È

Ø

±

+

´

²

²

×

È





²

â

À

Ñ

¹

Ð





°

½

º

Ö

Ú



¯

Æ

º

³



´

¿

Î

¿

½



µ

±

Ï

²



³

¹

Ð

²

ï

µ

·

¸

á



µ

´

Ó

Ü

³



¹



Õ

Û



¾

°

Ò

À

¸

²

Û

¯

Ô



´

¸

Ô

Æ



µ

´

³

Î

Å

Ú

½

µ

®

Æ



´

³

Ê

é

·

µ

Ó



µ

²

±

³

µ

±

´

Æ

í

³

Ò

¼

Ë

²

Ã



¼

¹

Ñ

¹





¾

·

Ð

¾

³

´

°

Ï

²



±

½

À

ê

Â

+

»

³

Î

±

®

´

º

´

Í

Ä

²

Ú

µ

µ

®

¯



¸

³

Ì

¹

²



Í

·



²

²

È



¹

¼

¶

³



º



¾

¬

¯

Â

3



®

Á

Ò

.





µ

±

®

à

*

º

µ

®

²





´

µ

¹

±

³

¹

À

Õ

¿

¾

+

¹

±

²

ß



¸

³



Ø

5



³

Ü

¹

¹

´

Á

±

Û

Î

´

Û



²

Å

À

º

´

¸

´

À

²

Ú

2

·

²

¹

¹

³

±

Ú

²

ï

®

¿



¹

Û

é

·

º

Å

´

¸

Ó

.

·

Ç

¯

Ü

±

µ

´



Ç

¶

´

´

²

µ

µ

³

²

Ú

ø



®

²

¾

Õ



±

±

´

Ú



´

½

å

²

÷



²

]

'







²

Ä

Á

°

ç

±

Ç

®

¹

Ã

³

²

±

´

Â

·



°

´

®

Ç

°

ä

²



¥

©

²

¾

¹

Ã

Þ

¹

Í



¾

±

·

±

°

Â

Æ

¬



¯



Ë





¨

°

Á

°

Ä

¯

Á

À

¯

(















+







®

À

¹

§















¹









(







+



¦







¢

¤

x
¬



*



(























¡

£





(



















O





R

å

Ó

²

ô

Ú

õ

ö

´

Û

Ð

Ü

Í

Í

Ð

ù

4

.

5

0

7

2

6

5

5

/

[

]

]

:

-

<

:

5

5

]

=

/

2

6

7

3

O

ö

ï

Ô

Ó

Õ

a

i

j

_

k

l

m

n

c

i

l

Z

c

[



]



]



:



-



.





2



1





ú

ÿ













x



û



;

D



3



-











)

*

>

G

F





%



-

.

<

'

?

H













+







A

p

p







F

q

E

E

!

q

"

"

E

!

C

"

"

þ





(

0

=

F

J



























'

,

)

@

I

,

0

*

-

)

*









!

"

"









#

#

"





0

.

/

0

&

0

.

3

'

&

(

4

%

&

,

&

-

(

0

5

'

'

(

/

4

(

3

0

0

*

3

'

(

5

'

'

&

,

&

-

8

B

K

F

L

K

M

D

L

N

O

P

M

G









$





#





%

&

'

%

(

)

*

+

&

,

&

-

(

.

/

&

'

/

0

*

2

2

7

A

J

)





1

,

<

E

ý

.

2

+

:

5



ü

1

C





0

9

3

o





1

4

Z

Q

F

D

R

S

M

T

G

E

U

M

D

G

F

R

K

M

V

U

L

G

K

F

.

%

.

/

4

6

)

*

'

'

*

0

%

'

,

+

,

-

%

0

*

%

&

'

%

-

&

%

'

(

W

X

X

Y

Z

X

[

Z

\

[

\

W

X

X

Y

c

X

X

`

&

e

f

p

g

q

h

r

i

s

t

h

j

u

k

v

l

t

w

m

x

h

q

n

m

o

f

a

b

n

s

a

Z

0

2

½

1

1

]

1

_

/

4

4

3

&

(

'

»

0

*

)

(

*

2

&

W

X

X

Y

Z

X

W

Z

\

Y

¼

%

'

(

)

%

¾

+

¿

&

4

*

+

)

*

0

%

6

0

1

*

(

)

À

0

,

*

&

4

/

'

,

/

&

+

%

'

*

0

%

+

%

'

'

*

&

2
¼

(

À

.

%

)

)

%

+

3

'

4

%

&

1

4

*

&

%

0

+

*

%

'

,

&

-

(

0

5

'

2

'

1

'

0

*

'

%

-

(

.

%

,

&

0

%

(

,

Á

/

'

)

%

&

+

(

.

/

4

4

3

&

8

*

+

2

2

/

Æ

*

4

4

-

3

5

0

&

%

%

&

)

%

7

'

*

'

0

7

.

*

(

0

%

Â

.

4

0

(

Ä

%

*

4

'

*

&

Ä

,

,

*

'

%

*

)

&

'

-

&

*

%

0

0

3

&

/

6

%

6

'

Ã

Ä

,

Ä

%

%

7

0

&

&

+

*

(

)

-

'

%

,

5

(

)

(

.

)

+

%

(

/

4

(

*

0

*

&

,

À

/

&

*

.

3

&

0

&

%

&

Æ

*

(

'

5

4

+

'

,

+

(

6

*

0

,

/

+

7

%

0

%

'

7

3

&

-

*

&

%

'

'

-

*

&

/

Ã

0

*

1

*

4

%

&

,

&

-

(

0

5

'

'

*

&

4

)

,

-

Ä

*

'

%

'

'

Æ

*

+

0

,

7

%

2

%

.

'

Å

1

.

3

Ä

&

%

(

&

8

(

%

a

/

2

'

'

4

-

0

4

3

%

&

+

*

*

&

'

(

-

.

*

%

&

/

+

4

À

,

*

&

&

/

4

2

4

0

%

*

&

6

6

*

&

Å

Æ

3

+

(

3

6

6

Ä

%

&

+

)

,

&

-

%

7

'

5

&

(

'

*

&

*

)

)

*

0

7

*

0

1

a

/

4

4

3

&

*

&

(

.

%

*

&

)

,

-

'

4

/

'

,

/

&

5

0

*

0

&

%

.

(

%

4

Ä

4

+

*

,

&

&

(

(

»

&

&

Å

.

3

(

&

%

&

%

4

7

'

.

5

3

0

)

,

-

%

(

.

5

)

*

4

/

'

*

'

'

&

8

(

)

%

-

%

)

(

À

+

%

&

)

'

2

,

+

Ä

%

Å

Å

4

)

,

-

Ä

*

'

%

'

'

(

5

-

%

&

*

1

'

0

%

0

%

&

+

*

8

a

/

4

4

3

&

*

&

(

.

%

5

7

*

&

2

)

&

*

*

2

0

1

'

'

2

(

1

/

*

%

&

%

%

'

Æ

'

-

*

0

-

5

0

%

3

%

,

6

6

&

Ä

%

%

&

&

Æ

+

3

)

+

,

&

6

-

À

*

Ä

&

*

'

)

,

%

)

)

*

(

)

%

)

4

*

4

0

%

+

*

)

&

%

(

4

0

2

%

*

7

+

*

&

&

À

7

-

*

/

0

&

.

%

(

%

&

&

4

%

Ä

*

&

'

7

*

0

.

(

%

4

Ä

*

'

8

1

¼

»

&

+

,

-

Ä

*

'

(

3

'

7

&

,

&

-

/

Ã

Ä

(

'

0

%

'

*

-

,

(

.

%

)

*

+

&

,

&

-

(

3

&

.

'

,

/

&

*

1

0

*

+

%

&

5

0

3

'

)

%

-

+

6

À

*

&

'

0

*

6

0

*

&

%

+

(

W

a

/

4

4

3

&

(

'

»

0

*

)

(

*

&

Æ

*

(

)

3

'

%

+

.

X

%

X

,

d

Z

&

'

\

*

W

7

Z

%

\

0

%

%

.

'

3

*

)

)

0

(

%

4

'

7

*

0

.

(

%

4

Ä

*

'

(

/

4

2

%

0

3

'

4

%

&

,

&

-

8

\

*

%

'

'

-

*

&

5

4

&

+

*

0

&

%

+

,

0

*

.

'

,

7

/

4

Ä

3

0

1

/

0

'

(

%

'

'

.

/

&

.

3

0

0

*

&

(

3

'

(

5

'

'

&

,

&

-

/

Ã

Ä

%

7

.

&

/

6

6

&

,

&

-

%

7

.

/

4

4

3

&

%

)

7

*

0

.

(

%

4

1

(

.

*

)

8

)

Ç

7

7

*

0

+

.

,

(

0

%

*

.

4

'

Ä

,

*

7

'

*

8

&

0

È

&

%

+

4

*

-

0

)

À

%

0

.

%

%

)

.

'

*

,

0

/

0

&

&

%

.

'

.

'

3

,

0

7

0

*

-

&

*

(

&

3

/

'

(

4

5

)

'

»

'

(

%

'

'

.

/

&

.

3

0

0

*

&

(

3

'

(

'

(

%

(

0

*

(

5

Â

0

/

*

Ã

5

'

'

&

,

&

-

,

6

0

,

&

Ã

,

6

(

.

%

6

1

0

7

%

.

%

2

(

0

2

-

&

5

4

&

+

*

0

&

%

(

Æ

*

(

1

(

*

2

1

%

Ä

&

3

Ä

(

'

.

0

*

%

+

Æ

&

)

,

&

%

-

,

+

&

&

5

*

)

0

À

)

'

/

4

7

,

)

.

*

&

7

*

0

.

(

%

4

Ä

*

'

(

/

4

2

0

Ä

3

)

3

%

'

4

1

(

5

%

'

0

'

.

&

,

&

&

%

-

+

%

(

0

%

&

&

%

%

/

)

»

Ã

Ä

(

*

/

Ã

7

*

Ä

&

4

'

/

Å

3

'

1

*

,

)

7

)

%

8

2

`

*

,

7

*

&

'

,

)

)

&

5

4

&

+

*

0

&

%

À

0

%

&

(

*

(

)

,

-

-

%

,

)

,

&

*

4

*

+

4

/

'

,

/

&

5

0

*

2

0

1

&

%

(

0

(

)

%

-

8

2

É

5

4

&

+

*

0

&

%

(

.

%

*

&

)

,

-

'

+

,

0

*

.

'

,

7

*

&

6

0

7

%

.

/

&

.

3

0

0

*

&

(

3

1

'

(

5

'

'

&

,

&

-

2

0

Ä

*

)

%

(

,

&

1

`

7

*

0

.

(

%

4

Ä

*

'

8

*

&

4

%

0

1

.

1

,

&

&

(

&

À

-

/

'

,

&

'

1

%

)

'

*

0

&

%

'

,

7

%

3

0

*

(

(

&

%

+

(

%

%

*

0

0

*

)

»

(

(

/

4

(

Â

.

%

-

*

&

/

4

0

%

(

(

.

%

À

&

-

%

3

6

6

/

4

2

%

&

(

'

1

0

%

2

2

'

&

+

7

5

)

)

+

%

%

'

'

'

%

7

2

1

(

0

*

'

%

-

*

)

)

*

+

*

'

1

*

0

7

*

0

.

(

%

4

2

Ä

*

'

0

*

&

,

&

-

%

0

*

1

½

0

8

&

(

%

4

'

/

4

+

*

'

2

,

&

&

(

1

4

0

3

'

(

5

'

'

&

,

&

-

%

1

0

,

&

&

2

(

0

Z

%

'

'

3

6

6

&

À

1

/

Ã

Ä

%

'

4

À

)

*

&

4

*

2

1

'

0

Æ

5

'

'

0

%

+

.

/

&

.

3

0

0

*

&

(

3

'

(

5

'

'

&

,

&

-

%

'

'

(

'

5

0

.

%

+

*

'

)

/

.

%

)

%

&

5

0

,

&

-

(

)

,

7

*

'

1

*

*

.

'

,

7

,

'

*

'

*

&

-

*

&

/

4

%

'

'

(

5

&

.

%

.

/

(

'

&

%

+

*

0

&

%

4

*

+

Æ

,

Æ

*

Ä

À

)

)

%

&

+

*

Z

%

7

7

4

*

,

0

.

&

(

(

%

1

'

(

4

%

Ä

4

*

'

4

*

%

&

(

&

.

,

*

7

À

6

À

3

'

Æ

3

+

/

Ã

Ä

.

7

%

)

,

'

*

'

(

.

%

.

/

&

.

3

0

0

*

&

(

3

'

(

5

'

'

&

,

&

-

%

7

8

2

`

*

&

0

*

(

2

)

1

%

-

&

%

3

'

4

%

&

,

&

-

(

0

5

'

'

*

&

.

%

&

(

*

(

(

2

2

/

4

*

'

'

.

/

4

6

)

*

4

*

&

'

'

,

)

)

Å

+

,

0

*

.

'

,

7

*

&

8

1

Ê

0

y

z

{

|

}

~





{

{







ª

«

¥





¬

¤

¬



®

ª

¯

°



{





±



*



'



{





²

³

%

-

}



~







Â



{





0

{

*

&

,

&

-

%

0

/















Ã







Ä

z

%



z







¡

¡

&

¢

¢

(





'

5

)

)

+

%

-

*

(

4



}

)





£

¤

¥





£

¤

¥





¬

£

¡

´

´

¡



¡

¦

¡

¨





¦





¦







-

}

§



,



|

¨

Ä

{



©

*

z







§

'









µ



%



©



§

¶

'





'

z

{

Ë

3

'

4

%

&

%

Ë

|

Æ

*

,



}

&



'





)





,

-

%

z

y



{







z



¶

·



¸

¨











©

§





¹

¹

£

¥

¤

¹



¤

¬

¤

£

º

´

¡

¥

¹

d

]

\

^

Z

_

\

X

1

7

*

0

.

(

%

4

Ä

*

'

*

0

-

*

&

/

4

%

'

'

)

5

4

&

2

%

0

(

)

%

-

6

À

7

*

0

.

(

%

4

Ä

*

'

(

/

4

.

%

&

1

c

.

/

*

&

-

.

*

3

0

&

0

6

*

0

&

/

(

Ã

3

*

'

(

(

(

5

'

'

%

(

Â

/

Ã

Ä

6

À

+

*

'

'

%

(

5

'

'

(

.

»

&

+

%

6

À

&

5

4

&

+

*

0

&

%

2

(

0

7

%

)

'

&

,

&

-

%

0

&

%

(

8

1

2

Ì

&

3

'

4

%

&

,

&

-

(

0

5

'

'

.

%

&

,

&

0

%

(

6

À

(

À

(

5

'

'

2

%

1

'

'

&

5

4

&

+

*

&

Â

,

*

&

)

,

-

Ä

*

'

4

*

+

-

,

7

&

%

2
Ì

+

,

0

*

.

'

,

7

Â

6

0

7

%

0

.

/

&

.

3

0

0

*

&

(

3

'

1

4

%

0

.

&

%

+

(

%

&

%

)

»

(

(

.

%

-

*

&

/

(

5

'

'

&

,

&

-

0

+

*

&

%

.

'

3

*

)

)

%

2

1

4

0

%

(

*

&

)

,

-

'

+

,

0

*

.

'

,

7

*

&

,

6

6

Ä

%

&

+

)

%

Â

%

)

'

*

0

&

%

'

,

7

'

,

7

,

(

(

*

0

1

3

7

0

.

(

%

4

Ä

*

'

*

&

8

&

2

&

&

5

4

&

+

*

&

(

Æ

*

(

)

3

'

%

'

'

2

%

%

)

)

Â

.

&

/

6

6

%

%

7

+

*

&

Æ

*

0

0

+

%

7

*

0

.

(

%

1

4

1

Ä

*

'

*

&

8

2

Í

*

1

+

&

,

&

-

(

.

/

&

'

/

0

*

'

%

&

(

*

0

(

À

)

*

+

*

(

%

'

'

(

»

'

*

'

4

*

+

4

/

'

,

/

&

*

&

Â

%

'

'

-

*

0

*

'

%

-

Â

2

0

*

&

,

&

-

%

0

/

Ã

Ä

%

&

(

'

5

)

)

+

%

*

&

Ã

Ä

%

&

(

%

'

'

Æ

*

+

0

,

7

%

.

/

4

4

3

&

%

)

7

*

0

.

(

%

4

Ä

*

'

,

1

%

)

'

*

0

&

%

'

,

7

0

*

-

,

Â

'

,

)

)

-

2

/

1

+

/

(

*

(

-

*

&

/

4

%

'

'

*

&

.

2

/

4

6

)

*

'

'

*

0

%

&

+

*

3

'

4

%

&

,

&

-

(

0

5

'

'

1

Ê

0

Î

(

)

%

Ï

-



'

Ð

,

)

Ñ

)

Ò

0



*



-

Ó

)

*



0

0





3

'

4

%



&

,



&



-

(



0

Ô

5

'

'

*

Ï

&



Æ



,



/

-



%

Ò

(

8

Ó

1









2

Ô









Õ

Ó

Ò

Ñ



1

¼

/

'

,

/

&

*

&

'

,

)

)

(

'

»

0

.

(

½
Í

Ì

`

É

Ö

É

b

2
Ø

1

`

/

Ù

a

<

%

Ú

>

Û

Ü

Ä

=

)

>

?

)

<

Ý

Þ

ß

?

Ã

Ä

*

&

½
É

Á

/

×

Ì

¾

×

3

'

4

%

&

,

&

-

(

0

5

'

'

,

&

0

(

3

'

,

0

À

&

Æ

,

)

%

-

+

%

0

*

-

)

*

0

8

,

&

2

0

(

8

2
¼

*

+

3

'

4

%

&

,

&

-

4

*

&

%

(

%

'

'

&

À

-

/

&

0

,

.

'

%

0

*

'

'

&

(

.

*

4

À

)

'

,

)

)

.

/

4

4

3

&

*

&

/

4

%

'

'

¼

%

(

7

-

À

0

+

5

%

&

(

&

%

7

+

*

*

0

+

.

(

*

%

)

%

4

0

Ä

%

*

7

'

.

(

/

/

4

4

4

.

3

/

&

4

*

&

4

(

3

7

&

*

*

0

&

.

Æ

(

*

%

+

4

0

Ä

,

7

*

*

'

0

(

.

4

%

*

3

+

6

*

6

-

Ä

*

%

&

&

%

+

&

)

(

%

'

(

5

8

)

)

*

+

6

+

*

+

0

(

*

/

'

&

'

%

%

%

)

8

7

(

Ç

)

*

(

)

1

7

*

0

.

(

%

4

Ä

*

'

(

/

4

+

0

,

7

(

%

7

.

/

4

4

3

&

*

&

À

0

3

'

2

4

»

&

+

,

-

Ä

*

'

(

3

7

&

,

&

-

Â

(

'

0

%

'

*

-

,

(

1

/

Ã

Ä

6

*

0

7

,

7

(

%

/

%

+

&

.

(

%

3

/

)

&

4

8

+

*

à

*

7

%

&

0

)

)

.

(

4

%

&

%

(

Â

4

*

+

3

&

+

%

&

'

%

-

%

7

1

'

,

(

4

-

%

'

)

4

/

%

Ä

+

*

-

*

)

)

*

'

*

*

)

0

0

)

*

(

.

%

Æ

+

*

+

&

,

&

-

(

3

&

.

'

,

/

&

1

0

4

&

)

2

0

/

%

.

/

/

0

*

Ã

+

+

&

0

.

,

,

,

7

&

&

-

(

'

4

-

*

*

3

'

À

&

(

/

4

'

*

3

4

%

,

&

%

0

0

-

Â

6

À

-

À

*

&

+

*

*

&

'

0

*

6

0

*

À

&

%

(

-

%

&

7

%

.

*

&

/

'

4

0

*

4

6

3

0

*

&

&

*

%

&

+

(

%

*

7

'

*

0

.

(

%

4

Ä

*

'

(

/

4

3

'

4

%

&

%

(

4

À

(

'

*

7

%

0

%

+

%

-

%

*

)

+

*

0

&

*

)

)

*

0

8

1

à

&

2

'

&

(

*

1

*

,

&

,

*

0

Æ

%

0

/

Ã

Ä

.

3

&

&

%

%

7

-

0

5

&

(

%

(

0

À

&

2

+

*

&

7

0

,

-

%

7

*

0

.

(

%

4

Ä

*

'

*

&

8

Ì

&

3

'

4

%

&

,

&

-

(

.

%

0

,

.

'

%

(

'

,

)

)

+

*

&

&

5

4

&

+

(

/

4

+

0

,

7

*

0

+

*

&

7

*

0

.

(

%

4

Ä

*

'

(

/

4

1

3

'

4

%

&

%

3

'

4

%

&

,

(

8

&

Ç

-

7

*

(

&

*

'

0

,

)

3

)

'

.

4

%

/

4

.

%

&

,

4

&

-

3

*

&

(

&

'

*

»

0

&

*

7

)

(

*

*

0

&

.

(

%

4

Ä

*

'

(

/

4

+

0

,

7

(

%

7

)

*

0

%

&

5

4

&

+

*

0

0

,

.

'

%

8

1

Ç

7

3

'

4

%

&

,

&

-

*

&

(

0

%

4

-

À

á

Z

7

,

)

.

*

&

+

*

)

%

7

.

/

4

4

3

&

*

&

(

7

*

0

.

(

%

4

Ä

*

'

(

/

4

3

'

4

%

&

%

(

Z

*

&

%

&

*

&

Æ

*

Æ

(

3

.

+

0

(

,

-

7

,

&

7

,

%

&

0

-

(

*

6

/

À

7

3

*

'

0

'

.

0

(

»

%

Ã

.

4

'

Ä

7

*

'

,

*

*

0

,

.

(

%

(

0

%

%

4

'

Ä

'

3

*

'

'

*

4

%

&

%

0

*

&

5

0

*

&

'

0

/

7

5

0

+

,

-

6

/

'

*

&

'

,

*

)

)

&

1

)

Å

%

&

7

7

Å

Z

4

0

À

&

3

'

4

%

&

%

0

*

&

%

'

'

(

5

)

7

+

0

,

7

%

+

*

&

%

.

'

3

*

)

)

%

8

2

1

É

5

0

*

&

3

'

4

%

&

,

&

-

Ä

%

0

,

&

.

/

4

4

,

'

(

.

%

&

5

4

&

+

*

&

(

.

»

&

+

(

%

4

'

6

0

7

%

0

À

-

%

&

/

4

2

3

6

6

Ä

%

&

+

)

,

&

-

,

*

&

)

,

-

Ä

*

'

1

3

'

.

/

4

*

+

,

&

'

*

&

'

,

/

&

*

0

&

%

,

3

'

4

%

&

,

&

-

*

&

8

â

0

7

&

,

&

-

(

.

%

(

.

*

1

,

0

À

&

+

*

+

,

0

*

.

'

,

7

/

4

/

0

'

(

%

'

'

.

/

&

.

3

0

W

4

4

3

&

(

'

»

0

*

)

(

*

&

-

%

7

&

5

1

4

&

+

*

0

&

X

0

*

X

&

d

(

Z

3

\

W

'

(

Z

5

\

'

'

&

,

&

-

/

Ã

Ä

%

7

.

&

/

6

6

&

,

&

-

(

/

4

\

%

Â

Æ

)

%

&

+

%

&

&

%

'

(

.

%

*

&

2
Ø

4

%

0

.

&

%

+

(

%

&

*

'

%

)

»

(

-

*

&

/

4

0

%

(

8

*

(

)

3

'

%

0

&

5

4

&

+

*

&

%

'

'

,

&

'

*

3

6

6

Ä

%

&

+

)

%

É

7

*

.

/

0

.

4

(

4

%

4

3

Ä

&

(

'

»

*

&

0

*

(

)

(

.

*

%

&

Æ

8

*

(

)

3

'

*

'

4

/

'

,

7

*

0

%

(

8

5

4

&

+

*

&

(

Æ

*

(

)

3

'

,

5

0

*

&

+

*

'

(

.

%

+

*

)

-

*

(

(

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2019-06-17

Handlingar till

Ärende 6

Uppdrag om Utredning av driftsformer
för VA-verksamhet och avfallsverksamhet
Innehåll
• Regionstyrelsen 2019-05-28, § 151
• Regionstyrelseförvaltningen 2019-05-13
• PM: Bolagisering av VA-verksamheten och Avfallsverksamheten

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 151

Uppdrag. Utredning driftsformer VAverksamhet och avfallsverksamhet

RS 2019/485
AU § 140

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x

Regionstyrelsen ställer sig bakom regionstyrelseförvaltningens förslag att
driftsformen för VA- och avfallsverksamheten inte ska ändras.

Regionstyrelsen fick i samband med beslut om strategisk plan och budget i november
2018 i regionfullmäktige ett utökat uppdrag att utreda och redovisa för- och nackdelar med alternativa driftsformer för VA- och avfallsverksamheten, RF 2018-11-19,
§ 43.
Uppdraget har genomförts med hjälp av Mattias Haraldsson, ekonomie doktor och
forskare vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, vars forskning är inriktad på
redovisning och organisering av kommunal vatten- avlopp- och avfallsverksamhet.
Sammanfattningsvis kan sägas att organiseringen av dessa verksamheter beror på
vilket syfte som den har. Mer än 50 procent organiseras i kommunal förvaltning,
vilket alltså är den vanligaste organisationsformen, medan drygt 30 procent
organiseras i bolagsform. De olika formerna har för- och nackdelar.
Den utredning som är gjord visar att forskning på området inte bevisar att den ena
formen faktiskt är bättre än den andra. Det finns både för- och nackdelar med att ha
verksamheten i förvaltningsform och i bolagsform. Det finns också i de flesta fall
möjlighet att uppväga nackdelar med motåtgärder. Med anledning av detta föreslår
regionstyrelseförvaltningen att VA- och avfallsverksamheten blir kvar i förvaltningsform. Det skulle troligen bli kostsamt, både resursmässigt och tidsmässigt, att ändra
organisationsform för dessa verksamheter och om detta inte tydligt ger stora fördelar
anser regionstyrelseförvaltningen att det inte ska genomföras.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-23

14 (91)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2019/485
23 april 2019

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Utredning driftsformer VA-verksamhet och avfallsverksamhet
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige
• Ingen förändring av driftsform för Region Gotlands VA-verksamhet och

avfallsverksamhet ska göras.

Sammanfattning

Regionstyrelsen fick i samband med beslut om strategisk plan och budget i november
2018 i regionfullmäktige ett utökat uppdrag att utreda och redovisa för- och nackdelar med alternativa driftsformer för VA- och avfallsverksamheten, RF 2018-11-19,
§ 43.
Uppdraget har genomförts med hjälp av Mattias Haraldsson, ekonomie doktor och
forskare vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, vars forskning är inriktad på
redovisning och organisering av kommunal vatten- avlopp- och avfallsverksamhet.
Sammanfattningsvis kan sägas att organiseringen av dessa verksamheter beror på
vilket syfte som den har. Mer än 50 procent organiseras i kommunal förvaltning,
vilket alltså är den vanligaste organisationsformen, medan drygt 30 procent
organiseras i bolagsform. De olika formerna har för- och nackdelar.
Ärendebeskrivning

Kommuners frihet att välja organisation är relativt stor och det finns inga formella
hinder att organisera vatten- och avloppsverksamhet samt avfallsverksamhet som
kommunal förvaltning, kommunalt bolag, i gemensam nämnd eller i kommunalförbund. Det finns en del forskning om framförallt vatten- och avloppsverksamhet
som kommunalt bolag. Även något exempel med kommunal avfallsverksamhet. Det
finns egentligen ingen forskning som bevisar att den ena formen faktiskt är bättre än
den andra. Snarare är det så att den ena eller den andra formen kan premiera eller
motverka enskilda aspekter, samtidigt som det normalt går att väga upp en
identifierad nackdel med en motåtgärd.
VA- och avfallsverksamhet är organiserat på olika sätt i svenska kommuner.
Nedanstående tabell avser 2015, men har inte förändrats väsentligt.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2019/485

Huvudmannaorganisering år 2015
Vatten och avlopp Renhållning
Kommunal förvaltning
57%
52%
Kommunalt bolag
31%
31%
Gemensam nämnd
3%
3%
Kommunalförbund
9%
14%
Summa
100%
100%

Vid val av organisering bör syftet vara det viktigaste motivet för ett sådant beslut.
Om syftet är ekonomiska skäl är effekten av en bolagisering troligen inte stor.
Självkostnadsprincipen gäller fortsatt vid prissättning och styrning. Fullmäktige ska
besluta om taxorna eller åtminstone om taxemodellen. Avseende investeringarna så
är det den kommunala koncernens finansiella ställning som påverkar villkoren för
finansiering och risken för upplåningen ligger fortfarande hos skattekollektivet.
Om syftet istället är att stärka fokus för verksamheten och att eventuellt vara mer
flexibel och attraktiv som arbetsgivare kan bolagisering vara en väg att gå. Forskning
visar att de som varit med om en bolagiseringsresa inom va- och avfallsbranschen
upplevt positiva effekter på dessa områden. Nackdelar är att det finns risk för sämre
samverkan internt och att koncernperspektivet försvagas. Politikers och medborgares
insyn i, och kontroll över, bolagiserad verksamhet försämras. Det innebär också till
viss del dubbla kostnader för administrativa delar av verksamheten.
Ett ytterligare syfte, som inte är aktuellt för Region Gotland, kan vara samarbete med
över kommungränser.
Utifrån Gotlands utgångsläge som ö är det viktigt att verksamheten, oavsett
organisationsform, inte tappar fokus på den interna samverkan och vikten av att det
ska finnas tillgång till vatten på bästa möjliga sätt.
Bedömning

Den utredning som är gjord visar att forskning på området inte bevisar att den ena
formen faktiskt är bättre än den andra. Det finns både för- och nackdelar med att ha
verksamheten i förvaltningsform och i bolagsform. Det finns också i de flesta fall
möjlighet att uppväga nackdelar med motåtgärder. Med anledning av detta föreslår
regionstyrelseförvaltningen att VA- och avfallsverksamheten blir kvar i
förvaltningsform. Det skulle troligen bli kostsamt, både resursmässigt och
tidsmässigt, att ändra organisationsform för dessa verksamheter och om detta inte
tydligt ger stora fördelar anser regionstyrelseförvaltningen att det inte ska
genomföras.
Beslutsunderlag

PM; Bolagisering av VA-verksamheten och Avfallsverksamheten, Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
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PM: Bolagisering av VA-verksamheten och Avfallsverksamheten,
Region Gotland
Sammanfattning
Den vanligaste organisationsformen för kommunal vatten- och avloppsverksamhet samt
avfallsverksamhet är kommunal förvaltning (> 50%). Drygt 30 % av verksamheterna är organiserade
som kommunala bolag. Det har bedrivit en del forskning och det finns en del praktisk erfarenhet som
indikerar vad som är fördelarna och nackdelarna med respektive organisationsform. Vid vägval
avseende formen för vatten och avlopp respektive avfall torde syftet vara en central utgångspunkt.
Om syftet är finansiellt torde inte effekten av en bolagisering vara stor. Det är fortfarande
kommunfullmäktige som beslutar om taxorna och verksamheten ska fortsatt följa
självkostnadsprincipen i sin prissättning och styrning. Vad gäller investeringar kan
kommunkoncernen knappast finansiera investeringarna bättre ur abonnenternas perspektiv i ett
kommunalt bolag, då det är den kommunala koncernens finansiella situation som påverkar villkoren.
Skattekollektivet kommer också fortsatt, att i slutändan, stå för risken för upplåningen vid en
bolagisering. Antingen som ägare och/eller som borgenär. Dock ska det beaktas att forskning vittnar
om att de som gått från kommunal förvaltning till kommunalt bolag har upplevt en minskad
konkurrens om investeringsmedel. Detta torde dock vara en effekt av att det finns olika regler för
investeringsfinansiering inom den kommunala förvaltningen och inom den kommunala koncernen.
Är syftet istället att stärka vatten- och avloppsverksamhetens samt avfallsverksamhetens fokus,
sammanhållning, flexibilitet och attraktivitet som arbetsgivare kan bolagisering vara en väg att gå.
Här visar forskning att de som har varit med om en bolagiseringsresa inom vatten- och
avloppsbranschen samt avfallsbranschen upplever positiva effekter på dessa områden. Nedsidan
med bolagiseringen är att det finns en risk att samverkan internt blir sämre samt att
koncernperspektivet försvagas, vilket är viktiga framgångsfaktorer för en kommun belägen på en ö.
Vidare tenderar politikers och medborgares insyn i, och kontroll över, bolagiserad verksamhet att bli
sämre.
Slutligen bör det beaktas att organisationsformer har olika fördelar och nackdelar, men avgörande
för att skapa en effektiv verksamhet är vilka människor, vilken organisationskultur och vilket
ledarskap som organisationsformen fylls med. Varje s.k. nackdel kan nästan alltid hanteras med en
åtgärd som motverkar dess effekter.

Bakgrund
Region Gotlands kommunala vatten- och avloppsverksamhet samt avfallsverksamhet är idag
organiserad inom den kommunala nämnds- och förvaltningsorganisationen (Teknikförvaltningen). En
frågeställning som väckts är om det finns en fördel att organisera vatten- och avloppsverksamheten
och/eller avfallsverksamhet som ett kommunalt bolag, istället för som idag (kommunal förvaltning).

Syfte och genomförande
Syfte är att identifiera fördelar och nackdelar med att organisera vatten- och avloppsverksamheten
och/eller avfallsverksamhet som ett kommunalt bolag i jämförelse med kommunal förvaltning.

1

Analysen kommer att göras utifrån generella utgångspunkter, men också utifrån väsentliga lokala
förutsättningar. De lokala förutsättningarna har identifierats genom att intervjua tjänstemän.
Uppdraget har genomförts av Mattias Haraldsson, ekonomie doktor och forskare vid
Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet.

Vatten- och avloppsverksamheten samt avfallsverksamheten Region
Gotland
Idag är verksamheterna vatten och avlopp samt avfall organiserade som en vatten- och
avloppsavdelning och en avfallsavdelning inom Tekniska förvaltningen. Förvaltningen leds av en
teknisk nämnd. Förvaltningen är en bred förvaltning med 7 st. avdelningar. Vatten- och
avloppsverksamheten beskrivs som en relativt splittrad avdelning (spridda över ön) utan en tydlig
identitet. För närvarande är det svårt att rekrytera till avdelningen. Avfallsavdelningen är nyskapad
2019 och under uppbyggnad. Investeringsbehovet är stort, särskilt för vatten- och
avloppsverksamheten. Verksamheterna är, enligt uppgift, fokuserade på sitt kommunala uppdrag,
dvs., förekomsten av konkurrensutsatt affärsverksamhet inom avdelningarna är marginell.

Ekonomisk reglering av vatten- och avloppsverksamhet samt
avfallsverksamhet
En grundläggande utgångspunkt är att kommunal vatten- och avloppsverksamhet samt
avfallsverksamhet är i de flesta kommuner till 100 % finansierade av avgifter från abonnenterna.
Avgiftsuttaget ska enligt vattentjänstlagen (30 §, vattentjänstlagen) och miljöbalken (27 kap. 5 §,
miljöbalken) följa verksamhetens nödvändiga självkostnader. Det innebär att avgiftsuttaget endast
får täcka kostnader som är en följd av en effektiv verksamhet som också är inom ramen för det
lagstadgade uppdraget. Principen innebär att verksamheterna inte kan gå med vinst (ett avgiftsuttag
som är större än kostnaderna är lika med skuld till abonnenterna) och får inte subventionera annan
verksamhet (Bohlin, 2011, s. 173). Det är dock tillåtet att skattefinansiera verksamheterna. Vidare ska
varje generation så för sina kostnader (Bohlin, 2011, s. 173), vilket innebär att det inte förenligt med
de båda lagarna att ta ut avgifter för att ta höjd för framtida investeringar. När det gäller specifikt
vatten- och avloppsverksamheten finns det dock en restriktiv undantagsmöjlighet i vattentjänstlagen
att fondera till framtida investeringar (30 §, vattentjänstlagen).

Bolagisering av vatten- och avlopp samt avfall
Kommuners frihet att välja organisation är relativt stor och det finns inga formella hinder att
organisera vatten- och avloppsverksamhet samt avfallsverksamhet som kommunal förvaltning,
kommunalt bolag, i gemensam nämnd eller i kommunalförbund. Det finns en del forskning om
framförallt vatten- och avloppsverksamhet som kommunalt bolag. Även något exempel med
kommunal avfallsverksamhet. Det finns egentligen ingen forskning som bevisar att den ena formen
faktiskt är bättre än den andra. Snarare är det så att den ena eller den andra formen kan premiera
eller motverka enskilda aspekter, samtidigt som det normalt går att väga upp en identifierad nackdel
med en motåtgärd.

Formella skillnader mellan bolagsformen och förvaltningsformen
Det som är skillnaden mellan de båda driftformerna kommunal förvaltning och kommunalt bolag är
själva skalet. Verksamheternas art är naturligtvis desamma och vattentjänstlagen (Lag 2006:412 om
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allmänna vattentjänster) och miljöbalken (Miljöbalk, 1998:808) samt andra reglerande lagar gäller
naturligtvis också. Däremot ska kommunen och det kommunala bolaget förhålla sig till både
kommunallagen (Kommunallag, 2017:725) och aktiebolagslagen (Aktiebolagslag, 2005:551). Detta
påverkar till viss del organisationen och styrningen av verksamheterna.
Övergripande kan sägas att den kommunala förvaltningsformen styrd av politisk nämnd är anpassad
till verksamhet som är ett kommunalt ansvar, där politiker bör ha ett inflytande samt där den
demokratiska insynen är central. Målet är verksamheten och risken politisk. Aktiebolaget som form
har från början skapats för verksamheter där målet är pengar, att generera vinst, där finansiering
sker via marknaden och ägaren bär risken. Formerna är således i grunden anpassade för olika syften
och risker. Detta är naturligtvis en viktig, men schabloniserad skillnad mellan formerna. I praktiken
används det kommunala aktiebolaget i stor uträckning för att bedriva kommunal verksamhet där
samhällsnytta balanseras med avkastningskrav (allmännyttan) eller inga vinstkrav alls, tex.,
kommunala vatten och avloppsbolag eller kommunala bolag inom avfallssektorn.
När en kommunal verksamhet bolagiseras flyttas ansvaret för verksamheten, såväl det operativa
ansvaret som det finansiella, över till ett aktiebolag. En självständig juridisk person skapas. Det sker
därmed en separation mellan ägande och verksamhet. Separationen skapar ett avstånd mellan
ägarna å ena sidan (kommunfullmäktige, de ansvariga politikerna) och bolagets ledning å den andra
(styrelse och VD). För fullmäktige innebär bolagiseringen att fullmäktige har att arbeta med
bolagsordning (bolagets syfte) och ägardirektiv (vad bolaget ska uppnå) istället för mål och ramar i
den kommunala budgeten. För de verksamhetsnära politikerna och tjänstemännen blir det en
skillnad att verka i en bolagsstyrelse jämfört med en ansvarig nämnd. Det formella ansvaret för den
operativa verksamheten har VD och det strategiska ansvaret ligger hos styrelsen (Erlingsson et al.,
2014). Som styrelseledamot går det inte längre att i första hand agera som politiker, utan när det
gäller bolagets verksamhet ska ledamöterna i styrelsen agera i enlighet med vad som står angivet i
aktiebolagslagen och agera utefter ägaren intentioner samt bolaget bästa (Thomasson, 2013).
Konkret kan detta innebära att aktiviteter som är mer till nytta för en annan verksamhet än bolagets
ska inte genomföras av bolaget. Denna aspekt angående aktiebolagslagen ska kanske inte överdrivas
för just vatten- och avloppsverksamheten samt avfallsverksamhet, då dessa verksamheter redan är
avgränsade avgiftsmonopol dvs., de ska redan se till abonnenternas bästa.
Ansvarsutkrävandet förändras också. För granskning av kommunens nämnder och styrelser ska
fullmäktige enligt kommunallagen utse minst fem revisorer. Detta är de förtroendevalda revisorerna.
De förtroendevalda revisorernas uppdrag är att granska; att nämnder och styrelser följer de av
fullmäktige uppsatta målen, att nämnderna bedriver verksamheten ändamålsenligt och med god
intern kontroll samt att granska kommunens räkenskaper (SKL, 2013). Till sin hjälp har de sakkunniga
biträden från revisionsbolagen. Kommunala aktiebolag granskas i första hand av en
godkänd/auktoriserad revisor. De granskar bokföring, årsredovisning samt styrelsens och VD:s
förvaltning (SKL, 2013), men eftersom det är ett kommunalt bolag ställer också kommunallagen krav
på att fullmäktige utser lekmannarevisor (KL 3 kap. 17 §) som enligt aktiebolagslagen (ABL kap 10)
har till uppdrag att granska bolagets ändamålsenlighet bl.a., utifrån bolagets ägardirektiv.
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Organisation av vatten- och avloppsverksamhet samt avfallsverksamhet i
Sverige
Svenska kommuner har en stor frihet i att välja organisatorisk form för sin verksamhet. Detta har
också utnyttjats för de kommunala vatten- och avloppsverksamheterna samt avfallsverksamheterna.
De vanligaste formerna är kommunal förvaltning, kommunalt bolag, kommunalförbund och
gemensam nämnd. Det finns också många exempel på att kommuner separerat
huvudmannaorganisationen och driftsorganisationen, särskilt vid olika samverkanslösningar. När det
gäller samverkan är både bolagsformen och kommunalförbundet vanligt förekommande. Nedan
redovisad statistik har några år på nacken (2015), men bilden har inte förändrats väsentligt sedan
dess.
Huvudmannaorganisering år 2015
Vatten och avlopp Renhållning
Kommunal förvaltning
57%
52%
Kommunalt bolag
31%
31%
Gemensam nämnd
3%
3%
Kommunalförbund
9%
14%
Summa
100%
100%

Vanligast är således den kommunala förvaltningsformen som huvudmannaorganisation för vatten
och avloppsverksamheten (57 %) och avfallsverksamheten (52 %). Verksamheterna inom Region
Gotland är således organiserade som i majoriteten av övriga svenska kommuner, dvs., som en del av
nämnds- och förvaltningsorganisationen. De förändringar som dock sker i landet är att de
kommunala bolagen och kommunalförbunden ökar. Denna ökning ska ses i ljuset av att allt fler
kommuner använder dessa två organisationsformer för att samverka. I övrigt kan också nämnas att
det finns många kommunala bolag som organiserar vatten och avlopp samt avfall i samma bolag.

Analys av fördelar och nackdelar
Nedan görs en genomgång av de aspekter som har framkommit i tidigare utredningar och forskning
kring val av organisationsform för kommunal vatten- och avloppsverksamhet men också från
kommunal avfallsverksamhet (här är forskningen mer begränsad). Lokala frågeställningar från
Gotland vävs också in i översikten. Genomgången görs uppdelad på finansiell effektivitet och
organisatorisk effektivitet.

Finansiell effektivitet
Ansvar för en resultat- och balansräkning
I den tidiga forskningen om bolagisering av kommunal vatten- och avloppsverksamhet lyftes fram att
det blir en tydligare och mer avgränsad ekonomi samt ett tydligare resultatansvar (Hansson och
Collin, 1991). Denna effekt ansågs vara en effekt av att vid bolagisering så måste bolaget, som en
avgränsad juridisk enhet, upprätta ett bokslut (resultat- och balansräkning). Resultat och finansiell
ställning blir på så sätt tydligt avgränsad för den aktuella verksamheten. Vid denna var detta ett
relevant argument då det i många kommuner inte fanns en avgränsad redovisning för vatten och
avloppsverksamheten samt avfallsverksamheten. Detta argument är idag inte lika relevant då det
sedan 2007 finns ett explicit krav på separat resultat- och balansräkning för vatten- och
avloppsverksamheten (50 §, vattentjänstlagen). Detta gäller även för avfallsverksamheten, men finns
inte tydligt uttryckt i lagen. Med detta sagt, visar forskning att särredovisningen, generellt sett, görs
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med bättre kvalitet i de enskilda kommunala vatten- och avloppsbolagen än i kommunal förvaltning
(Haraldsson & Tagesson, 2014). Redovisningen är mer rättssäker utifrån ett abonnentperspektiv, då
redovisningsenheten är tydligt avgränsad och revideras varje år. Observera att många kommuner
väljer att samordna vatten- och avloppsverksamhet samt avfallsverksamhet i bolag tillsammans med
andra verksamheter (t.ex., energi, bredband etc.). Då uppstår naturligtvis samma
särredovisningsproblematik som i kommunen. Det bör samtidigt också lyftas fram att det är fullt
möjligt att producera en rättssäker särredovisning inom en kommunal förvaltningsorganisation
genom att skapa bra system (internt företag i ekonomisystem, internfakturering, egna bankkonton
etc.). Region Gotlands särredovisning har inte bedömts inom ramen för detta uppdrag.
När det gäller resultatstyrning torde den också vara relativt lika då båda verksamheterna regleras av
självkostnadsprincipen. Den innebär att resultatkravet är plus minus noll, oavsett organisationsform.
Aktiebolagsformen innebär dock en annan ekonomisk press, då ackumulerade förluster som raderar
ut bolagets egna kapital i förhållande till aktiekapitalet kan leda till krav på aktieägartillskott (25 kap,
aktiebolagslagen), vilket ibland förekommer i vatten- och avloppsbranschen. Även om det finns
rättspraxis för vatten- och avloppsverksamheten som säger att underskott som inte återställts inom
tre år genom överskott anses vara skattefinansierade, är detta krav inte riktigt lika direkt och skarpt.
Finansiering av verksamhet och investeringar
Det finns en komplikation med vatten och avlopp samt avfallsverksamhet som sällan belyses eller
problematiseras och det är att bolaget inte är fullt ut rådig över sin prissättning av sina tjänster. För
det första begränsar och styr vattentjänstlagen och miljöbalken både storlek och konstruktion av
taxorna/avgifterna. Vidare är det fullmäktige som ska fastställa taxans konstruktion (Bohlin, 2011).
Det normala förfarandet är att både taxans konstruktion och avgiftsnivån beslutas av
kommunfullmäktige, även om många kommuner har överlåtit till huvudmannen i form av ett
kommunalt bolag att fastställa nivån på avgifterna inom ramen för konstruktionen. Problemet är att
bolagen kan, om det vill sig illa, hamna i ekonomiska problem på grund av beslut i fullmäktige. Detta
kan leda till komplicerade diskussioner och krav på ägartillskott för att täcka upp förluster. Exempel
på denna problematik finns inom sektorn.
Att bygga upp en finansiell buffert genom överskott är inte möjligt i de självkostnadsreglerade
vatten- och avloppsverksamheten samt avfallsverksamheten. Detta gäller i förvaltningsform såväl
som bolagsform. Organisationsformen neutral i denna fråga. Däremot visar forskning att kommunala
vatten- och avloppsbolagen tenderar att missbruka regelverket genom att bygga upp ett eget kapital
genom ”vinster” (Haraldsson och Tagesson, 2014). Kännedomen om vattentjänstlagen och
självkostnadsprincipens konsekvenser är på sina håll sämre bland de kommunala bolagen och dess
revisorer.
Gotlands vatten och avloppsverksamhet har investerat och ska investera stora belopp. Även
avfallsverksamheten har ett större investeringsbehov, t.ex., kopplat till deponin. Det finns en
föreställning om att bolagisering innebär att kommunen kan låna mer genom att en del av
lånebehoven förs över till bolagssfären. Till viss del har detta en historisk bakgrund då kommunen
och dess bolag agerade mer självständigt (kommunen och bolagen lånade på egna meriter). Idag
bedömer kreditinstitut (t.ex. Kommuninvest) kommunens kapaciteter att uppta lån utifrån ett
koncernperspektiv. Det innebär att hur mycket kommunen kan låna samt till vilka villkor beror på
koncernens finansiella förutsättningar. Ett VA-bolag kan principiellt varken låna mer eller till bättre
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villkor. Vidare är det fortsatt skattekollektivet som står för risken; som ägare till bolaget om
verksamheten skulle få finansiella problem och/eller som borgenär om bolaget upptar lån med
kommunal borgen. Däremot är det inte ett formellt krav att ta ut en borgensavgift vid kommunal
borgen för vatten- och avloppsverksamhet samt kommunal avfallsverksamhet då detta inte är
konkurrensutsatta verksamheter.
Det finns också en föreställning om att om en kommunal verksamhet bolagiseras så minskar
konkurrensen mellan verksamheter om investeringsmedel. Med detta resonemang skulle alla kunna
investera mer efter en bolagisering. Forskning ger också visst stöd för detta resonemang då de som
varit med om en bolagisering av vatten- och avloppsverksamheten har upplevt att de att behovet av
investeringar i verksamheterna har kunnat prioriteras eftersom de inte har behövt stå tillbaka till
förmån för andra verksamheter inom kommunen (Thomasson, 2013). Detta torde dock vara en effekt
av intern styrning det vill säga att investeringsutrymmet inte styrs på samma sätt på koncernnivå som
inom den kommunala förvaltningsorganisationen. Objektivt sett finns det ingen skillnad i
investeringsutrymme beroende på hur kommunen väljer att organisera sig, sett utifrån koncernens
perspektiv. Vidare är det i grunden viktigt vid analys av finansieringsbehov att skilja på
skattefinansierad verksamhet och avgiftsfinansierad verksamhet då deras ekonomier i grunden är
separata.
Vinstbeskattning
Aktiebolag är, tillskillnad från kommunal förvaltning, ett skattesubjekt avseende inkomstskatt.
Vattentjänstlagens reglering av avgiftsuttaget (30 §, vattentjänstlagen) innebär att överuttag inte
innebär att en vinst ska redovisas, utan överuttaget ska minska intäkterna och redovisas som skuld.
Detta gäller även kommunala aktiebolag (Tagesson, 2010). Konsekvensen är att det inte uppstår
någon vinst att beskatta. Detta synsätt på överuttag vinner mark inom den kommunala
bolagssektorn som arbetar med vatten och avlopp samt avfall. Dock finns det inget fall eller
uttalande från Skatteverket, men hittills tycks skattedeklarationerna ha accepterats av Skatteverket.

Organisatorisk effektivitet
Flexibilitet, handlingsfrihet och beslutsvägar
Något schablonartat brukar det påtalas att med ett kommunalt bolag sker de strategiska besluten
närmare verksamheten (styrelsen) samt att VD och dess tjänstemannaorganisation har större
rådighet över den löpande driften (Hansson och Collin, 1991). Ett annat område som också lyfts fram
i tidigare forskning är att bolagiserade vatten- och avloppsverksamheter kan friare arbeta med
rekrytering avseende personalkategorier, lön och andra förmåner. Forskning vidimerar också några
av de här aspekterna. De som har varit med om en bolagisering av vatten- och avloppsverksamheten
upplever att handlingsfriheten blir större för tjänstemännen, att beslutsvägarna blir snabbare samt
att hanteringen av investeringar blir enklare (Thomasson, 2013). I förvaltningsformen är
beredningskraven inför fullmäktigebeslut påtagliga. Vidare är nämndens ansvar är att förvalta och
genomföra verksamhet enligt fullmäktiges mål och beslut samt säkerställa en ändamålsenlig
verksamhet. Nämnden hamnar gärna mitt emellan strategi och löpande drift, vilket gör att relativt
verksamhetsnära frågor som t.ex., omprioriteringar av reinvesteringar hamnar på nämndens bord för
beslut. Förändring under löpande verksamhet kan därför ta lång tid att hantera i en
förvaltningsorganisation. Detta är också en fråga som lyfts fram vid samtal med tjänstemän i
organisationen. Hanteringen av investeringsprocessen anses vara ”tungrodd”.
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Det ska dock beaktas att det finns en stor variation i flexibilitet, handlingsfrihet och beslutsvägar.
Aktiebolaget ger visst ansvar och viss frihet till VD att sköta den löpande driften. Men ägaren kan
också välja att besluta att kommunens styrdokument för finansiering, investeringar, inköp etc. också
ska gälla bolaget vilket då begränsar handlingsfriheten för bolagen. Vidare finns det kommunala
förvaltningsorganisationer som arbetar med ramar för investeringar och långtgående delegationer
för tjänstemännen att sköta den löpande driften.
Slutligen bör det lyftas fram att en negativ effekt med bolagiseringen är att det finns en risk att
kostnaderna ökar för administration (styrelse, VD samt stödfunktioner). När en verksamhet
bolagiseras skapas nya administrativa funktioner (t.ex. en styrelse) och bolaget tenderar att bygga
upp egna stödfunktioner som tidigare delades av fler verksamheter. Att kostnaderna för
administration de facto ökade efter bolagiseringen är något som också har uppmärksammats vid
tidigare bolagiseringar (Thomasson, 2013).
Fokus och ”arbetsgivarvarumärke”
En vanlig frustration hos vatten- och avloppsverksamheter inom kommunal förvaltning är att
verksamheten inte är intressant och tilldrar sig en undanskymd plats i organisationen. Det upplevs i
många fall svårt att få plats och utrymme för sina frågor. Vid samtal med tjänstemän framkommer
att det finns en liknande problematik för vatten- och avloppsverksamheten inom Region Gotland.
Organisationen upplevs som splittrad och till del utan egen identitet. Vidare är det för närvarande
svårt att rekrytera och behålla ingenjörer.
De som varit med på en bolagiseringsresa upplever att den nya formen bidrar till ett ökat fokus på
verksamhetens förutsättningar, dess ekonomi samt investeringsbehov (Thomasson, 2015). Denna
effekt beror på att verksamheten är en egen organisation och inte en del av ett konglomerat av
kommunaltekniska verksamheter. Vidare ska styrelsen också bara ägna sig åt bolagets verksamhet,
och är därför inte lika splittrad (Mattisson och Thomasson, 2011). Forskningen lyfter också fram att
finns det en upplevelse av att aktiebolaget är en mer attraktiv arbetsgivare, vilket kan bero på just
den fokuserade verksamheten, friheten att arbeta med personalförmåner samt att det finns en viss
”glans” kring aktiebolagsformen (Thomasson, 2013).
Samverkan internt och externt
Inom vatten- och avloppssektorn samt avfallssektorn pågår flera samverkansprojekt mellan
kommuner för att uppnå stordriftsfördelar, säkerställa kompetensförsörjningen samt finansiera
utvecklingsarbete. Det kommunala bolaget är en organisationsform som kan användas för att bygga
upp en bolagsstruktur för samverkan där ekonomierna fortsatt kan hållas isär trots att
organisationerna integreras. Rosalgsvatten AB är ett tidigt exempel på en sådan lösning (Hansson och
Collin, 1991). Ett argument för att bolagisera vatten- och avloppsverksamheten samt
avfallsverksamheten är således som ett led i en samverkanslösning.
Nackdelen med att bolagisera vatten- och avloppsverksamheten samt avfallsverksamheten är att den
interna samverkan kan bli sämre. Med en självständig och specialiserad organisation finns risken att
verksamheten blir för fokuserad på sin egen verksamhet. Om verksamheten rent fysiskt flyttar ut blir
den löpande samverkan som uppstår i korridoren och på löpande möten etc., vanligen sämre
(Thomasson, 2015). Fördelarna med förvaltningsformen är att närheten till andra kommunala
verksamheter möjliggör en helhetssyn samt att det underlättar samverkan kring personal (både
driftpersonal, ingenjörer och administration) och samhällsbyggnadsfrågor. Det går också att
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stimulera en lojalitet mellan medarbetare inom olika verksamhetsområden som leder till att man
hjälps åt över gränserna när det behövs (Thomasson, 2015). En bolagisering, där de andra får bättre
personalförmåner än de som är anställda i kommunen, riskerar att försämra relationerna över
verksamhetsområdena. För Region Gotlands del, belägen på en ö som är, torde den interna
samverkan vara ett viktigt framgångselement att värna om.
Insyn och kontroll
Även om offentlighetsprincipen i stort är tillämplig på kommunala bolag riskerar insynen och
kontrollen bli sämre vid bolagsformen. Det blir ett större avstånd mellan politik och drift, samt att
handlingar inte offentliggörs på samma sätt i kommunala bolag. Till exempel var det betydligt svårare
att erhålla särredovisningen för vatten- och avloppsverksamheten från de kommunala bolagen vid en
studie av Haraldsson och Tagesson (2014). Vidare har styrelsemedlemmarna lojalitetsplikt mot
bolaget (ska verka för bolagets bästa) och får inte yppa information som kan skada bolaget
(Erlingsson et al., 2014). Revisionen av verksamheten blir också annorlunda. Ur ett finansiellt
perspektiv blir revisionen av bokslutet mer nära verksamheten har betydelse för verksamheten
(Haraldsson, 2016). Dock finns lekmannarevisionen som institution för att säkerställa fullmäktiges
kontroll, men lekmannarevisorerna saknar normalt resurser för något genomgripande granskning.
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Bilaga: Fordonspolicy 2112-05-31

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 154

Uppdrag. Större samordnad bilorganisation

RS 2019/482
AU § 143

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x
x
x

x

x

Dagens fordonsorganisation med roller och ansvar bibehålls.
Regionens leasingfordonsflotta ska under en 3-års period minska med 5%.
Övertaliga fordon ska försäljas alternativt placeras i en bilpool.
Bilpool ska utredas för etablering på Korpen/Polhemsgatan/Gesällgatan. Beslut
om anskaffning av leasingfordon lyfts från enhetsnivå (motsvarande) till
avdelningsnivå.
Respektive förvaltning beslutar om behovet av bilavtal med egen bil och kilometerersättning. Dock ska bilavtal vara ett undantag på platser där det finns
tillgång till bilpool.
Upphandling av socialt företag för stöd av skötsel av fordon ska ske.

Dagens organisation med ansvarsdelning mellan regionstyrelseförvaltningen
(leasingfordon) och teknikförvaltningen (specialfordon) bör bibehållas då den är
känd och välfungerande samt att en sammanslagning inte kommer att generera
effektiviserings- eller ekonomiska besparingar. En minskning av dagens leasingfordon bör kunna ske med ca 5 %. Dagens bilpool på Visborg bör kunna utökas med
flera vilket bör utredas vidare.
En reducering av fordonsflottan (leasing) med ca 5 % skulle generera en besparing på
ca 850 000 kr/år under 3 år. Samtidigt måste hänsyn tas till de nationella miljömålen
om en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Det kommer att öka regionens kostnader
för inköp-/leasing av framtida fordon samt investeringar i infrastruktur för dessa
fordon (laddstolpar, snabbladdare och dylikt).
Beslut om anskaffning av leasingfordon bör lyftas från enhetsnivå (motsvarande) till
avdelningsnivå.
Bilavtal skall beslutas av förvaltningarna som känner sina verksamheter. Dock bör
det vara ett undantag där det finns bilpool att tillgå. Skötsel och tankning av
regionens fordon kan till större eller mindre del utföras av ett socialt företag. Det är
viktigt att i så fall få till en långsiktig lösning gällande vårdlokal och ekonomisk
ersättning.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag till beslut och
finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-24
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21 maj 2019

Ronny Larsson

Regionstyrelsen

Större samordnad bilorganisation
Förslag till beslut

1. Dagens fordonsorganisation med roller och ansvar bibehålls.
2. Regionens leasingfordonsflotta ska under en 3-års period minska med 5%.
Övertaliga fordon ska försäljas alternativt placeras i en bilpool.
3. Bilpool ska utredas för etablering på Korpen/Polhemsgatan/Gesällgatan.
4. Beslut om anskaffning av leasingfordon lyfts från enhetsnivå (motsvarande) till
avdelningsnivå.
5. Respektive förvaltning beslutar om behovet av bilavtal med egen bil och
kilometerersättning. Dock ska bilavtal vara ett undantag på platser där det finns
tillgång till bilpool.
6. Upphandling av socialt företag för stöd av skötsel av fordon ska ske.

Sammanfattning

Dagens organisation med ansvarsdelning mellan regionstyrelseförvaltningen
(leasingfordon) och teknikförvaltningen (specialfordon) bör bibehållas då den är
känd och välfungerande samt att en sammanslagning inte kommer att generera
effektiviserings- eller ekonomiska besparingar. En minskning av dagens
leasingfordon bör kunna ske med ca 5 %. Dagens bilpool på Visborg kan utökas med
flera vilket bör utredas vidare.
En reducering av fordonsflottan (leasing) med ca 5 % skulle generera en besparing på
ca 850 000 kr/år under 3 år. Samtidigt måste hänsyn tas till de nationella miljömålen
om en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Det kommer att öka regionens kostnader
för inköp-/leasing av framtida fordon samt investeringar i infrastruktur för dessa
fordon (laddstolpar, snabbladdare m.m.).
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Beslut om anskaffning av leasingfordon bör lyftas från enhetsnivå (motsvarande) till
avdelningsnivå. Bilavtal ska beslutas av förvaltningarna som känner sina
verksamheter. Dock bör det vara ett undantag där det finns bilpool att tillgå. Skötsel
och tankning av regionens fordon kan till större eller mindre del utföras av ett socialt
företag. Det är viktigt att i så fall få till en långsiktig lösning gällande vårdlokal och
ekonomisk ersättning.
Ärendebeskrivning

Regionstyrelseförvaltningen (RSF) har fått i uppdrag att utreda potentialen i en större
samordnad bilorganisation för regionens verksamheter. Utredningen ska se över
behovet hos berörda förvaltningar samt omfatta såväl användandet av regionens bilar
som bilavtal. Vad avser bilarnas skötsel och tankning ska även beaktas möjligheterna
till samverkan med sociala kooperativ eller arbetsträningsalternativ. Uppdraget
avrapporteras till budgetberedning i regionstyrelsens arbetsutskott 2019 med
redogörelse över potentiell besparing genom en effektiviserad bilpark samt eventuella
behov av omfördelning av medel. Riktlinjer för leasingfordon är under framtagning
och den skall då den beslutas ersätta dagens Fordonspolicy från 2012.
Beslutsunderlag

RSF tjänsteskrivelse 2019-04-24
RSF tjänsteskrivelse 2019-05-21
Rapport Utredning större samordnad bilorganisation 2019-04-23
Fordonspolicy, 2012-05-31 RS § 144
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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1. Beskrivning
1.1

Uppdraget

Regionstyrelseförvaltningen (RSF) får i uppdrag att utreda potentialen i en större
samordnad bilorganisation för regionens verksamheter. Utredningen ska se över
behovet hos berörda förvaltningar samt omfatta såväl användandet av regionens bilar
som bilavtal. Vad avser bilarnas skötsel och tankning ska även beaktas möjligheterna
till samverkan med sociala kooperativ eller arbetsträningsalternativ. Uppdraget
avrapporteras till budgetberedning i regionstyrelsens arbetsutskott 2019 med
redogörelse över potentiell besparing genom en effektiviserad bilpark samt eventuella
behov av omfördelning av medel.
1.1.1

Bakgrund och syfte

Region Gotland har i dagsläget (8 februari 2019) 521 st fordon varav 337 st är
leasingfordon. Övriga är specialfordon såsom slamfordon, traktorer, lastbilar,
räddningsfordon, släpkärror och dylikt.
För att på ett mer effektivt (verksamhetsmässigt, ekonomiskt och miljömässigt) sätt
använda regionens fordon skall utredningen komma med rekommendationer som
eventuellt bör implementeras.
1.1.2

Historik

Regionstyrelsen beslutade 2013-01-30 om ny gemensam fordonsorganisation. Där fick
Serviceförvaltningen (SF) ansvar för leasingfordonen och Teknikförvaltningen (TKF)
för specialfordonen. I den organisation som då bildades skulle det anställas en
trafikledare på SF och på TKF fick Maskinstationen ansvaret för specialfordonen. Det
skulle också skapas en bilpool på Wisborgsområdet samt ett fordonsråd med samtliga
förvaltningar representerade.
1.1.3

Arbetssätt

Insamling av fakta – analys - rekommendationer.
Enmansutredning (avdelningschef försörjningsavdelningen) med stöd av
fordonsstrategen.
Användande av fordonsnätverket, där förvaltningarna är representerade, som
referensgrupp.

Ärendenr RS RS 2019/482 Datum 2019-04-23

1.1.4

Styrande dokument

I dagsläget finns tre beslutade policy- och styrdokument rörande fordon och transporter
och två under framtagande:
 Biogasstrategin
 Regler för drivmedel
 Trafiksäkerhet (riktlinjer)
 Resor i tjänsten (riktlinjer). Under revidering/framtagning
 Fordonshantering leasingfordon (riktlinjer). Under framtagning
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2. Sammanfattning
Dagens organisation med ansvarsdelning mellan RSF (leasingfordon) och TKF
(specialfordon) bör bibehållas då den är känd och välfungerande samt att en
sammanslagning inte kommer att generera effektiviserings- eller ekonomiska
besparingar.
En minskning av dagens leasingfordon bör kunna ske med ca 5 %. Dagens bilpool på
Wisborg bör kunna utökas med flera vilket bör utredas vidare.
En reducering av fordonsflottan (leasing) med ca 5 % skulle generera en besparing på
ca 850 000 kr/år under en treårsperiod.
Samtidigt måste hänsyn tas till de nationella miljömålen om en fossiloberoende
fordonsflotta 2030. Det kommer att öka regionens kostnader för inköp-/leasing av
framtida fordon samt investeringar i infrastruktur för dessa fordon (laddstolpar,
snabbladdare och dylikt).
Beslut om anskaffning av leasingfordon bör lyftas från enhetsnivå (motsvarande) till
avdelningsnivå.
Bilavtal skall beslutas av förvaltningarna som känner sina verksamheter. Dock bör det
vara ett undantag där det finns bilpool att tillgå.
Skötsel och tankning av regionens fordon kan till större eller mindre del utföras av ett
socialt företag. Det är viktigt att i så fall få till en långsiktig lösning gällande vårdlokal
och ekonomisk ersättning.

3. Nulägesbeskrivning
3.1.1 Nuläge

Ärendenr RS RS 2019/482 Datum 2019-04-23

RSF har ett huvudmannaskap för regionens leasingfordon vad avser hela processen
anskaffning-nyttjande-avveckling.
TKF har ett motsvarande huvudmannaskap för regionens specialfordon och som
används inom TKF ansvarsområde.
Specialanpassade lätta lastbilar (llb) och ej specialanpassade fordon, som till exempel
personbilar (pb) som används inom TKF, organiseras utifrån RSF ansvar.
Idag fungerar den organisationen tillfredsställande. Trafikledaren har fått titeln
fordonsstrateg, det finns en bilpool på Wisborg i regionens regi och fordonsrådet, som
bytt namn till fordonsnätverk, har regelbundna möten. Fr o m mars månad är
fordonsnätverket fordonsteamet i regionens projekt kring kategoristyrning.
Behovet av fordon tillgodoses på tänkt sätt. Respektive förvaltning bedömer sina behov
av fordon och beställer dessa via fordonsstrategen som sedan beställer, levererar,
fakturerar och avvecklar regionens fordon.
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För TKF:s specialfordon gäller en 10-årsplan gällande investeringar av fordon vilken
årligen uppdateras.
3.1.2 Dagens gemensamma fordonsorganisation

Det framkommer vid intervjuer med fordonsansvariga på förvaltningarna att den
organisation som idag finns på RSF respektive TKF fungerar bra.
Fördelar och nackdelar har listats på följande sätt:
Fördelar
Gemensam organisation
Gemensam likvärdig ekonomi
Samordning
Rättssäkert
Fordonsomflyttningar mellan
förvaltningar
Fordonsnätverk
Bilpool
Tydlig uppdelning mellan RSF
(leasingfordon) och TKF (specialfordon)

Nackdelar
Valfrihet för förvaltningar
Mandat för fordonsorganisationen för
litet

Fordon

Ärendenr RS RS 2019/482 Datum 2019-04-23

Fordonsbestånd 2019-02-28
Varav
Varav
Varav
leasade
gas
el
Totalt antal pb 285
244
159
1
Totalt antal llb 215
92
55
3
Totalt antal lb
21
1
2
De som inte drivs med gas eller el enligt ovan drivs av bensin eller diesel.
Traktorer, terrängvagnar, släp etc är inte med.
Fördelningen är: RSF 337 fordon och TKF 175 fordon.
Kostnader
Kostnaderna för 2018 fördelade sig enligt följande:
Kostnadsslag
RSF
TKF
Leasing
11 300 000
Försäkring
807 000
477 500
Skatt
421 000
762 800
Reparationer, service och
1 423 000
3 457 000
underhåll

Anmärkning

TKF har många äldre
fordon. Service ingår
inte i leasingkostnaden

Däck och kompletta hjul
1 209 000
170 000
Kostnaderna ser olika ut från år till år beroende på bl a slitage, reparationer,
serviceintervaller m.m.
Drivmedelskostnaderna är inte medräknade.
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Kilometerkostnader för medarbetare, politiker och projektanställda enligt punkten
Bilavtal nedan.
3.1.3 Bilavtal

Regionen har idag ett antal bilavtal där det bl a framgår att den enskilde medarbetaren
skall hålla med egen bil mot kilometerersättning.
Region Gotland hade för 2018 följande kostnader för km-ersättningar. Detta gäller både
de som har bilavtal och de som ”bara” får km-ersättning:

Ärendenr RS RS 2019/482 Datum 2019-04-23

Förvaltning

Benämning
Kilometerers ej
skattepliktig
TKF
TKF
Kilometerers skattepliktig
Kilometerers ej
SBF
skattepliktig
SBF
Kilometerers skattepliktig
Kilometerers ej
UAF
skattepliktig
UAF
Kilometerers skattepliktig
Kilometerers ej
SOF
skattepliktig
SOF
Kilometerers skattepliktig
Kilometerers ej
HSF
skattepliktig
HSF
Kilometerers skattepliktig
Kilometerers ej
skattepliktig
RSF
RSF
Kilometerers skattepliktig
Kilometerers ej
skattepliktig
Finsam
Finsam
Kilometerers skattepliktig
Kilometerers ej
God man
skattepliktig
God man
Kilometerers skattepliktig
Kilometerers ej
Nämnd
skattepliktig
Nämnd
Kilometerers skattepliktig
Uppdragstagar Kilometerers ej
e
skattepliktig
Uppdragstagar
Kilometerers skattepliktig
e
***
***

Totalt belopp per
Löneart i kr

Totalt kr

236 138
134 024

370 161

80 562
45 493

126 055

889 736
504 985

1 394 721

672 999
274 399

947 398

315 430
108 858

424 288

268 113
152 172

420 285

3 678
2 087

5 765

125 725
221

125 946

312 339
174 463

486 802

32 509
21 188
4 355 119

53 697
4 355 119

Nämnd = Ersättning till politiker för körda km.
Uppdragstagare = Projektanställda och de som tillfälligt jobbar åt Region Gotland.
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3.1.3 Skötsel och tankning

Bilpoolens fordon tankas och tvättas av enheten Vaktmästeri och Transport på RSF.
Övriga fordon tankas och vårdas av respektive verksamheter som nyttjar fordonen
Under en viss tid har det sociala företaget Återanvändarna används för vård av
bilpoolens fordon.

4. Analys med rekommendationer
4.1.1 Större samordnad fordonsorganisation

Dagens gemensamma fordonsorganisation som har varit i drift sedan 2013,med en
fördelning mellan RSF (leasingfordon) och TKF (specialfordon), fungerar väl enligt
förvaltningarna. Den är tydlig och ger samordningsvinster mot tidigare då varje
förvaltning ansvarade för sina respektive fordon.
En sammanslagning av RSF och TKF fordonsorganisationer skulle inte ge vare sig
organisatoriska eller ekonomiska vinster.
Rekommendation: Dagens organisation bibehålls med de uppdrag som idag finns då den
är inarbetat och känd samt att en omorganisation inte skulle ge några effektiviserings
eller ekonomiska besparingar. En översyn om ett gemensamt systemstöd för
fordonshantering oberoende av tillhörighet bör ske.
4.1.2 Fordon

Regionens fordon är uppdelade på leasingfordon och specialfordon och ansvaret för
dessa är uppdelat på RSF respektive TKF.
Leasingfordonen omsätts enligt de avtal som finns och de leasas med finansiell leasing
via upphandlat ramavtal. I dagsläget är banken SEB avtalspart. När leasingperioden är
slut säljs fordonen via upphandlat ramavtal vilket i dagsläget är auktionsfirman
Kvarndammen (KVD).
Fordonen kan även rotera inom regionen. Från början var det tänkt att man skulle rotera
fordon med hänsyn till körda mil, men detta har visat sig vara svårarbetat och nästintill
omöjligt då systemstöd saknas.

Ärendenr RS RS 2019/482 Datum 2019-04-23

Specialfordon köps in (investeringsmedel) och används inom olika
verksamhetsområden, skrivs av på olika tider och kan därefter försäljas via upphandlat
ramavtal vilket i dagsläget KVD Heavy Equipment, alternativt behållas m h t slitage,
miljöhänsyn m.m.
Utöver de fordon som verksamheterna kräver finns en bilpool på Visborg med 10
fordon varav 8 gasfordon, 1 elhybrid och 1 elbil. I bilpoolen finns i dagsläget 200
registrerade användare.
Bilpoolen hade en beläggningsgrad på 53% i snitt under 2018. Resultatet baseras på
uthyrningar gjorda mån-fre kl 8-17. I denna statistik ingår även semesterperioden då
beläggningen är väldigt låg.
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Under 2018 valde SBF på Visborg att lämna ifrån sig vissa leasade standardfordon som
placerades i bilpoolen. Detta ledde till att fler kan använda dessa fordon (= effektivare
utnyttjande) men kostnaden för dessa fordon har inte minskat ur ett regionperspektiv.
Omvärldsbevakning inom fordonsområdet (personbilar och lätta lastbilar) visar att
biltillverkarna satsar på elbilar (EV) och el- och laddhybrider av olika slag
(PHEV/HEV). Endast VW-koncernen (Volkswagen-Skoda-Seat) tillverkar biogasbilar
och i mycket begränsad omfattning.
Om Region Gotland skall kunna uppfylla klimatmålen 2030, vilka kommer att skärpas
succesivt med hänsyn till teknisk utveckling och förändringar inom Miljö- respektive
Trafiklagstiftningar, kommer det att innebära ökade fordonskostnader jämfört med
idag.
Gasfordon är idag ca 20 % dyrare i livscykelkostnad (lcc) jämfört med en dieselbil
(avrop gjort innan Bonus Malussystemet trädde i kraft). Drivmedel och service är även
dyrare.
En elhybrid (HEV) kostar ca 15 % mer i lcc än en dieselbil och en elbil kostar ca 40 %
mer i lcc än en diesel. Här är drivmedelskostnaden lägre än till diesel- och gasfordon.
Till elhybrid och elfordon krävs dock en infrastruktur med laddstolpar och snabbladdare
och som är förknippat till en stor kostnad.
Dieselbilarna medför en osäkerhet kring både priserna och tillgång på biodrivmedel
samt hur de kommer beskattas. Bonus/Malus systemet slår idag hårt mot dieseltekniken.
Enligt förvaltningarna behövs de fordon de har idag men med en bättre planering skulle
ett antal fordon kunna tas bort. Hur många är svårt att uppskatta men en försiktig
gissning är 5 % (leasingfordon) då bilpoolen (-erna) måste tillföras fordon.
Om antalet fordon skall minskas är kravet från förvaltningarna att det skall finnas en
bilpool som kan användas som komplement motsvarande den på Wisborg. En bilpool
kräver dock personal för vård, tankning m.m. vilket genererar kostnader.

Ärendenr RS RS 2019/482 Datum 2019-04-23

Fordonsorganisationen på RSF har idag inga mandat att styra t ex omfördelning av
fordon inom regionen utan kan bara komma med förslag m h t statistik m.m.
Rekommendation
Regionens leasingfordonsflotta bör under 3-års period kunna minska med 5% som
motsvarar c:a 17 fordon. Om man räknar på att det är 17 fordon i VW Golf/gas storlek
som tas bort så kommer besparingen bara på inköpskostnaden bli ca 850 000 kr/år under
tre år. Övertaliga fordon skall försäljas alternativt placeras i en bilpool.
Fordonsorganisationen på RSF bör få större mandat att, i dialog med förvaltningarna,
kunna styra fordonstillgängligheten.
Bilpool bör utredas för etablering på Korpen/Polhemsgatan/Gesällgatan där det finns
många bilar och som troligtvis skulle fungera mycket bra att ha i ett gemensamt
boknings-/nyckelhanteringssystem och då få ner antalet bilar.
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4.1.3 Kostnader

Region Gotland har idag en hög kostnad för sin fordonsflotta då fordonen krävs för att
klara de olika verksamheterna över hela ön. Våra leasingfordon har en bra miljö- och
säkerhetsklassning vilket ger ett relativt lågt klimatavtryck en god arbetsmiljö.
Kostnader fördelar sig på inköp (TKF:s specialfordon), leasing, reparationer, service,
underhåll, hjul och däck, drivmedel, skatt och försäkringar samt administration. Dessa
kostnader skiftar från år till år beroende på omsättningstakt av fordon, slitage,
drivmedelspriser m.m. En av de största vinsterna med fordonsorganisationen är att vi
själva bestämmer vad som ska lagas vid avslut av avtal och här har sparats mycket
pengar i skadereparationer. Trots detta har regionen fortsatt höga kostnader för
plåtskador. De flesta skador är av typen att man kört på något fast föremål.
Varje förvaltning (ner på enhet) bestämmer själva hur många fordon de har behov av i
sina verksamheter. Alla beställningar av leasingfordon går via fordonsorganisationen på
RSF.
Det finns en standard (t ex färg, handsfree för telefon, backsensorer m.m.) för litenmellan-stor bil så det går inte att beställa vilket fordon man vill.
Hos TKF läggs en 10-årsplan på anskaffning av specialfordon och som sedan
revideras/beslutas årligen av TKF:s ledningsgrupp.
Anskaffning av nya fordon framöver med de miljömål som Riksdagen antagit kommer
att leda till högre kostnader. Utöver fordonen kommer regionen tvingas att investera i
infrastruktur för t ex elfordon av olika slag (laddstolpar och snabbladdare).
Rekommendation
Kostnader bör kunna minska med ca 5% över en 3-årsperiod enligt punkten 4.1.2
Fordon.
Hänsyn måste dock tas till ökade kostnader för leasing/inköp av dyrare miljöfordon och
uppbyggnad av infrastruktur kring dessa.
Förvaltningarnas avdelningar och enheter bör även på ett tydligare sätt redovisa hur de
tänker använda bilen och i dialog med fordonsorganisationen se vilket är det
lämpligaste alternativet med fordon, bilavtal-leasing-bilpool.
Beslut om anskaffning av leasingfordon bör lyftas från enhetsnivå (motsvarande) till
avdelningsnivå.

Ärendenr RS RS 2019/482 Datum 2019-04-23

4.1.4 Bilavtal

Bilavtal som finns idag är begränsat jämfört med tidigare men det finns behov av dessa
inom vissa verksamheter. Om dessa inte skulle finnas skulle Region Gotland behöva
införskaffa ytterligare tjänstefordon.
Kostnadsmässigt för regionen är detta det billigaste alternativet för tillgång till fordon.
Rekommendation
Respektive förvaltning beslutar om behovet av bilavtal med egen bil och
kilometerersättning. Dock bör bilavtal vara ett undantag på platser där det finns tillgång
till bilpool.
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Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen
Försörjningsavdelningen

Större samordnad bilorganisation

4.1.4 Skötsel och tankning

Idag ligger detta ute på verksamheterna. En del verksamheter nyttjar Återanvändarna
(socialt företag) för tvätt och städning, en del tvättar på tankstation med maskintvätt
som ingår i stationstankningsavtalet och en del tvättar inte alls. Bilarna är generellt sett
väldigt smutsiga både in och utvändigt.
På södra Gotland finns ingen biltvätt att tillgå vilket gör det omöjligt för
verksamheterna att tvätta och städa. Avsaknaden av vårdlokal gör även att invändig
städning inte blir utfört så ofta som man kan önska. Detta gäller hela ön.
Service och reparationer görs på respektive märkesverkstad och detta innebär att alla
bilar måste till Visby för service och reparationer. Däck- och hjulbyte kan ske där
verksamheten är placerad efter överenskommelse med fordonsorganisationen.
Verksamheterna sköter all tankning själva. Fordonsorganisationen tillhandahåller endast
tankkorten.
I dagsläget sköts en del fordon av det sociala företaget Återanvändarna. De är positiva
till att utöka stödet om man hittar en lösning på vårdlokal och långsiktig ekonomisk
ersättning.
I dagsläget erbjuder de bara sina tjänster i Visby där det är ett 80 tal fordon de tvättar,
städar samt åker på hjulbyte och service.
En stor flaskhals är att de inte har någon egen vårdlokal för att utföra fordonsvård utan
är hänvisade till OK/Q8:s gör-det-själv hall på Östercentrum.

Ärendenr RS RS 2019/482 Datum 2019-04-23

Rekommendation
För att kunna utöka stödet från sociala företag behöver det undersökas vidare om ett
socialt företag skulle kunna hyra in sig vid TKF på Skarphäll eller vid
Räddningstjänsten i Katrinelund under viss tid på dagen eller hitta en annan lokal för att
utföra fordonsskötsel.
Det behöver även utredas hur ersättningsmodellen ska se ut. Om man som idag inte
garanterar några volymer och förser företaget sporadiskt med arbete så kommer det inte
att kunna överleva. Man behöver hitta en ersättningsmodell där de för varje år vet vilken
ersättning det förutbestämda uppdraget minst kommer att inbringa.
Samarbetet med sociala företag behöver även upphandlas.

9 (9)

Fordonspolicy för
region Gotland
Denna fordonspolicy omfattar alla nämnder och förvaltningar
inom Region Gotland
Antagen av regionstyrelsen 2012-05-31 § 144

Ägande
Ägare till Regionens fordon är Region Gotland såsom juridisk person.

Ansvar
Serviceförvaltningen (SF) ansvarar för Regionens fordon, dess upphandling,
uppföljning, registerhållning och avyttring. SF är också Regionens kontaktpunkt mot
bilregister, försäkringsbolag med flera.
Teknikförvaltningen (TKF) ansvarar helt för egna specialfordon förutom inleasade
personbilar utan specialfunktion och/eller inredning för speciella ändamål.
Fordonen ska förvaras låst, även i garage.
Rökning i fordonen är inte tillåtet och transport av husdjur ska i möjligaste mån
undvikas. I de fall fordonet måste saneras ur allergi- eller sanitetssynpunkt får enheten
själv bära denna kostnad.
Fordonen är endast avsett att köras i tjänsten och får inte nyttjas privat.

Ekonomi


SF upprättar årligen en investeringsplan för Regionens fordonsbehov utifrån den
av Regionstyrelsen beslutade investeringsbudgeten. Investeringsplanen
upprättas i samråd med representanter från regionala verksamheter.



SF avgör val av finansieringsform för varje specifikt fordon.



SF ansvarar för den samlade ekonomiska redovisningen.

Profil
Region Gotlands profilprogram ska följas vid märkning av fordonen.

Miljö, Kvalitet och Säkerhet
Vid upphandling ska ständigt högre krav ställas på miljö, kvalité och
säkerhetsprestanda hos fordonen.
Vår fordonspark ska ständigt utvecklas mot att bli mer energieffektiv och trafiksäker.
Fordon som drivs med alternativa bränslen ska alltid efterfrågas och väljas inom de
fordonsklasser där sådant utbud finns.
Vi följer Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier och där så är möjligt ska de
avancerade kraven tillämpas.

Fordonsbehov
Anskaffning av fordon beslutas av verksamhetsansvarig.

Vi behov av fordon upprättar SF en kravspecifikation utifrån verksamhetens behov
tillsammans med verksamhetsansvarig samt den arbetsgrupp eller person som skall
använda fordonet.
Kravspecifikationen används sedan som underlag vid upphandlingen som genomförs
av SF.

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2019-06-17

Handlingar till

Ärende 8

Uppdrag. Kostutredning – uppdaterade
beräkningar 2019
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2019-05-28, § 156
• Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-24
• Rapport Kostutredning –uppdatareade beräkningar 2019

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 156

Uppdrag. Kostutredning - uppdaterade
beräkningar 2019

RS 2019/561
AU § 144

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Rapporten godkänns.
x Investeringsplan gällande ombyggnation av kök tas i samband med investeringsbudget och ett uppdrag ges om utredning av organisation och lokalisering av
måltidsverksamhet i Strategisk plan och budget.
x

Vid regionfullmäktige 2018-11-19, § 26 gavs regionstyrelsen tillsammans med
tekniska nämnden i uppdrag att återkomma till budgetberedningen 2019 med nya
uppdaterade beräkningar av samtliga kvarvarande ombyggnationer av skolkök utifrån
inriktningen i Kostutredning 2018-2022 (RS 2017/245).
Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att beskrivna behov avseende kök och
restauranger är relevanta och att Kostutredning uppdaterade beräkningar 2019 antas.
Konsekvensen av att skjuta på hela eller delar av i kostutredningen föreslagna objekt
är ökad risk för akuta oplanerade åtgärder och svårigheter i att fullt ut uppfylla uppdraget samt bristande arbetsmiljö.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-24

22 (91)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2019/561
24 april 2019

Josefine Jessen

Regionstyrelsen

Kostutredning uppdaterade beräkningar 2019
Förslag till beslut

-

Investeringsplan för ombyggnation av kök enligt bifogat förslag antas.

-

Uppdrag ges till regionstyrelseförvaltningen att, tillsammans med hälsosjukvårdsförvaltningen, utreda Korpens framtid.

Sammanfattning

Vid regionfullmäktige (RF§26, 2018-11-19) gavs regionstyrelsen tillsammans med
tekniska nämnden i uppdrag att återkomma till budgetberedningen 2019 med nya
uppdaterade beräkningar av samtliga kvarvarande ombyggnationer av skolkök utifrån
inriktningen i Kostutredning 2018-2022 (RS 2017/245).
Ärendebeskrivning

Regionstyrelseförvaltningen (tidigare serviceförvaltningen) har av regionstyrelsen fått
i uppdrag (§293,2009-10-26) att öka kvaliteten på hela måltidsupplevelsen. Detta ska
ske bland annat genom sänkta varmhållningstider och ökad andel matlagning från
grunden nära gästen. Organisationen ska präglas av ambitionen i Mat &
Måltidspolicyn (RS 2014/267).
Uppdraget innebar att dåvarande serviceförvaltning med utgångspunkt i direktivet
skulle ta fram en plan för genomförande av förändrad måltidsorganisation, sedermera
kallad Kostutredning (SF 2010/250).
Genom åren har Kostutredningen genomgått översyn med i vissa delar förändrade
behov och uppdaterade kostnader.
Under 2019 har nya beräkningar genomförts i samråd mellan teknikförvaltningen och
regionstyrelseförvaltningen där vissa kostnader har justerats utifrån förändrade behov
och förutsättningar.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2017/245

Resultatet av översynen redovisas i Kostutredning uppdaterade beräkningar 2019,
med uppdateringar utifrån tidigare genomförd översyn Kostutredning 2018 - 2022
(RS 2017/245).
Behoven för kvarvarande objekt är nödvändiga ur så väl säkerhetsperspektiv som
arbetsmiljöperspektiv.

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att beskrivna behov avseende kök och
restauranger är relevanta och att Kostutredning uppdaterade beräkningar 2019 antas.
Konsekvensen av att skjuta på hela eller delar av i kostutredningen föreslagna objekt
är ökad risk för akuta oplanerade åtgärder och svårigheter i att fullt ut uppfylla
uppdraget samt bristande arbetsmiljö.
Beslutsunderlag

Kostutredning uppdaterade beräkningar 2019 (RS 2017/245)
Kostutredning 2018-2022 (RS 2017/245)
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Teknikförvaltningen
Socialförvaltningen
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Regionstyrelseförvaltningens stab
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Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Kostutredning
uppdaterade
beräkningar 2019

1. Uppdrag och genomförande
Under hösten 2018 gavs uppdrag till Regionstyrelsen att tillsammans med tekniska
nämnden återkomma till budgetberedningen 2019 med nya uppdaterade beräkningar av
samtliga kvarvarande ombyggnationer av skolkök utifrån inriktningen i Kostutredningen
2018-2022 (RS 2017/245).
Rapporten är en övergripande översyn där de nya kostnadsbedömningarna, med
utgångspunkt utifrån identifierade behov och krav, har genomförts av
regionstyrelseförvaltningen och teknikförvaltningen gemensamt.
Den plan som finns för underhåll är i dagsläget inte synkroniserad med planen för
ombyggnationer av kök vilket innebär att ekonomiskt utrymme saknas för att genomföra
dessa åtgärder i samband med renovering av kök. I syfte att slippa genomföra renovering i
kök vid dubbla tillfällen och därmed öka kostnaderna, ligger kostnader för underhåll och
reparation med i totala investeringsbehovet för de kök som föreslås genomföras 2020.
Underhållsåtgärder som görs i samband med verksamhetsanpassning kommer inte påverka
hyran. För de objekt som ligger i förslag till investeringar från 2021 och framåt kommer
fastighetsförvaltningen synkronisera sin plan för underhåll, el och ventilation så att det är
samstämmiga varför kostnader för detta ej är inkluderat i totala investeringsbehovet.
Stora fördelar skulle dras genom att i samband med ombyggnation av kök även genomföra
underhåll av matsalar.
Som indata till översynen har genomgång av skolornas utveckling gjorts tillsammans med
representant för Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Genomgången har inte visat på
några större förändringar som har genomslag på köken utan snarare verifierat att den
tidigare planen från 2018 (RS 2018/7) stämmer. Ny information från Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen har tydliggjort att de inte längre har några planer för köket på
Korpen, något som funnits med i tidigare utredningar.

Ärendenr RS RS 2019/561 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

2. Resultat
Behoven för kvarvarande objekt är nödvändiga ur så väl säkerhetsperspektiv som
arbetsmiljöperspektiv liksom möjlighet att uppfylla uppdraget (§293,2009-10-26) om hög
kvalitet genom matlagning nära gästen, sänkta varmhållningstider och ökad andel
matlagning från grunden.
Resultatet av översynen är bedömningen att det totala investeringsbehovet inte kommer att
bli högre än vad som redovisats i förra utredningen. För vissa objekt har
investeringsbehovet sänkts något och för vissa objekt har investeringsbehovet ökat. För
både köken i Fole och Högbyskolan behövs en förstudie genomföras för att bättre kunna
bedöma investeringsbehovet.
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Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Kostutredning
uppdaterade
beräkningar 2019

2.1. Förslag till 2020
2.1.1. Wisbygymnasiet söder
Wisbygymnasiets tillagningskök är ett av de största köken med en kommande utökning av
portioner. Köket är i behov av viss nyinvestering i utrustning och upprustning samt
ändrade flöden för en förbättrad arbetsmiljö, ökad livsmedelssäkerhet samt ökad möjlighet
att leverera enligt uppdrag.
Golv är inte tillfredsställande och kommer att åtgärdas i samband med ombyggnationen.
Denna åtgärd är inkluderad i det totala investeringsbehovet men kommer inte påverka
hyran för avdelning måltid.
Elförsörjningen åtgärdades 2018 och förväntas därför vara tillräcklig för de åtgärder som
planeras.
Ombyggnation under 2020 förutsätter att det inte sker samtidigt som den projekterade
ombyggnation av Södervärnsskolans kök vilket blivit flyttat ett flertal tillfällen och ännu
saknar fastställd tidpunkt.
Enligt äskande 2019–2023
2 100 000*

Förändrade kostnader
- 600 000

Totalt investeringsbehov
1 500 000

*Ursprungligt äskande låg på 2,8 mnkr men drogs ned till 2,1 mnkr då 700 tkr gavs i tilläggsanslag för akuta åtgärder i form av fler ugnar.

2.1.2. Kvarvarande mottagningskök
För att öka kvalitet med matlagning närmare gästen, sänkta varmhållningstider och minskat
svinn krävs en utökning av maskinpark samt utbyte av inredning i ett antal
mottagningskök. I flera kök förekommer hushållsutrustning vilket gör arbetsmiljön
undermålig.
Enligt äskande 2019–2023
1 200 000

Förändrade kostnader
0

Totalt investeringsbehov
1 200 000

Ärendenr RS RS 2019/561 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

2.1.3. Vänge skola
Mottagningskök som är i behov av viss nyinvestering i utrustning och inredning samt
smärre ombyggnation för att skapa bättre utrymme, förändrade flöden för en bättre
arbetsmiljö samt ökad möjlighet att leverera enligt uppdrag.
Enligt äskande 2019–2023
650 000

Förändrade kostnader
0

Totalt investeringsbehov
650 000
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Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Kostutredning
uppdaterade
beräkningar 2019

2.1.4. Lärbro skola
Mottagningskök som enligt ursprunglig plan var tänkt att byggas om till ett tillagningskök.
Tidigare utredning har visat att köket bör kvarstå som ett mottagningskök med behov av
viss renovering av ytskikt, utbyte av viss inredning, byggnation av en diskinlämning samt
förändrade flöden för en bättre arbetsmiljö. Kostnadsminskningen beror till stor del på att
renovering av ytskikt är mindre omfattande än tidigare uppskattats. Dessutom har utbyte av
utrustning redan genomförts. Kostnaderna inbegriper även eventuell förändring i
ventilation kopplat till byggnation av diskinlämning. Elförsörjningen bedöms vara
tillräcklig.
Enligt äskande 2019–2023
3 000 000

Förändrade kostnader
- 1 000 000

Totalt investeringsbehov
2 000 000

2.2. Förslag till 2021
2.2.1. Högbyskolan
Enligt tidigare uppdaterade plan (SF 2015/49) och beslut planeras köket och restaurang
Oasen vid Hemse vårdcentrum läggas ned och all produktion flyttas till köket vid
Högbyskolan. Konsekvensen av att flytta produktionen till Högbyskolan förväntas vara
minskade driftskostnader.
För att klara den ökade volymen men även för att upprätthålla och förbättra arbetsmiljön
behöver större förändringar i köket genomföras. Genomgången av behov och
förutsättningar visar att dagens kök är illa planerat och att utrymmen därmed inte nyttjas på
mest effektiva sätt. Den mest hållbara och kostnadseffektiva lösningen innebär en total
ombyggnad av hela köket istället för utbyggnad enligt tidigare plan.
Kostnadsbedömningen innefattar förutom ombyggnation där elförsörjning och ventilation
ingår, även en del utrustning som behövs för att klara den ökade volymen. Det totala
investeringsbehovet har nu kompletterats med medel för en förprojektering.
Enligt äskande 2019–2023
7 600 000

Förändrade kostnader
+500 000

Totalt investeringsbehov
8 100 000

Ärendenr RS RS 2019/561 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

2.3. Förslag till 2022
2.3.1. Endre skola
Enligt tidigare plan skulle Endres skolkök byggas om från mottagningskök till
tillagningskök. Med anledning av att elevantalet inte längre ser ut att öka och att
projekteringen som gjordes under 2016 visade på ökade kostnader med totalt 1 300 tkr
föreslås nu att köket inte byggs om till tillagningskök utan behålls som mottagningskök.
Viss nyinvestering i utrustning och smärre ombyggnation i form av diskinlämning, en
eventuell utbyggnad för ytterligare ytor för att skapa bättre utrymme samt förändrade
flöden för en bättre arbetsmiljö och ökad möjlighet att leverera enligt uppdrag.
Ventilation och elförsörjning bedöms vara tillräcklig.
Enligt äskande 2019–2023
3 500 000

Förändrade kostnader
- 1 300 000

Totalt investeringsbehov
2 200 000
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2.3.2. Fole skola
Tillagningskök där utrymmet i kök och matsal inte räcker till. Utredningen visar att ingen
möjlighet finns att nyttja delar av andra lokaler för vare sig kök eller matsal varför en
utbyggnad krävs i syfte att förändra flöden för en bättre arbetsmiljö samt ökad möjlighet att
leverera enligt uppdrag. Kostnaderna inbegriper även ventilation för utbyggnaden vilket
kommer belasta avdelning måltids driftskostnader. Det totala investeringsbehovet har nu
kompletterats med medel för en förprojektering.
Elförsörjningen bedöms vara tillräcklig.
Enligt äskande 2019–2023
1 000 000

Förändrade kostnader
+ 2 300 000

Totalt investeringsbehov
3 300 000

2.3.3. Havdhem skola
Köket i Havdhem skola är ett tillagningskök med utskick där ombyggnad behövs för att
frigöra ytor samt förändra flöden för en bättre arbetsmiljö. Tidigare plan innebar även en
byggnation av diskinlämning, något som utredningen visar inte längre behövs. Befintlig
ventilation är felanmäld och kommer i samband med ombyggnad ses över av
fastighetsförvaltningen.
Ventilation och elförsörjning bedöms vara tillräcklig.
Enligt äskande 2019–2023
2 900 000

Förändrade kostnader
0

Totalt investeringsbehov
2 900 000

2.4. Förslag till 2023

Ärendenr RS RS 2019/561 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

2.4.1. Öja skola
Tillagningskök med små biytor där förvaring och frys finns i källarplan och där torrförråd
delar plats med kontorsutrymme. Behovet är därför ytterligare ytor i samma våningsplan
som köket för förändrade flöden i syfte att förbättra arbetsmiljön. Tidigare har det inte
ansetts vara möjligt att ta utrymme från befintliga skollokaler varför nybyggnation sågs som
enda alternativet. Vid årets utredning visar det sig att utrymmen i direkt anslutning till köket
nu finns vilket innebär att endast ombyggnad blir aktuell. Kostnaderna beräknas bli
likvärdiga med tidigare beräkningar, detta som en följd av att något större ytor kommer att
tas i anspråk vid ombyggnationen än vad som var tänkt för nybyggnationen.
Med anledning av låg produktionsvolym samt litet utrymme planeras inte för
diskinlämning.
Ventilation och elförsörjning bedöms vara tillräcklig.
Enligt äskande 2019–2023
1 500 000

Förändrade kostnader
0

Totalt investeringsbehov
1 500 000
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2.4.2. Stånga skola
Tillagningskök som är relativt trångt och där viss förvaring finns i källaren. Enligt tidigare
plan skulle en mindre tillbyggnad samt renovering av källaren genomföras, något som
nuvarande utredning visar inte behövs. Däremot behövs viss ombyggnation av förråd, ny
utrustning och inredning samt förändrade flöden för en bättre arbetsmiljö, därav minskas
totalkostnaderna.
Ventilation och elförsörjning bedöms vara tillräcklig.
Enligt äskande 2019–2023
2 800 000

Förändrade kostnader
-800 000

Totalt investeringsbehov
2 000 000

2.4.3. Café Korpen
Mottagningskök med behov av visst utbyte av utrustning.
Regionstyrelseförvaltningen har inget uppdrag att driva Café Korpen och saknar därmed
inriktning på köket vilket försvårar planering och kostnadsbedömning för eventuell
ombyggnad/upprustning. En upprustning medför ökade kostnader vilket gör att ekonomin
för köket sannolikt inte går ihop.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår därför att uppdrag ges till regionstyrelseförvaltningen
och hälso-sjukvårdsförvaltningen att utreda huruvida överenskommelse ska göras mellan
hälso-sjukvårdsförvaltningen och regionstyrelseförvaltningen för att driva verksamheten
vidare eller om verksamheten ska avvecklas.
Enligt äskande 2019–2023
550 000

Förändrade kostnader

Totalt investeringsbehov
Beror på beslut

3. Investeringsplan

Ärendenr RS RS 2019/561 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Projekt
Wisbygymnasiet söder kök
Mottagningskök
Vänge skola kök
Lärbro skola kök
Högbyskolans kök
Endre skola kök
Fole skola kök
Havdhem skolas kök
Öja skolas kök
Stånga skolas kök
Café Korpen kök

Investeringsbudget, brutto tkr
2020 2021 2022 2023
1 500
1 200
650
2 000
500

7 600
300

2 200
3 000
2 900
1 500
2 000
550

Regionstyrelseförvaltningen kan inte klara hyreshöjningarna som blir till följd av
upprustning av köken, utan måste få höja priserna med motsvarande belopp.
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Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Kostutredning
uppdaterade
beräkningar 2019

Ärendenr RS RS 2019/561 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Driftkonsekvensen av lokalombyggnaderna är beräknad till 10 procent av
investeringsbeloppet.
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2019-06-17

Handlingar till

Ärende 9

Uppdrag. Se över förändringar i
processen och rutinerna för nyinvesteringar och underhåll i befintliga lokaler
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2019-05-28, § 155
• Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-24
• Riktlinjer för förvaltning av bebyggda fastigheter

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 155

Uppdrag. Se över förändringar i processen
och rutinerna för nyinvesteringar underhåll i
befintliga lokaler

RS 2019/552
AU § 145

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x

Informationen godkänns.

I strategisk plan och budget 2019-2022 ges regionstyrelsen uppdraget att tillsammans
med tekniska nämnden se över och föreslå förändringar i processen och rutinerna för
nyinvesteringar och/eller underhåll i befintliga lokaler. I uppdraget ska särskilt roller
och ansvar belysas. Uppdraget ska avrapporteras och behandlas under budgetberedningen maj 2019.
Regionstyrelsen har tagit fram riktlinjer för Fastighetsförvaltning, bebyggda fastigheter. Riktlinjerna har beslutats av regionfullmäktige 2019-03-25 tillsammans med
övriga riktlinjer och den övergripande fastighetspolicyn. I riktlinjerna ges de övergripande ramarna för bl.a. underhåll som Region Gotland, och då främst Fastighetsförvaltningsavdelningen, ska förhålla sig till.
Teknikförvaltningen har tagit fram en rutinhandbok för investeringsverksamheten. I
rutinhandboken åskådliggörs vilka rutiner som gäller samt hur roller och ansvar
fördelas. Rutinhandboken kommer att införas i berörda avdelningar vid teknikförvaltningen.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att de framtagna dokumenten och de
dialoger som skett under framtagandet av dessa svarar på uppdraget, och att det
därmed kan ses som utfört.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-24
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2019/552
24 april 2019

Kristoffer Strehlenert

Regionstyrelsen

Uppdrag se över förändringar i processen och rutinerna för
nyinvesteringar underhåll i befintliga lokaler
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen godkänner informationen som svar på uppdraget.

Sammanfattning

I strategisk plan och budget 2019-2022 ges regionstyrelsen uppdraget att tillsammans
med tekniska nämnden se över och föreslå förändringar i processen och rutinerna för
nyinvesteringar och/eller underhåll i befintliga lokaler. I uppdraget ska särskilt roller
och ansvar belysas. Uppdraget ska avrapporteras och behandlas under
budgetberedningen maj 2019.
Regionstyrelsen har tagit fram riktlinjer för Fastighetsförvaltning, bebyggda
fastigheter. Riktlinjerna har beslutats av regionfullmäktige 2019-03-25 tillsammans
med övriga riktlinjer och den övergripande fastighetspolicyn. I riktlinjerna ges de
övergripande ramarna för bl.a. underhåll som Region Gotland, och då främst
Fastighetsförvaltningsavdelningen, ska förhålla sig till.
Teknikförvaltningen har tagit fram en rutinhandbok för investeringsverksamheten. I
rutinhandboken åskådliggörs vilka rutiner som gäller samt hur roller och ansvar
fördelas. Rutinhandboken kommer att införas i berörda avdelningar vid
teknikförvaltningen.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att de framtagna dokumenten och de
dialoger som skett under framtagandet av dessa svarar på uppdraget, och att det
därmed kan ses som utfört.
Beslutsunderlag

Fastighetsförvaltning, bebyggda fastigheter
Rutinhandbok investeringsverksamhet Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Fastighetsförvaltning, bebyggda
fastigheter

1. Inledning och syfte
Syftet för den regionala fastighetsförvaltningen är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler
för de primära verksamheterna, såsom exempelvis skola, barn- och 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).

Ärendenr RS 2018/720 Datum 2019-03-25

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.

Ärendenr RS 2018/720 Datum 2019-03-25

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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Rutinbeskrivning
Förstudie/projektdirektiv investering
Nr
1.
2.

Aktivitet
Behov uppstår av en verksamhetsanpassning eller nybyggnad.
Direktiv till förstudie/projekt upprättas.

Ansvar
Beställaren
Projektägaren

(FFA, VA-avd,
hamnavd, avfallsavd,
plan o utvavd, gata
parkavd)

3.
4.

Direktiv överlämnas till projektavdelningen.
Projektledare utses.

5.

Grunduppgifter investering fylls i till förstudiedirektivet. Avskrivningstiden för förstudier är 10 år.
Förstudien genomförs enligt riktlinjerna för projektmodellen.
Teknikförvaltningen har upprättat en egen checklista anpassad
till investeringsverksamheten.
Då förstudien är färdig överlämnas slutrapport till projektägaren.
Återrapportering sker till beställaren.
Förstudien är klar.
Om förstudien leder till ett projekt så bokas utgifterna upp under pågående projekt. När projektet avslutas så aktiveras det i
anläggningsregistret.
Om förstudie inte leder till att det blir ett projekt ska investeringsutgifter bokas om till driftkostnader hos beställaren.
Kostnaden ska bokas som en utrangering och beslutas av
nämnd.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

Om projektet inte genomförs stängs projektnumret.

Projektägaren
Avdelningsch
projektavdeln
Projektägareprojektledare
Projektledaren
Projektledare
Projektägaren
Projektägaren
Projektägaren
TKF

TKF

Förstudien måste vara finansierad innan den påbörjas. Beställare står för
finansiering av förstudie/projekt.
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Rutinbeskrivning
Genomförande
Nr
1.
2.

Aktivitet
Om beslut om att projektet ska genomföras tas så ska beställning lämnas till projektägare.
Projektdirektiv upprättas.

Ansvar
Beställare

3.

Projektledare utses.

4.

Grunduppgifter och komponentmall för investering fylls i.
Investeringsutgifterna för förstudien ska inkluderas i den totala
investeringsbudgeten.
Projekt genomförs enligt riktlinjerna för projektmodellen. Teknikförvaltningen har upprättat en egen checklista anpassad till
investeringsverksamheten.
Då projektet är färdig sker överlämning till linjen och slutrapport upprättas.
Återrapportering sker till beställaren.
Slutrapport upprättas.

Avdelningsch
projektavdeln
Projektledare

5.
6.
7.
8.

Projektägaren

(FFA, VA-avd,
hamnavd, avfallsavd,
plan o utvavd, gata
parkavd)

Projektledare
Projektledare
Projektledare
Projektledare
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Rutinbeskrivning
Grunduppgifter investering
Nr

Aktivitet

Ansvar
Projektledare

1.

Blankett grunduppgifter investering fylls i. Blanketten fylls i vid
samråd med Projektadministratören, förvaltaren vid FFA och
ekonom vid RSF.

2.

Uppgifterna i blanketten läggs in i ekonomisystemets kodtabeller
och anläggningsreskontran. Det är projektledarens ansvar att inrapportering sker. Inrapportering i kodtabeller görs av TKF och i
anläggningsregistret är det RSF som rapporterar in.

Projektledare

3.

Blanketten skickas därefter till projektledaren och arkiveras sedan
på G/tkf/ekonomifrågor/investeringsverksamhet/grunduppgifter investering/ årtal

Projektsamordnare
Ekonomiassistent
Ekonom
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Rutinbeskrivning
Verksamhetsanpassning av lokaler
Nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aktivitet
Behov uppstår.
Projektdirektiv upprättas samt blankett grunduppgifter
investering. Driftkonsekvenser av investeringen beräknas och meddelas beställare.
Investeringsanslag överförs från beställande förvaltning
till TKF. Överföringen är dokumenterat i särskilt dokument.
Investeringsprojektet läggs upp i redovisningen av
ekonomiassistent.
Verksamhetsanpassningen genomförs.
Aktivering sker när anläggning tas i bruk
Ny internhyra debiteras beställare

Ansvarig
Beställare
Projektägare
Projektledare
Beställare
Projektägare
Projektledare
Projektägare
FFA

Anslaget för verksamhetsanpassning ligger som en pott hos beställaren.
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Rutinbeskrivning
Överföring av investeringsanslag från annan
nämnd
Överföring sker av förstudiemedel och investeringsanslag. Överföring sker när
beslut är fattade.
Nr
1.
2.
3.
4.
5.

Aktivitet
I projektdirektiv framgår vilket investeringsanslag som
ska föras över.
Blankett om överföring sammanställs och skickas till
TKF.
Ekonomichef på mottagande förvaltning (TKF) godkänner och skickar åter till beställare.
Excelfil upprättas för överföring i redovisningen.
Excelfil läses in i redovisningen.

Ansvarig
Beställare
Ekonomichef från
beställande förvaltning
Ekonomichef TKF
Beställare
RSF
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Rutinbeskrivning
Hantering av externa medel
Nr
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Aktivitet
Beslut om externt bidrag tas.
Investeringsbidraget betalas ut.
Inbetalningen bokförs som ett investeringsbidrag på balanskonto 2393-2394.
Inbetalningen aktiveras och periodiseras med samma
livslängd som investeringsprojektet. Genomsnittlig avskrivningstid används från komponentmallen. Underlag
importeras till ekonomisystemet.
Kapitalintäkter redovisas under anläggningens ekonomiska livslängd.
Balanskontot stäms av vid delårsrapport nr 2 och bokslut.

Ansvarig
Bidragsgivare
Bidragsgivare
Internbanken
Ekonomi o upphan
Teknikförvaltningen
Anläggningsregister
Balanskontoansvarig

Ekonomichef
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Rutinbeskrivning
Komponentredovisning
Nr Aktivitet
1. Förstudie genomförs.

2.
3.
4.
5.

Om projektet genomförs ska det bokföras som en investeringsutgift. Om projektet inte genomförs bokförs det som
driftkostnad.
Investering beslutas i strategisk plan och budget.
En intern beställning görs av investeringen till projektavdelningen.
Projektdirektiv upprättas skriftligen.
Blankett grunduppgifter investering fylls i. Blanketten fylls i
vid samråd med Projektadministratören, förvaltaren vid FFA
och ekonom vid RSF.
Uppgifterna i blanketten läggs in i ekonomisystemets kodtabeller och anläggningsreskontran.
Blanketten skickas därefter till projektledaren och arkiveras
sedan på G/global grupp/investeringsredovisning/arkiv
ifyllda blanketter.

6.
7.

Förfrågningsunderlag tas fram.
Krav på att komponentmall skall tas fram av antagen anbudsgivare skall framgå.
Upphandling genomförs.

8.

Upphandlingen godkänns. Finansiellt igångsättningstillstånd
begärs.
9. Antagen anbudsgivare lämnar in en komponentmall i samband med investeringens startmöte.
10. Excelfil med komponentmallens procentsatser tas fram för
kontering av leverantörsfakturor. Kopia på komponentmallen skickas till de som är ansvariga för anläggningsreskontran
vid SF.

11. Komponentmallen lagras i anläggningsreskontran.
12. Investeringsutgifter konteras enligt komponentmallens procentsatser.

Ansvar
Projektavdelningen
Planering- och
utvecklingsav
RF
Förvaltning
Förvaltning
Projektavdelningen
Projektledaren
SF ekonom
EoU
Projektadministratör
SF ekonom
EoU
SF – administrativ service
Projektavdelningen
Projektavdelningen
TN
Entreprenören
Projektadministratören
SF – administrativ service
SF – administrativ service
Projektadministratören
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13. Investeringsutgifter läses in i anläggningsreskontran varje
tertial.

De gemensamma kostnaderna som bokförts på komponentkod 199 (timtid) ska före tertialbryt omföras enligt komponentmallen.
14. Anläggningen överlämnas till beställaren och meddelande
lämnas till SF om datum för när anläggningstillgången tagits i
bruk.
15. Kontroll görs av att koder för redovisning av kapitalkostnader är aktuella.

16. Kapitalkostnader beräknas.
17. Investeringsprojektet slutredovisas.
18. Investeringsprojektet stängs i redovisningen.

SF ekonom anläggningsregister EoU
Projektadministratören
Projektledaren
SF ekonom
EoU och
administrativ
service
SF ekonom anläggningsregister EoU
Projektledaren
SF ekonom
EoU

11 (13)

Rutinbeskrivning
Aktivering av projekt
Nr
1.
2.

Aktivitet
Anläggningen tas i bruk.
Investeringsutgifter aktiveras i anläggningsreskontran.

3.

Kapitalkostnader beräknas.

Ansvarig
Beställaren
Ekonomi och upphandling
Ekonomi och upphandling

Fastighetsavdelningen meddelar RSF ekonomi och upphandling att anläggningen är klar. Frågan tas rutinmässigt upp på investeringsmöten som sker regelbundet.
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Rutinbeskrivning
Slutredovisning av projekt
Nr
1.
2.
3.
4.

Aktivitet
Projektet slutredovisas enligt gällande riktlinjer för investeringsredovisning och investeringsprocessen.
Slutredovisningen godkänns.
Slutredovisningen godkänns för projekt överstigande 10
mnkr.
Slutredovisningen godkänns för projekt överstigande 20
mnkr.

Ansvarig
Projektledaren
Tekniska nämnden
Regionstyrelsen
Regionfullmäktige
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2019-06-17

Handlingar till

Ärende 10

Uppdrag. Beläggningsprogram och
underhåll av enskilda vägar
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2019-05-28, § 189
• Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-23
• Teknikförvaltningen 2019-04-16

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 189

Uppdrag. Beläggningsprogram och underhåll
av enskilda vägar

RS 2019/550

Regionstyrelsens beslut
x

Informationen godkänns.

Inför budgetberedningen har regionstyrelsen och tekniska nämnden fått i uppdrag att
”intensifiera arbetet tillsammans med Trafikverket om hur beläggningsprogram och
underhåll av enskilda vägar kan komma till stånd för att öka standarden på vägnätet
och minska underhållskostnaderna”.
För större underhållsarbeten på enskilda vägar hanterar Trafikverket ett särskilt
driftbidrag för medfinansiering av åtgärder. Medel för dessa bidrag ska tas ur
länsplanerna för regional transportinfrastruktur. Dessa planer görs vart fjärde år för
tolvårsperioder. I Gotlands nuvarande länsplan finns inte medel avsatta för enskilda
vägar.
Om en ”väsentlig avvikelse” (Förordning 1997:263 om länsplaner för regional
transportinfrastruktur) från innehållet i en fastställd länsplan behöver göras kan den
ändras. Vad en väsentlig avvikelse kan vara finns dock inte definierat.
Om medel för att öka standarden på det enskilda vägnätet kan/ska tas med i
länsplanen bör det föregås av att tekniska nämnden/teknikförvaltningen tar fram ett
underlag som visar på behovet av åtgärder och kostnader för dessa.
I vårändringsbudgeten/propositionen för 2019 föreslår regeringen att anslaget för att
förbättra de enskilda vägarnas funktion ska ökas.
Fastställda länsplaner för regional transportinfrastruktur kan ändras. Grunden ska
dock vara en väsentlig avvikelse. Konkret finns detta inte definierat. Om medel för
att öka standarden på det enskilda vägnätet kan/ska tas med i länsplanen bör det
föregås av att tekniska nämnden/teknikförvaltningen tar fram ett underlag som visar
på behovet av åtgärder och kostnader för dessa. Hur de statliga medlen ska kunna
användas på Gotland bör diskuteras med Trafikverket. Samtidigt bör andra lösningar
för investeringar i enskilda vägar sökas.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut och finner att det
bifalls.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2019/550
23 april 2019

Lena Johansson

Regionstyrelsen

Beläggningsprogram och underhåll av enskilda vägar
Förslag till beslut

•

Informationen tas emot.

Sammanfattning

Inför budgetberedningen har regionstyrelsen och tekniska nämnden fått i uppdrag att
”intensifiera arbetet tillsammans med Trafikverket om hur beläggningsprogram och
underhåll av enskilda vägar kan komma till stånd för att öka standarden på vägnätet
och minska underhållskostnaderna”.
För större underhållsarbeten på enskilda vägar hanterar Trafikverket ett särskilt driftbidrag för medfinansiering av åtgärder. Medel för dessa bidrag ska tas ur länsplanerna
för regional transportinfrastruktur. Dessa planer görs vart fjärde år för tolvårsperioder. I Gotlands nuvarande länsplan finns inte medel avsatta för enskilda vägar.
Om en ”väsentlig avvikelse” (Förordning 1997:263 om länsplaner för regional
transportinfrastruktur) från innehållet i en fastställd länsplan behöver göras kan den
ändras. Vad en väsentlig avvikelse kan vara finns dock inte definierat.
Om medel för att öka standarden på det enskilda vägnätet kan/ska tas med i länsplanen bör det föregås av att tekniska nämnden/teknikförvaltningen tar fram ett
underlag som visar på behovet av åtgärder och kostnader för dessa.
I vårändringsbudgeten/propositionen för 2019 föreslår regeringen att anslaget för att
förbättra de enskilda vägarnas funktion ska ökas.
Bedömning

Fastställda länsplaner för regional transportinfrastruktur kan ändras. Grunden ska
dock vara en väsentlig avvikelse. Konkret finns detta inte definierat. Om medel för
att öka standarden på det enskilda vägnätet kan/ska tas med i länsplanen bör det
föregås av att tekniska nämnden/teknikförvaltningen tar fram ett underlag som visar
på behovet av åtgärder och kostnader för dessa. Hur de statliga medlen ska kunna
användas på Gotland bör diskuteras med Trafikverket. Samtidigt bör andra lösningar
för investeringar i enskilda vägar sökas.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2019/550

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/7
16 april 2019

Isak Malm

Regionstyrelsen

Uppdrag - Enskilda vägar med statsbidrag RS 2019/7
Regionstyrelsen och tekniska nämnden har fått i uppdrag att intensifiera arbetet
tillsammans med Trafikverket om hur beläggningsprogram och underhåll av enskilda
vägar med statsbidrag kan komma till stånd för att öka standarden på vägnätet och
minska underhållskostnaderna.
Investeringsanslag kommer användas främst till bärighetsförstärkning av grusvägar
samt till underhållsbeläggning på redan belagda vägar. Ingen kontakt är tagen med
Trafikverket från gata- och parkavdelningens sida.
Gata- parkavdelningen har varit i kontakt med Trafikverkets underhållsansvarige för
enskilda vägar Öst Stockholm/Gotland. De känner inte till något inom Trafikverket
gällande något beläggningsprogram eller att något särskilt arbete förs vid Trafikverket
gällande enskilda vägar med statsbidrag inom region öst. Trafikverket arbetar inte
med någon ökad standard för de enskilda vägarna med statsbidrag utan är fullt
belåtna med hur vi utför uppdraget idag.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2019-06-17

Handlingar till

Ärende 11

Uppdrag. Redovisning, konsekvensbeskrivning för Korttidsenheten på
Korpen
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2019-05-28, § 157
• Socialnämnden 2019-03-21, § 45
• Socialförvaltningen 2019-03-12
• Teknikförvaltningen – Uppskattad hyreskostnad
• Teknikförvaltningen – Förstudierapport
• Teknikförvaltningen – kompletterande underlag

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 157

Uppdrag. Redovisning, konsekvensbeskrivning Korttidsenhet Korpen

RS 2019/556
AU § 147

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x

Informationen godkänns.

Socialnämnden har i uppdrag att till budgetberedningen i maj 2019 återkomma med
en konsekvensbeskrivning av ett nytt korttidsboende avseende driftkonsekvenser,
alternativkostnader, nyttan av investeringen samt påverkan på verksamheten.
Rapporten ska vara avstämd med hälso- och sjukvårdsnämnden, framförallt avseende
påverkan på verksamheten.
Förvaltningen behöver snarast få till en bättre lösning för korttidsverksamheten i
Visby. I dagsläget består korttidsenheten av 36 platser varav de flesta är dubbelrum
med delad toalett och dusch i korridoren. De krav som ställs på kvalitet och funktion
på en korttidsenhet ska vara detsamma som i ett särskilt boende. Vistelsen på korttidsplats ska kunna ske i enkelrum med tillgång till egen toalett och dusch. Med tanke
på demografin och antalet ökade äldre så är bedömningen att behovet av antalet
korttidsplatser är runt 40 platser. Då är växelvårdsplatser (återkommande korttidsvistelse) inkluderat. Socialnämnden äskar investeringsmedel för en ny korttidsenhet
på Korpenområdet.
Antalet äldre ökar och om investeringsmedel inte beviljas riskerar att kvaliteten
ytterligare försämras samtidigt som flödet från hälso- och sjukvårdens slutenvård till
socialförvaltningens korttidsenhet kraftigt försämras. Detta innebär att patienter blir
kvar på sjukhuset längre än nödvändigt.
I konsekvensbeskrivningen och tillhörande förstudie finns bland annat redogörelse
för nuläge, behovet av kortidsplatser, beskrivning av driftkonsekvenser samt
konsekvenser om inte investeringsmedel beviljas,
En ny korttidsenhet innebär stor kostnadsökning men detta ska ses mot de problem
som redan finns idag och som ökar i takt med att antalet äldre ökar. Att inte bygga en
ny korttidsenhet skulle högst troligt dra med sig långt större kostnader för både
socialförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen. En ny korttidsenhet
behövs, dels för att det i nuläget saknas korttidsplatser, dels för att kvalitetssäkra
verksamheten samt för att få effektiva flöden.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 157 forts
RS 2019/556

För att bygga en ny korttidsenhet på Korpen begärs investeringsmedel med
69,3 mnkr 2020. För möbler och inventarier så som sängar och övrig utrustning
begärs 2 mnkr.
Socialnämnden föreslås godkänna konsekvensbeskrivningen samt begära medel för
nybyggnad och utrustning.
Ärendets behandling under mötet

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

Socialnämnden 2019-03-21, § 45
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-03-21

SON § 45

SON § 45

Strategisk plan och budget. Korttidsenheten
Korpen

SON 2019/126

Socialnämndens beslut

•
•

Socialnämnden godkänner konsekvensbeskrivningen och överlämnar ärendet till
regionstyrelsen som underlag till budgetberedningen.
Socialnämnden begär 69,3 mnkr för år 2020 av regionfullmäktige för att bygga en
ny korttidsenhet på Korpen. För möbler och inventarier så som sängar och övrig
utrustning begärs 2 mnkr för år 2020.

Socialnämnden har i uppdrag att till budgetberedningen i maj 2019 återkomma med
en konsekvensbeskrivning av ett nytt korttidsboende avseende driftkonsekvenser,
alternativkostnader, nyttan av investeringen samt påverkan på verksamheten.
Rapporten ska vara avstämd med hälso- och sjukvårdsnämnden, framförallt avseende
påverkan på verksamheten.
Förvaltningen behöver snarast få till en bättre lösning för korttidsverksamheten i
Visby. I dagsläget består korttidsenheten av 36 platser varav de flesta är dubbelrum
med delad toalett och dusch i korridoren. De krav som ställs på kvalitet och funktion
på en korttidsenhet ska vara detsamma som i ett särskilt boende. Vistelsen på
korttidsplats ska kunna ske i enkelrum med tillgång till egen toalett och dusch. Med
tanke på demografin och antalet ökade äldre så är bedömningen att behovet av
antalet korttidsplatser är runt 40 platser. Då är växelvårdsplatser (återkommande
korttidsvistelse) inkluderat. Socialnämnden äskar investeringsmedel för en ny
korttidsenhet på Korpenområdet.
Antalet äldre ökar och om investeringsmedel inte beviljas riskerar att kvaliteten
ytterligare försämras samtidigt som flödet från hälso- och sjukvårdens slutenvård till
socialförvaltningens korttidsenhet kraftigt försämras. Detta innebär att patienter blir
kvar på sjukhuset längre än nödvändigt.
I konsekvensbeskrivningen och tillhörande förstudie finns bland annat redogörelse
för nuläge, behovet av kortidsplatser, beskrivning av driftkonsekvenser samt
konsekvenser om inte investeringsmedel beviljas,
Bedömning

En ny korttidsenhet innebär stor kostnadsökning men detta ska ses mot de problem
som redan finns idag och som ökar i takt med att antalet äldre ökar. Att inte bygga en
ny korttidsenhet skulle högst troligt dra med sig långt större kostnader för både
socialförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen. En ny korttidsenhet
behövs, dels för att det i nuläget saknas korttidsplatser, dels för att kvalitetssäkra
verksamheten samt för att få effektiva flöden.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-03-21

SON § 45

För att bygga en ny korttidsenhet på Korpen begärs investeringsmedel med 69,3
mnkr 2020. För möbler och inventarier så som sängar och övrig utrustning begärs 2
mnkr.
Socialnämnden föreslås godkänna konsekvensbeskrivningen samt begära medel för
nybyggnad och utrustning.
Ärendets behandling under mötet

Anna-Lena Gutedal presenterar ärendet.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. Beslutet
förtydligas med en beslutspunkt gällande det belopp som begärs från
regionfullmäktige.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse. Konsekvensbeskrivning ny korttidsenhet Korpen 12 mars 2019
(SON 2019/126).
Förstudierapport korttids Korpen 2018, daterat 2018-09-14.
Nytt Korttids Korpen hyresberäkning, daterat 2018-09-17.
Skickas till
Anna-Lena Gutedal, ekonomichef
Therese Thomsson, myndighetschef
Marit Lindgren, avdelningschef särskilt boende
ekonomiostyrning@gotland.se
Registrator RS – ärendenummer RS 2019/7
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialförvaltningen

Tjänsteskrivelse

SON 2019/126
12 mars 2019

Anna-Lena Gutedal

Socialnämnden

Konsekvensbeskrivning ny korttidsenhet Korpen
Förslag till beslut

•

Socialnämnden godkänner konsekvensbeskrivningen och överlämnar ärendet till
regionstyrelsen som underlag till budgetberedningen.

Sammanfattning

Socialnämnden har i uppdrag att till budgetberedningen i maj 2019 återkomma med
en konsekvensbeskrivning av ett nytt korttidsboende avseende driftkonsekvenser,
alternativkostnader, nyttan av investeringen samt påverkan på verksamheten.
Rapporten ska vara avstämd med hälso- och sjukvårdsnämnden, framförallt avseende
påverkan på verksamheten.
Förvaltningen behöver snarast få till en bättre lösning för korttidsverksamheten i
Visby. I dagsläget består korttidsenheten av 36 platser varav de flesta är dubbelrum
med delad toalett och dusch i korridoren. De krav som ställs på kvalitet och funktion
på en korttidsenhet ska vara detsamma som i ett särskilt boende. Vistelsen på
korttidsplats ska kunna ske i enkelrum med tillgång till egen toalett och dusch. Med
tanke på demografin och antalet ökade äldre så är bedömningen att behovet av
antalet korttidsplatser är runt 40 platser. Då är växelvårdsplatser (återkommande
korttidsvistelse) inkluderat. Socialnämnden äskar investeringsmedel för en ny
korttidsenhet på Korpenområdet.
Antalet äldre ökar och om investeringsmedel inte beviljas riskerar att kvaliteten
ytterligare försämras samtidigt som flödet från hälso- och sjukvårdens slutenvård till
socialförvaltningens korttidsenhet kraftigt försämras. Detta innebär att patienter blir
kvar på sjukhuset längre än nödvändigt.

Nuläge

Korttidsenheten bedrivs i egna lokaler på Korpenområdet i Visby och i dagsläget är
det 36 korttidsplatser varav de flesta är förlagda som dubbelrum. Standarden med
dubbelrum och med del i toalett och dusch i korridoren uppfyller inte kraven och det
finns risk för viten vid inspektion från inspektionen för vård och omsorg, IVO och
arbetsmiljöverket.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-son@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Socialförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
SON 2019/126

För närvarande lånas närliggande lokaler av hälso- och sjukvården vilket ger upp till
åtta extra platser. Detta har möjliggjort dels fler platser, dels utglesning av
dubbelrummen för att få fler enkelrum och möjlighet till bättre kvalitet och
arbetsmiljö. Dessa extraplatser försvinner i juni och nu arbetas febrilt med att hitta
ersättningsplatser. Då brukare ofta är svårt sjuka är behovet av enkelrum stort.

Behov av korttidsplatser

Förvaltningen behöver snarast få till en bättre lösning då brukarens vistelse på
korttidsplats ska kunna ske i enkelrum med tillgång till egen toalett och dusch. Med
tanke på demografin och antalet ökade äldre så är bedömningen att behovet av
antalet korttidsplatser ligger runt 40 platser i enkelrum. Då är växelvårdsplatser
(återkommande korttidsvistelse) inkluderat. hemmet.
Behovet av korttidsplatser över tid beror på flera olika faktorer som till exempel
demografi, tillgängliga bostäder, förebyggande insatser, ökat behov av växelvård (fler
vårdar sina anhöriga hemma och behöver avlastning) och antalet platser på särskilt
boende. Behovet framåt beror också på utveckling av arbetet med god och nära vård
i ordinärt boende.
Korttidsboendet har en central roll när det gäller flödet av hemgångsklara patienter
från hälso- och sjukvården vidare till särskilt boende eller hem till ordinärt boende.
Ett väl fungerade korttidsboende krävs för att det inte ska bli stopp i processen så att
patienter blir kvar på sjukhuset. Den nya lagen om samverkan från sluten hälso- och
sjukvård (tidigare betalningsansvarslagen) innebär högt tryck på verksamheten och
kan innebära ökade kostnader. Det finns en gemensam överenskommelse mellan
socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden om samordning av trygg och
effektiv utskrivning.
I dagsläget är det brist på platser i särskilt boende, i januari finns 43 ej verkställda
beslut. Av dessa så är det flera brukare kvar på korttidsenheten i väntan på boende.
Antalet hemgångsklara patienter som finns kvar i slutenvården har ökat. Detta
innebär att patienter blir kvar på vårdplatser på sjukhuset i brist på korttidsplatser.
I en ny korttidsenhet med enkelrum behöver inte hänsyn tas till könstillhörighet eller
diagnoser då enkelrum möjliggör ett mottagande på ett helt annat sätt än i nuvarande
korttidsenhet med dubbelrum.

Förstudie korttidsenhet - om- och tillbyggnad eller nybyggnad

För att lösa nuvarande problem med korttidsenheten samt ha handlingsberedskap
framåt har en förstudie på om- och tillbyggnad av lokal gjorts. Det finns två
alternativ, om- och tillbyggnad av nuvarande lokaler för korttidsenheten på Korpen i
Visby eller nybyggnad på grönytan intill nuvarande lokal.
1. Investeringen för om- och tillbyggnad är beräknad till 64,8 mnkr med en
årshyra på 5,1 mnkr. Antal kvadratmeter 3 545. (1 439 kr/kvm). Bedömt
investeringsbelopp kan bli högre med tanke på att det är en äldre lokal.
2. Investeringen för nybyggnation är beräknad till 69,3 mnkr med en årshyra på
4,8 mnkr. Antal kvadratmeter 3 300. (1 454 kr/kvm)
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Socialförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
SON 2019/126

Fördelen med nybyggnad är att funktionsprogrammet kan följas och lokalen blir helt
ändamålsenlig vilket borgar för bättre kvalitet för brukarna och bättre arbetsmiljö.
Lokalen blir också mer yteffektiv vilket ger en lägre hyreskostnad. Att bygga om en
äldre lokal medför ofta extra kostnader i form av oväntade problem varför bedömt
investeringsbelopp och därmed hyran kan bli högre. Med tanke på efterfrågan på
lokaler på Korpenområden torde nuvarande lokal kunna användas till annan
verksamhet inom regionen.
En nybyggnation skulle innebära en större flexibilitet för verksamheten vilket
möjliggör enklare omställningar från exempelvis korttidsplatser till fasta
boendeplatser om behovet skulle förändras över tid. En nybyggnation med mindre
enheter möjliggör specialisering rörande av olika behov. Exempelvis personer med
kognitiv svikt eller växelvårdsplatser. Inom nybyggnationen kommer det även
utformas två platser med senaste tillgänglig teknik för att ge brukaren möjlighet att
bekanta sig med välfärdsteknik som kan ge trygghet inför hemgång.
Utifrån ovanstående förordas en nybyggnad.

Driftkonsekvenser

Lokalkostnaden ökar då lokalytan blir större och priset per kvadratmeter ökar.
Investeringen ger ökade driftkostnader med drygt 3,6 mnkr vilket beräknas rymmas
inom befintlig budget. Utgångspunkten är att bemanningen blir den samma som idag.
Lokalyta idag 1314,8+266,3=1581,1 kvm; 1066314 + 329170= 1 395 484 kr/år 2019
(883 kr/kvm).
Lokalyta ombyggnad 3 545 kvm; 5 101 255 kr/år (1 439 kr/kvm)
Lokalyta nybyggnad 3 300 kvm; 4 798 200 kr/år (1 454 kr/kvm)
Den stora utökningen av lokalytan beror på att den nuvarande korttidsenheten till
största del består av dubbelrum med delad dusch och toalett i korridorerna. Med
enkelrum som har egen dusch och toalett blir lokalytan betydligt större.

Konsekvenser om investeringsmedel inte beviljas

Ökat antal sjuka äldre kräver ett effektivt arbetssätt och flöde mellan
socialförvaltningen och hälso- och sjukvården. Med en otillgänglig korttidsenhet
försvåras flödet avsevärt och innebär att patienter blir kvar på lasarettet längre än
nödvändigt. Detta innebär i sin tur problem med flödena inom hälso- och
sjukvården.
Om det sker en inspektion av dagens korttidsenhet från inspektionen för vård och
omsorg, IVO och/eller arbetsmiljöverket riskerar verksamheten viten och
förelägganden. Då måste med stor sannolikhet antalet platser inom befintlig
korttidsverksamhet minskas då nuvarande korttidsplatser består av dubbelrum.
Sannolikt behöver antalet platser minskas till 32 stycken utifrån de krav som finns på
vårdhygien samt att nuvarande utformning med dubbelrum gör det svårt vad gäller
matchning av exempelvis könstillhörighet och diagnos. Minskning av antalet platser
skulle ge stora problem och bland annat innebära att betydligt fler hemgångsklara
patienter blir kvar på sjukhuset.
Vid minskning av antalet platser måste nya platser tillskapas någon annanstans. Det
finns dock inga lämpliga lokaler att tillgå.
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Socialförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
SON 2019/126

Om det funnits lokaler och en ny verksamhet byggs upp blir det väldigt höga
kostnader då det blir en isolerad enhet med hög bemanning. Det är inte heller
hållbart i ett längre perspektiv att ha verksamheten utspridd, varken för kompetens
eller bemanning.
Att vara kvar i de nuvarande lokalerna innebär, förutom ovanstående problem, att
socialförvaltningen inte ges möjlighet att utveckla verksamheten enlig de krav som
ställs på kvalitet och funktion vilket ska vara det samma i ett särskilt boende.
För att bygga en ny korttidsenhet på Korpen begärs investeringsmedel med
69,3 mnkr 2020. För möbler och inventarier så som sängar och övrig
utrustning begärs 2 mnkr.

Bedömning

En ny korttidsenhet innebär stor kostnadsökning men detta ska ses mot de problem
som redan idag finns och som ökar i takt med att antalet äldre ökar. Att inte bygga en
ny korttidsenhet skulle högst troligt dra med sig lång större kostnader för både
socialförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen. En ny korttidsenhet
behövs, dels för att det idag saknas korttidsplatser, dels för att kvalitetssäkra
verksamheten och få effektiva flöden.
Socialnämnden föreslås godkänna konsekvensbeskrivningen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse. Konsekvensbeskrivning ny korttidsenhet Korpen
daterad 2019-03-12.
Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör
Skickas till
Anna-Lena Gutedal, ekonomichef
Therese Thomsson, myndighetschef
Marit Lindgren, avdelningschef särskilt boende
ekonomiostyrning@gotland.se
Registrator RS – ärendenummer RS 2019/7
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Uppskattad hyreskostnad

Teknikförvaltningen

Kompletterande handling till förstudierapport

Fastighetsavdelningen

Korttidsenheten
Korpen 5, hus 01
Nedan hyresberäkning är baserad på framtagen förstudierapport.
Alternativet Nybyggnation
Investering

69 300 000

Kapitalkostnad

ca 3,1 miljoner kronor

Årshyra

ca 4,8 miljoner kronor

Kvadratmeter

ca 1 450 kronor / år

Alternativet ombyggnation
Investering

64 815 000

Kapitalkostnad

ca 2,9 miljoner kronor

Årshyra

ca 5,1 miljoner kronor

Kvadratmeter

ca 1 310 kronor / år

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2019-06-17

Handlingar till

Ärende 12

Uppdrag. Gruppbostäder och SÄBO i
egen regi
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2019-05-28, § 158
• Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-24
Bilaga: Riktlinjer för förvaltning av bebyggda fastigheter 2019-05-01

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 158

Uppdrag. Gruppbostäder och SÄBO i egen
regi

RS 2019/549
AU § 148

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x

Informationen godkänns.

I strategisk plan och budget 2019-2021 ges regionstyrelsen uppdraget att, i samarbete
med berörda nämnder, till budgetberedningen i regionstyrelsens arbetsutskott 2019
återkomma med ett fördjupat underlag om gruppbostäder och SÄBO ska byggas i
egen regi eller upphandlas och förhyras.
Det finns en generell kunskap i SKL, kommuner och regioner som påvisar att det är
billigare att äga lokaler för egen verksamhet om det är för en ”längre tid”. Med
”längre tid” avses oftast 10 år eller mer. Då gruppbostäder och SÄBO normalt sett
har en avsevärt mycket längre verksamhetsplanering än så förordas alltså eget ägande.
Detta styrs också av de i regionfullmäktige 2019-03-25 antagna riktlinjerna för
”Fastighetsförvaltning, bebyggda fastigheter” som arbetats fram tillsammans med
främst teknikförvaltningen under 2018. I dessa riktlinjer fastställs att Region Gotland
i första hand ska äga byggnader för egen verksamhet och att exempel på det bl.a. är
äldreboenden.
Då detta svarar på uppdraget har alltså inte något ytterligare underlag utöver detta
tagits fram.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att den generella kunskapen samt de
framtagna riktlinjerna, och de dialoger som skett under framtagandet av dessa, svarar
på uppdraget och att det därmed kan ses som utfört.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2019-02-24
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2019/549
24 april 2019

Kristoffer Strehlenert

Regionstyrelsen

Gruppbostäder och SÄBO i egen regi
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen godkänner informationen som svar på uppdraget.

Sammanfattning

I strategisk plan och budget 2019-2021 ges regionstyrelsen uppdraget att, i samarbete
med berörda nämnder, till budgetberedningen i regionstyrelsens arbetsutskott 2019
återkomma med ett fördjupat underlag om gruppbostäder och SÄBO ska byggas i
egen regi eller upphandlas och förhyras.
Det finns en generell kunskap i SKL, kommuner och regioner som påvisar att det är
billigare att äga lokaler för egen verksamhet om det är för en ”längre tid”. Med
”längre tid” avses oftast 10 år eller mer. Då gruppbostäder och SÄBO normalt sett
har en avsevärt mycket längre verksamhetsplanering än så förordas alltså eget ägande.
Detta styrs också av de i regionfullmäktige 2019-03-25 antagna riktlinjerna för
”Fastighetsförvaltning, bebyggda fastigheter” som arbetats fram tillsammans med
främst teknikförvaltningen under 2018. I dessa riktlinjer fastställs att Region Gotland
i första hand ska äga byggnader för egen verksamhet och att exempel på det bl.a. är
äldreboenden.
Då detta svarar på uppdraget har alltså inte något ytterligare underlag utöver detta
tagits fram.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att den generella kunskapen samt de
framtagna riktlinjerna, och de dialoger som skett under framtagandet av dessa, svarar
på uppdraget och att det därmed kan ses som utfört.
Beslutsunderlag

Riktlinjer för Fastighetsförvaltning, bebyggda fastigheter.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Region Gotland
[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]

Fastighetsförvaltning, bebyggda
fastigheter

1. Inledning och syfte
Syftet för den regionala fastighetsförvaltningen är att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler
för de primära verksamheterna, såsom exempelvis skola, barn- och 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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Region Gotland
[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]

Fastighetsförvaltning, bebyggda
fastigheter

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).

Ärendenr RS 2018/720 Datum 2019-03-25

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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Region Gotland
[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]

Fastighetsförvaltning, bebyggda
fastigheter

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.

Ärendenr RS 2018/720 Datum 2019-03-25

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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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2019-06-17

Handlingar till

Ärende 13

Uppdrag. Redovisning, förslag för att återinföra efterhandskompensation för privat
drivna vårdcentraler
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2019-05-28, § 159
• Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-04-17, § 40
• Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2019-04-17

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 159

Uppdrag. Redovisning, förslag för att återinföra efterhandskompensation för privat
drivna vårdcentraler

RS 2019/555
AU § 149

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Regionstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att efterhandskompensation införs för
privata vårdgivare inom vårdval primärvård för lika förutsättningar oavsett
vårdgivare.
x Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att verkställa beslutet utifrån den
av hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade modell för beräkning av efterhandskompensation.
x

I samband med Strategisk plan och budget 2020-2022 och inför budgetberedningen
har hälso- och sjukvårdsnämnden följande uppdrag att redovisa: ”Hälso- och
sjukvårdsnämnden får i uppdrag att bereda förslag för att återinföra efterhandskompensation för privat drivna vårdcentraler för att ge lika förutsättningar för
verksamheten oavsett driftsform.” Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har enligt
uppdraget tagit fram ett förslag på modell för att återinföra efterhandskompensationen.
Förvaltningens bedömning är att det inte är möjligt att nå en fullständig konkurrensneutralitet mellan offentligt och privat drivna vårdcentraler. För många olikheter
finns utifrån flera aspekter. En grundläggande skillnad är sistahandsansvaret som
vårdcentralerna i egenregin har. På grund av detta är förvaltningens bedömning att
det inte finns skäl att införa en ersättningsmodell för efterhandskompensation. Ett
införande av en modell för efterhandskompensation riskerar att hälso- och sjukvården behöver göra ytterligare prioriteringar inom andra patientgrupper för att
finansiera modellen. Förvaltningens bedömning är att om en sådan modell ändå ska
införas, föreslår förvaltningen sin framarbetade modell som i viss mån tar hänsyn till
icke konkurrensneutrala kostnadsposter.
Ärendets behandling under mötet

Fredrik Gradelius (C) yrkar bifall till förslaget att införa efterhandskompensation.
Filip Reinhag (S) yrkar avslag till förslaget med instämmande av Meit Fohlin (S), Saga
Carlgren (V) och Isabel Enström (MP).
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 159 forts
RS 2019/555

Ordförande ställer proposition på Fredrik Gradelius yrkande om bifall och Filip
Reinhags avslagsyrkande och finner att Fredrik Gradelius yrkande bifalls.
Votering begärs. I omröstningen gäller ja-röst för bifall till förslaget och nej-röst för
avslag. Omröstningen ger 8 ja-röster: Jesper Skalberg Karlsson (M), Stefan Nypelius
(C), Eva Ahlin (C), Fredrik Gradelius (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
att föreslå fullmäktige att efterhandskompensation införs.
Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-04-17, § 40
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-04-17

HSN § 40

HSN § 40

Förslag till återinförande av
efterhandskompensation för LOV primärvård
- inför budgetberedningen

HSN 2019/197
HSN-AU § 45

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens förslag
till modell för efterhandskompensation till privata vårdgivare inom vårdval
primärvård och skicka det vidare till regionstyrelsen enligt uppdrag.
• Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att punkt 9 under förslag i tjänsteskrivelsen
lyfts till att bli en grundförutsättning för modellen.
Reservation
Filip Reinhag (S), Lennart Petersson (S), Greger Eneqvist (S), Brittis Benzler (V),
Anita Jonsson (MP), Maria Alstäde (S) reserverar sig mot beslutet att införa
efterhandskompensation. Mot bakgrund av hälso- och sjukvårdsnämndens
ekonomiska situation med prognostiserat underskott på 30 miljoner innebär
beslutet att underskottet riskerar att öka varför beslutet är ekonomiskt oansvarigt.
Det saknas lagkrav för att region Gotland ska införa efterhandskompensationen.
Därutöver anser vi att underlaget inte i tillräcklig utsträckning skapar tydlighet för
hur ersättningen ska beräknas. Sistahandsansvaret, ö-läget och icke
konkurrensneutrala poster innebär en omöjlighet att nå konkurrensneutralitet
varför det inte föreligger skäl för införande av efterhandskompensation.

Paragrafen justeras omedelbart.

I samband med Strategisk plan och budget 2020-2022 och inför budgetberedningen
har hälso- och sjukvårdsnämnden följande uppdrag att redovisa: ”Hälso- och
sjukvårdsnämnden får i uppdrag att bereda förslag för att återinföra
efterhandskompensation för privat drivna vårdcentraler för att ge lika förutsättningar
för verksamheten oavsett driftsform.”
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har enligt uppdraget tagit fram ett förslag på
modell för att återinföra efterhandskompensationen. Modellen beskrivs närmare i
tjänsteskrivelsen.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att det inte är möjligt att nå en fullständig
konkurrensneutralitet mellan offentligt och privat drivna vårdcentraler. För många
olikheter finns utifrån flera aspekter. En grundläggande skillnad är sistahandsansvaret
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-04-17

HSN § 40

som vårdcentralerna i egenregin har. På grund av detta är förvaltningens bedömning
att det inte finns skäl att införa en ersättningsmodell för efterhandskompensation. Ett
införande av en modell för efterhandskompensation riskerar att hälso- och
sjukvården behöver göra ytterligare prioriteringar inom andra patientgrupper för att
finansiera modellen.
Förvaltningens bedömning är att om en sådan modell ändå ska införas, föreslår
förvaltningen sin framarbetade modell som i viss mån tar hänsyn till icke
konkurrensneutrala kostnadsposter.
Ärendets behandling under mötet

Yrkanden
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut samt
yrkar att punkt 9 under förslag i tjänsteskrivelsen lyfts till att bli en
grundförutsättning för modellen.

Filip Reinhag (S) yrkar instämmande av Brittis Benzler (V) och Anita Jonsson (MP) i
första hand avslag till förslag till beslut och i andra hand att underlaget ska
kompletteras med förtydligande av vad sistahandsansvaret och icke
konkurrensneutrala poster i punkten 2 innebär.

Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) ställer Filip Reinhags (S) avslagsyrkande mot sitt eget
yrkande och finner att hans eget yrkande vunnit bifall.
Votering begärs.
Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Mats-Ola Rödén (L) yrkande.
Nej-röst för Filip Reinhags (S) yrkande.
Voteringens utfall:
7 ja-röster: Bibbi Olsson (C), Anna Andersson (C), Rebeca Gajardo Angel (C),
Gunnar Solin (M), Madelene Gadd Wäss (M), Mats-Ola Rödén (L),
Eva Pettersson (-).
6 nej-röster: Filip Reinhag (S), Lennart Petersson (S), Greger Eneqvist (S), Brittis
Benzler (V), Anita Jonsson (MP), Maria Alstäde (S).
Med 7 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar hälso- och sjukvårdsnämnden enligt MatsOla Rödén (L) yrkande.

Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) ställer Filip Reinhags (S) andrahandsyrkande mot avslag
och finner att nämnden beslutar att avslå Filip Reinhags (S) yrkande.
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Bakgrund HSN-AU § 45
Diskussion och resonemang kring regionstyrelsens uppdrag inför
budgetberedningen. Till nämndens sammanträde arbetar förvaltningen fram ett
underlag med princip för modell för att införa efterhandskompensation samt ett
kompletterande faktaunderlag som ger en bild av den information och kunskap som
legat till grund för förslaget. Vårdcentral med listningstak ska undantas
kompensationen. Det ska även framgå vilka konsekvenser det medför att
primärvården i egenregi alltid har sistahandsansvaret och var det innebär
resursmässigt. Att följa krav- och kvalitetsboken ska vara en förutsättning för att få
del av efterhandskompensationen.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Lämnas öppet till hälso- och sjukvårdsnämnden.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 10 april 2019
Skickas till
Regionstyrelsen
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
HSN 2019/197
17 april 2019

Rolf Forsman
Beställarchef

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Förslag till återinförande av efterhandskompensation för LOV
primärvård - inför budgetberedningen
Förslag till beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens förslag
till modell för efterhandskompensation till privata vårdgivare inom vårdval
primärvård och skicka det vidare till Regionstyrelsen enligt uppdrag.

Ärendebeskrivning

I samband med Strategisk plan och budget 2020-2022 och inför budgetberedningen
har hälso- och sjukvårdsnämnden följande uppdrag att redovisa: ” Hälso- och
sjukvårdsnämnden får i uppdrag att bereda förslag för att
återinföra efterhandskompensation för privat drivna vårdcentraler för att ge
lika förutsättningar för verksamheten oavsett driftsform.”
Bakgrund

Av Krav- och kvalitetsboken för vårdval primärvård som fastställts av hälso- och
sjukvårdsnämnden framgår att uppdrag och ersättning ska vara lika för alla
vårdenheter oavsett driftsform och att alla vårdenheter ska, oavsett regi, efter
genomgången godkännandeprocess behandlas lika. Fullständig likhet är dock inte
möjlig att uppnå. Verksamheter i offentlig regi och i privat regi har olika
organisationer, olika lagstiftning, olika styrsystem och i viss mån även olika uppdrag
att förhålla sig till. Utöver detta har verksamheten i offentlig regi ett sistahandsansvar
att erbjuda invånarna vård. Detta tar sig bland annat uttryck i att egenregin i
praktiken inte kan välja att avbryta uppdraget utan förutsätts lösa uppgiften även om
detta innebär mycket höga kostnader för personal från bemanningsföretag. Andra
områden där skillnader i villkor föreligger är exempelvis möjligheten att välja
ekonomiskt mer fördelaktiga lösningar för t ex laboratorietjänster, lokaler osv.
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Förhållanden av ovanstående art är en av förklaringarna till att egenregins
vårdcentraler inte uppnår ekonomiskt positivt resultat.
Till primärvården i egenregins fördel finns att verksamheten har fördel av inte betala
för vissa centrala funktioner inom organisationen som exempelvis administrativa
resurser, ekonomstöd, journalsystem mm. För detta kompenseras de privata
vårdcentralerna med 109 kronor per listad person.
Efter att de privata primärvårdsaktörerna vid upprepade tillfällen begärt att bli
kompenserade för egenregins underskott beslutades den 17 december 2013 (HSN §
432) om regler för efterhandskompensation. Utbetalning av efterhandskompensation
skedde 2016 och 2017 baserat på årsbokslut 2013 och 2014.
Efterhandskompensation utbetalades till vårdcentralen Avonova med full
kompensation medan det till vårdcentralen Visborg gjordes en reducering av
kompensationen då denna vårdcentral genom beslutet om listningstak inte arbetar
utifrån lika villkor som övriga vårdcentraler. Enligt överenskommelse skulle ingen
kompensation utgå till vårdcentralen Visborg vidare efter dessa två år så länge som
beslutet om listningstak gällde.
Kostnaderna för hälso-och sjukvårdsnämnden för efterhandskompensationen var
2016; 2,2 miljoner baserat på egenregins underskott på 11,1 miljoner och 2017; 2,8
miljoner baserat på egenregins underskott på 13,1 miljoner. Någon bedömning av
kostnader för sistahansansvaret gjordes inte enligt den modell som hälso- och
sjukvårdsnämnden då beslutat.
I slutet av 2013 hade de privata aktörerna ca 24 procent av listningspoängen och i
mars 2019 är det ca 31 procent av listningspoängen som tillhör de privata
vårdcentralerna.
Mot bakgrund av beslut i Förvaltningsrätten i Härnösand hösten 2017 där det
klargjordes att egenregin inte kunde betraktas som en leverantör beslutade hälso- och
sjukvårdsnämnden i februari 2018 (HSN § 497) att upphäva hälso- och
sjukvårdsnämndens beslut från december 2013 (HSN § 432). Någon utbetalning har
därför inte gjorts till Unicare under 2018 som skulle baserats på årsbokslut 2015.
En rundfråga till övriga 20 regioner visar att beslut om efterhandskompensation finns
i Region Värmland. I Region Norrbotten utreds om en engångskompensation skall
lämnas för 2018 men beslut är ännu inte fattat.
LOV-system förekommer inom Region Gotland även inom socialtjänsten i form av
privata hemtjänstföretag. Inom denna verksamhet förekommer inte
efterhandskompensation.
De ekonomiska villkoren inom grund- och gymnasieskola styrs av lag och förordning
som är tvingande för primärkommunerna och som innehåller regler om
konkurrensneutralitet.
Förslag

Förslaget till modell för efterhandskompensation har sin grund i att vårdcentraler i
egenregi, efter korrigering av icke konkurrensneutrala poster, uppvisar ett negativt
resultat.
Den modell som hälso- och sjukvårdsförvaltningen föreslår för
efterhandskompensation i det fall det beslutas att en sådan modell ska införas är
följande:

2 (4)

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Gotland














Tjänsteskrivelse
HSN 2019/197

Vid ett negativt ekonomiskt resultat har primärvården i egenregin tre år på sig
att återställa det negativa resultatet innan någon ersättning utgår.
Vid fastställandet av det eventuella negativa ekonomiska resultat som skall
läggas till grund för efterhandskompensation ska hänsyn tas till kostnader till
följd av egenregins sistahandsansvar och andra icke konkurrensneutrala
poster.
Om ett eventuellt negativt resultat ej återställts inom tre år utgår
kompensation till privata primärvårdsaktörer inom vårdvalet i förhållande till
listningspoäng.
Överskott inom egenregins primärvård används för att balansera eventuellt
tidigare underskott.
Kompensationen utgår enligt det förhållande i listningspoäng som var
rådande det bokslut som kompensationen avser.
Modellen gäller endast då inga andra beslut tagits gällande särskilda villkor för
en vårdcentral som utgör avsteg från generella villkor såsom listningstak.
Ersättningen begränsas alternativt utbetalas inte för en vårdcentral som inte
uppnår tillgänglighetsmålen eller som inte uppfyllt åtagandet enligt Krav- och
kvalitetsboken avseende öppettider eller bemanning. Detta gäller om inte
särskild överenskommelse gjorts.
Ersättning till vårdcentral i privat regi kan endast utgå om vårdcentralen
bedriver primärvård vid tidpunkten då ersättning skall utgå enligt modellen.
Förvaltningen får i uppdrag att efter varje års årsbokslut återkomma till hälsooch sjukvårdsnämnden med beräkning och bedömning av primärvårdens
resultat inom LOV efter korrigering för icke konkurrensneutrala poster.

Bedömning

Förvaltningens bedömning är att det inte är möjligt att nå en fullständig
konkurrensneutralitet mellan offentligt och privat drivna vårdcentraler. För många
olikheter finns utifrån flera aspekter. En grundläggande skillnad är sistahandsansvaret
som vårdcentralerna i egenregin har. På grund av detta är förvaltningens bedömning
att det inte finns skäl att införa en ersättningsmodell för efterhandskompensation. Ett
införande av en modell för efterhandskompensation riskerar att hälso- och
sjukvården behöver göra ytterligare prioriteringar inom andra patientgrupper för att
finansiera modellen.
Förvaltningens bedömning är att om en sådan modell ändå ska införas, föreslår
förvaltningen ovanstående modell som i viss mån tar hänsyn till icke
konkurrensneutrala kostnadsposter.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 17 april 2019
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Karolina Samuelsson
Tf hälso- och sjukvårdsdirektör
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2019-06-17

Handlingar till

Ärende 14

Uppdrag. Statusrapport om- och tillbyggnation av akutmottagningen på Visby
lasarett
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2019-05-28, § 160
Regionstyrelseförvaltningen 2019
• Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-04-17, § 39
• Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2019-04-09
• Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-04-17, § 38
• Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2019-04-24

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 160

Uppdrag. Statusrapport om- och tillbyggnation akutmottagningen

RS 2017/748
AU § 150

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x

Informationen godkänns.

Enligt regionfullmäktiges beslut RF § 201 (2017-11-20) ska hälso- och sjukvårdsnämnden löpande, vid budgetberedning och budgetavstämning under de år som
ombyggnaden av Visby lasarett pågår, återkomma med statusrapport och
uppdatering av investeringsbudgeten.
Om- och tillbyggnation av akutmottagningen är i en uppstartsfas. Nybergs entreprenad AB har upphandlats i en totalentreprenad med utökad samverkan och en
fördjupad förstudie kommer att genomföras under våren.
Någon uppdaterad investeringsbudget finns inte att tillgå innan den fördjupade
förstudien är genomförd.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen bedömer att om- och tillbyggnationen av akutmottagningen har en väl fungerande organisation med ett väl utvecklat samarbete
mellan hälso-och sjukvårdsförvaltningen och tekniska förvaltningen. Detta säkerställer en väl fungerande process gällande detta stora och för såväl patienter som
medarbetare viktiga projekt.
Ärendets behandling under mötet

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

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-04-17, § 39
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-04-17

HSN § 39

HSN § 39

Statusrapport om- och tillbyggnation
akutmottagningen - inför
budgetberedningen

HSN 2018/163
HSN-AU § 44

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner rapporten och lämnar den vidare till
regionstyrelsen.
Paragrafen justeras omedelbart.

Enligt regionfullmäktiges beslut RF § 201 (2017-11-20) ska hälso- och
sjukvårdsnämnden löpande, vid budgetberedning och budgetavstämning under de år
som ombyggnaden av Visby lasarett pågår, återkomma med statusrapport och
uppdatering av investeringsbudgeten.
Om- och tillbyggnation av akutmottagningen är i en uppstartsfas. Nybergs
entreprenad AB har upphandlats i en totalentreprenad med utökad samverkan och en
fördjupad förstudie kommer att genomföras under våren.
Någon uppdaterad investeringsbudget finns inte att tillgå innan den fördjupade
förstudien är genomförd.
Bedömning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen bedömer att om- och tillbyggnationen av
akutmottagningen har en väl fungerande organisation med ett väl utvecklat samarbete
mellan hälso-och sjukvårdsförvaltningen och tekniska förvaltningen. Detta
säkerställer en väl fungerande process gällande detta stora och för såväl patienter som
medarbetare viktiga projekt.
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.

Bakgrund HSN-AU § 44
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
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Sammanträdesdatum 2019-04-17

HSN § 39

Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner rapporten och lämnar den vidare till
regionstyrelsen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 9 april 2019
Regionfullmäktiges protokoll § 201
Skickas till
Regionstyrelsen
Anders Flodman TKF
Kajsa Holmström, lokalstrateg
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Tjänsteskrivelse
HSN 2018/163
9 april 2019

Yvonne Skovshoved
Ekonomichef

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Statusrapport ombyggnation akutmottagningen
Förslag till beslut

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner rapporten och lämnar den vidare till
regionstyrelsen.

Sammanfattning

Enligt regionfullmäktiges beslut RF § 201 (2017-11-20) ska hälso- och
sjukvårdsnämnden löpande, vid budgetberedning och budgetavstämning under de år
som ombyggnaden av Visby lasarett pågår, återkomma med statusrapport och
uppdatering av investeringsbudgeten.
Om- och tillbyggnation av akutmottagningen är i en uppstartsfas. Nybergs
entreprenad AB har upphandlats i en totalentreprenad med utökad samverkan och en
fördjupad förstudie kommer att genomföras under våren.
Någon uppdaterad investeringsbudget finns inte att tillgå innan den fördjupade
förstudien är genomförd.
Ärendebeskrivning

Enligt regionfullmäktige beslut RF § 201 ska hälso- och sjukvårdsnämnden löpande,
vid budgetberedning och budgetavstämning under de år som ombyggnaden av Visby
lasarett pågår, återkomma med statusrapport och uppdatering av
investeringsbudgeten.
Det initiala beslutet var att projektet omfattar om- och tillbyggnad av
akutmottagningen på plan 3 samt tillbyggnad i plan 2, 4-6.
Enligt beslut av hälso- och sjukvårdsnämnden i april 2019 förändras avgränsningen
av projektet till att endast omfatta om och tillbyggnad av akutmottagningen plan tre.
Se vidare nedan under rubriken statusrapport.
Statusrapport
Beställare av projektet om- och tillbyggnation av akutmottagningen är hälso- och
sjukvårdsnämnden och ägare är tekniska nämnden. Projektägare är Patric Ramberg,
teknisk direktör. Projektledare är Anders Flodman teknikförvaltningen och
programansvarig projektledare är Kajsa Holmström hälso- och
sjukvårdsförvaltningen.
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I projektorganisationen finns en styrgrupp bestående av medlemmar från hälso- och
sjukvårdsförvaltningen och från teknikförvaltningen samt en politisk referensgrupp
med representanter från hälso- och sjukvårdsnämnden och tekniska nämnden. Det
finns också en projektgrupp kopplad till projektet med medlemmar från båda
förvaltningarna samt en facklig referensgrupp.
För att få en ökad kunskap om vad patienter och brukare tycker kring
ombyggnationen ska också olika typer av referensgrupper med dessa grupper bildas.
Projektdirektivet är framtaget och beslutat av styrgruppen i mars 2018.
För att genomföra projektet har det beslutats att upphandla en totalentreprenad med
utökad samverkan. Detta innebär att beställaren i ett tidigt skede kontrakterar
entreprenören för att tillsammans projektera och genomföra bygget. Denna typ av
entreprenad har visat sig framgångsrik vid särskilt komplicerade projekt vilket denna
om- och tillbyggnad anses vara.
Nybergs entreprenad AB har i januari 2019 upphandlats som totalentreprenör.
Under 2019 kommer en fördjupad förstudie och projektering att genomföras. Dessa
ska baseras på det behov och de flöden som tagits fram i behovsanalys 2015-01 samt
det material som finns i förenklad förstudie 2015-12.
I styrgruppen är en justerad behovsanalys med flöden och samband 2019 antagen
och den är samverkad i HSF.
Projektet bygger på forskning kring vårdmiljöer och ska genomföras med PTS,
program för teknisk standard som systemstöd.
Följande områden ska vara inkluderade i den fördjupade förstudien:












Lösningar/förslag/omfattning för att tillgodose behovet på lokalerna utifrån
tidigare beskrivning och med beaktande av vad som är möjligt utifrån
tilldelad ram för projektet.
Ta fram detaljerad projektbudget/riktkostnad samt driftkostnadsanalys.
Stödja effektiva patient- och arbetsflöden.
Särskilt se på lösningar som stöder patientsäkerheten och säkerhet för
personal och anhöriga.
Utgå från evidensbaserad design och läkande vårdmiljö
Inkludera fysisk tillgänglighet
Ta hänsyn till och stödja service och logistikbehov samt flöden
Se på genomförbarhet
Utgå från kostnadseffektiv ombyggnation, etappindelning och
etableringsområden samt påverkan på parkering.
Se på vilka konsekvenser tillbyggnaden får för grannverksamheter gällande
dagsljus.
Se på vilka konsekvenser tillbyggnaden får för grannverksamheter gällande
tillträde/kommunikation till de nyskapade ytorna.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har beställt den fördjupade förstudien av
teknikförvaltningen och den kommer att genomföras i samverkan med upphandlad
entreprenör under våren 2019.
I nära anknytning till projektet om och tillbyggnad av akutmottagningen, som från
början också innefattar utbyggnad av plan 4-6, pågår arbete med en förstudie av
förändring av befintliga lokaler på plan 4-6. I beslutsunderlagen för Nya akuten står
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skrivet att ”för bästa kostnadseffektivitet i byggande så görs tillbyggnation i plan 2-6 i
projektet för akutmottagningen” I den förstudie som nu pågår gällande operation
och IVA på plan 5 konstateras det att de ytor på ca 200 kvadratmeter per plan som
den tidigare förstudien från 2015 föreslår för utbyggnaden plan 4-6, inte kommer att
tillgodose behovet av större operations- och intensivvårdssalar på plan 5. Därmed
medför inte tillbyggnationen någon kostnadseffektiv nytta på plan 4 och 5. Den
pågående förstudien för operation/IVA visar att det för att uppnå önskat
lokalprogram behövs ca 1000kvm ny lokalyta i plan 5.
Bedömningen är därför att det bästa i nuläget är att lyfta ur tillbyggnad av plan 4-6 ur
projektet Nya akuten och helt separera dessa projekt. Detta innebär att projektet Nya
akuten kan fortskrida enligt tidplan medan projektet för operation/IVA inväntar den
pågående förstudien och utgör ett helt eget byggnadsprojekt som ska drivas enligt
gängse rutiner med behovsanalys, flödesanalys, fördjupade förstudier osv.
HSN har därför i april beslutar ändra beställningen av om- och tillbyggnation av
akutmottagningen enligt följande:


Projektet Nya akuten begränsas till att omfatta om och tillbyggnad av
akutmottagningen på plan 3, gatuplan, och eventuellt plan 2. Tillbyggnationen
plan 4-6 lyfts därmed ut ur projektet.



Tillbyggnationen av plan 3 ska vara placerad och konstruerad så att så att en
påbyggnad till plan 4-6 ska vara möjlig vid eventuellt behov i kommande
projekt.



Den teknik som var tänkt att placeras i plan 6 för Nya akuten ska projektet
lösa på annat sätt.

Uppdaterad investeringsbudget
Inför budgetberedningen i maj 2019 finns ingen uppdaterad bedömning av
investeringsutgiften tillgänglig. Ny bedömning av investeringsutgiften för projektet
kommer att ske efter den fördjupade förstudien vilken är planerad till våren 2019.
Nästa steg i processen där en mer tillförlitlig uppgift om investeringsutgiften är efter
projekteringen av projektet, beräknad tidpunkt för detta är januari 2020.
Driftkonsekvenser
De ekonomiska driftkonsekvenser som uppstår av om- och tillbyggnation av
akutmottagningen är framförallt en högre hyra samt ökade kapitalkostnader för
investering av de inventarier som kommer att vara nödvändiga i samband med
projektets färdigställande och som hälso- och sjukvårdsnämnden begärt som
särskilda investeringsmedel i den strategiska planen. Övriga eventuella ekonomiska
driftkonsekvenser kommer utredas parallellt med projekteringen under 2019.
Bedömning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen bedömer att om- och tillbyggnationen av
akutmottagningen har en väl fungerande organisation med ett väl utvecklat samarbete
mellan hälso-och sjukvårdsförvaltningen och tekniska förvaltningen. Detta
säkerställer en väl fungerande process gällande detta stora och för såväl patienter som
medarbetare viktiga projekt.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 9 april 2019
Regionfullmäktiges protokoll § 201
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
HSN 2018/163

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Karolina Samuelsson
tf Hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen
Anders Flodman TKF
Kajsa Holmström HSF
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-04-17

HSN § 38

HSN § 38

Projektet nya akuten - förändrad
avgränsning

HSN 2018/163
HSN-AU § 43

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att förändra beställningen av om- och
tillbyggnation av akutmottagningen enligt följande:
• Projektet Nya akuten begränsas till att omfatta om och tillbyggnad av
akutmottagningen på plan 3, gatuplan, och eventuellt plan 2. Tillbyggnationen
plan 4-6 lyfts därmed ut ur projektet.
• Tillbyggnationen av plan 3 ska vara placerad och konstruerad så att så att en
påbyggnad till plan 4-6 ska vara möjlig vid eventuellt behov i kommande projekt.
• Den teknik som var tänkt att placeras i plan 6 för Nya akuten ska projektet lösa på
annat sätt.
Paragrafen justeras omedelbart.

Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen finns stora behov av ombyggnationer och
utökat utrymme. I Strategisk plan och budget finns tre stora projekt upptagna på
Visby lasarett. Det är om- och tillbyggnation av akutmottagningen, ombyggnation av
operationsavdelningen där det finns stora behov av att utöka utrymmet på
operationssalarna samt ombyggnation av intensivvårdsavdelningen där det också
finns behov av att utöka utrymmet på intensivvårdsrummen. Det är inte enbart av
utrymmesskäl som ombyggnationer är nödvändiga men det är en stor del av behovet.
Vid en förstudie gjord 2015 av om- och tillbyggnation av akutmottagningen föreslås
en tillbyggnad på 300-500 kvm. Bedömningen som gjordes då var att det skulle vara
kostnadseffektivt att låta utbyggnaden fortsätta upp på plan 4-5 samt plan 6 för
teknikutrymmen.
I beslutsunderlagen inför beställning av projektet Nya akuten står skrivet att ”för
bästa kostnadseffektivitet i byggande så görs tillbyggnation i plan 2-6 i projektet för
akutmottagningen” I den förstudie som nu pågår gällande operation och IVA på plan
5 konstateras det att de ytor på ca 200 kvadratmeter per plan som den tidigare
förstudien från 2015 föreslår för utbyggnaden plan 4-6, inte kommer att tillgodose
behovet av större operations- och intensivvårdssalar på plan 5. Därmed medför inte
tillbyggnationen någon kostnadseffektiv nytta på plan 4 och 5. Den pågående
förstudien för operation/IVA visar att det för att uppnå önskat lokalprogram behövs
ca 1000kvm ny lokalyta i plan 5.
Den pågående förstudien som planeras bli klar under april månad kommer att
innehålla mycket fakta som är bra ingångsvärden för ett fortsatt arbete med plan 5,
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-04-17

HSN § 38

men det är fortfarande ett mycket stor och omfattande arbete som behöver ske i
samverkan med verksamheten för att göra behovsanalyser, flödesanalyser mm för att
få fram ett mer genomarbetat förslag till eventuell tillbyggnad på framförallt plan 5.
Om tillbyggnaden ska vara sammankopplad med den tillbyggnad som planeras för
Nya akuten kommer detta att får stor påverkan på projektet för Nya akuten med
kraftiga fördröjningar. Projektet Nya akuten har i dagsläget en upphandlad
entreprenör vilket, förutom verksamhetsmässiga konsekvenser, gör att det vore
olyckligt att i nuläget förskjuta om och tillbyggnaden av Nya akuten.
Bedömningen är därför att det bästa i nuläget är att lyfta ur tillbyggnad av plan 4-6 ur
projektet Nya akuten och helt separera dessa projekt. Detta innebär att projektet Nya
akuten kan fortskrida enligt tidplan medan projektet för operation/IVA inväntar den
pågående förstudien och utgör ett helt eget byggnadsprojekt som ska drivas enligt
gängse rutiner med behovsanalys, flödesanalys, fördjupade förstudier osv.
Den planerade utbyggnaden av Nya akuten ska dock vara placerad och konstruerad
så att en påbyggnad till plan 4-6 ska vara möjlig vid eventuellt behov i kommande
projekt. Ett förändrat projekt för Nya akuten där utbyggnaden till plan 4-6 inte längre
ingår gör också att placering för teknik som var tänkt i plan 6 för Nya akuten
behöver lösas på annat sätt.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att tydligt separera de två projekten Nya akuten och
Operation/IVA är nödvändigt för projektet Nya akutens tidplan. Utbyggnationen på
plan 4-5 tillgodoser inte behovet av lokalyta för att möjliggöra större operationssalar
och intensivvårdsrum varför utbyggnaden plan 4-5 inte utgör någon kostnadseffektiv
utbyggnad och bör därför inte genomföras såsom tidigare tänkt.
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.

Bakgrund HSN-AU § 43
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att förändra beställningen av om- och
tillbyggnation av akutmottagningen enligt följande:
• Projektet Nya akuten begränsas till att omfatta om och tillbyggnad av
akutmottagningen på plan 3, gatuplan, och eventuellt plan 2. Tillbyggnationen plan 46 lyfts därmed ut ur projektet.
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-04-17

HSN § 38

• Tillbyggnationen av plan 3 ska vara placerad och konstruerad så att så att en
påbyggnad till plan 4-6 ska vara möjlig vid eventuellt behov i kommande projekt.
• Den teknik som var tänkt att placeras i plan 6 för Nya akuten ska projektet lösa på
annat sätt.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 24 mars 2019
Statusrapport daterad 9 april 2019
Skickas till
Kajsa Holmström, lokalstrateg
Anders Flodman TKF
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

HSN 2018/163
24 mars 2019

Yvonne Skovshoved
Ekonomichef

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Projektet nya akuten – förändrad avgränsning
Förslag till beslut

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att förändra beställningen av om- och
tillbyggnation av akutmottagningen enligt följande:
- Projektet Nya akuten begränsas till att omfatta om och tillbyggnad av
akutmottagningen på plan 3, gatuplan, och eventuellt plan 2. Tillbyggnationen
plan 4-6 lyfts därmed ut ur projektet.
- Tillbyggnationen av plan 3 ska vara placerad och konstruerad så att så att en
påbyggnad till plan 4-6 ska vara möjlig vid eventuellt behov i kommande
projekt.
- Den teknik som var tänkt att placeras i plan 6 för Nya akuten ska projektet
lösa på annat sätt.

Sammanfattning

Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen finns stora behov av ombyggnationer och
utökat utrymme. I Strategisk plan och budget finns tre stora projekt upptagna på
Visby lasarett. Det är om- och tillbyggnation av akutmottagningen, ombyggnation av
operationsavdelningen där det finns stora behov av att utöka utrymmet på
operationssalarna samt ombyggnation av intensivvårdsavdelningen där det också
finns behov av att utöka utrymmet på intensivvårdsrummen. Det är inte enbart av
utrymmesskäl som ombyggnationer är nödvändiga men det är en stor del av behovet.
Vid en förstudie gjord 2015 av om- och tillbyggnation av akutmottagningen föreslås
en tillbyggnad på 300-500 kvm. Bedömningen som gjordes då var att det skulle vara
kostnadseffektivt att låta utbyggnaden fortsätta upp på plan 4-5 samt plan 6 för
teknikutrymmen.
I beslutsunderlagen inför beställning av projektet Nya akuten står skrivet att ”för
bästa kostnadseffektivitet i byggande så görs tillbyggnation i plan 2-6 i projektet för
akutmottagningen” I den förstudie som nu pågår gällande operation och IVA på plan
5 konstateras det att de ytor på ca 200 kvadratmeter per plan som den tidigare
förstudien från 2015 föreslår för utbyggnaden plan 4-6, inte kommer att tillgodose
behovet av större operations- och intensivvårdssalar på plan 5. Därmed medför inte
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tillbyggnationen någon kostnadseffektiv nytta på plan 4 och 5. Den pågående
förstudien för operation/IVA visar att det för att uppnå önskat lokalprogram behövs
ca 1000kvm ny lokalyta i plan 5.
Den pågående förstudien som planeras bli klar under april månad kommer att
innehålla mycket fakta som är bra ingångsvärden för ett fortsatt arbete med plan 5,
men det är fortfarande ett mycket stor och omfattande arbete som behöver ske i
samverkan med verksamheten för att göra behovsanalyser, flödesanalyser mm för att
få fram ett mer genomarbetat förslag till eventuell tillbyggnad på framförallt plan 5.
Om tillbyggnaden ska vara sammankopplad med den tillbyggnad som planeras för
Nya akuten kommer detta att får stor påverkan på projektet för Nya akuten med
kraftiga fördröjningar. Projektet Nya akuten har i dagsläget en upphandlad
entreprenör vilket, förutom verksamhetsmässiga konsekvenser, gör att det vore
olyckligt att i nuläget förskjuta om och tillbyggnaden av Nya akuten.
Bedömningen är därför att det bästa i nuläget är att lyfta ur tillbyggnad av plan 4-6 ur
projektet Nya akuten och helt separera dessa projekt. Detta innebär att projektet Nya
akuten kan fortskrida enligt tidplan medan projektet för operation/IVA inväntar den
pågående förstudien och utgör ett helt eget byggnadsprojekt som ska drivas enligt
gängse rutiner med behovsanalys, flödesanalys, fördjupade förstudier osv.
Den planerade utbyggnaden av Nya akuten ska dock vara placerad och konstruerad
så att en påbyggnad till plan 4-6 ska vara möjlig vid eventuellt behov i kommande
projekt. Ett förändrat projekt för Nya akuten där utbyggnaden till plan 4-6 inte längre
ingår gör också att placering för teknik som var tänkt i plan 6 för Nya akuten
behöver lösas på annat sätt.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att tydligt separera de två projekten Nya akuten och
Operation/IVA är nödvändigt för projektet Nya akutens tidplan. Utbyggnationen på
plan 4-5 tillgodoser inte behovet av lokalyta för att möjliggöra större operationssalar
och intensivvårdsrum varför utbyggnaden plan 4-5 inte utgör någon kostnadseffektiv
utbyggnad och bör därför inte genomföras såsom tidigare tänkt.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 24 mars 2019
Statusrapport
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Karolina Samuelsson
Tf. Hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Kajsa Holmström
Anders Flodman TKF
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2019-06-17

Handlingar till

Ärende 15

Uppdrag. Parkeringsfrågan vid Visby lasarett
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2019-05-28, § 161
• Teknikförvaltningen 2019-04-16

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 161

Uppdrag. Parkeringsfrågan Visby lasarett

RS 2019/559
AU § 151

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Informationen godkänns.
x Tekniska nämnden får i uppdrag att återkomma till budgetavstämningen 2019
med en utvärdering av arbetet med att förbättra parkeringssituationen vid
lasarettet.
x

Teknikförvaltningen har tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen skapat
en arbetsgrupp för att förbättra parkeringssituationen på och omkring lasarettsfastigheten. Arbetsgruppen har genomfört ett antal förbättringsåtgärder under 2018
och 2019. Vissa åtgärder är utförda och en del är på gång att utföras. Det som måste
ske nu är att åtgärderna ska utvärderas för att se vilka effekter de har gett.
Utvärderingen kan tidigas ske under hösten 2019.
Följande åtgärder är planerade eller påbörjade:
-

-

-

Bygga cykelgarage med laddning. Färdigställs maj 2019.
Se över vad som kan göras med kollektivtrafiken i syfte att se om man kan få en
bättre kollektivtrafiksanslutning till Lasarettet. En lösning för bättre kollektivtrafik som är mer anpassad till arbetstider på lasarettet efterfrågas liksom bussar
som går oftare till lasarettet och att anslutningar stämmer med
landsbygdstrafiken.
Se vad som kan göras med parkeringsplatserna vid strandpromenaden. Kan fler
parkeringsplatser anläggas?
Korsningen Lasarettsgatan – St. Göransgatan ses över i syfte att höja fotgängares
och cyklisters säkerhet.
Införa en personalparkering för medarbetare. En gräns införs så att de som bor
längre bort än en fastställd sträcka från lasarettet omfattas. Detta bör utredas av
hälso- och sjukvårdsförvaltningen avseende lämplighet och administrativt behov.
Detta infördes 11 juni 2018 och gäller tillsvidare.
Samverka med hälso- och sjukvårdsförvaltningens personalgrupper avseende
helhetslösningen. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen tar fram personalriktade
aktiviteter för att till exempel stimulera cykling och bussåkande.

Ärendets behandling under mötet

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

Teknikförvaltningen 2019-04-15 TN 2019/7
29 (91)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/7
16 april 2019

Isak Malm

Regionstyrelsen

Uppdrag - Parkeringsfrågan Visby lasarett RS 2019/7
Tekniska nämnden får i uppdrag att se över och återkomma med förslag på lösningar
för parkeringsfrågan vid Visby lasarett.
Teknikförvaltningen har tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen skapat
en arbetsgrupp för att förbättra parkeringssituationen på och omkring
lasarettsfastigheten. Arbetsgruppen har genomfört ett antal förbättringsåtgärder
under 2018 och 2019. Vissa åtgärder är utförda och en del är på gång att utföras. Det
som måste ske nu är att åtgärderna ska utvärderas för att se vilka effekter de har gett.
Utvärderingen kan tidigas ske under hösten 2019.
Följande åtgärder är planerade eller påbörjade.


Bygga cykelgarage med laddning.
Färdigställs maj 2019



Se över vad som kan göras med kollektivtrafiken i syfte att se om man kan få
en bättre kollektivtrafiksanslutning till Lasarettet. En lösning för bättre
kollektivtrafik som är mer anpassad till arbetstider på lasarettet efterfrågas
liksom bussar som går oftare till lasarettet och att anslutningar stämmer med
landsbygdstrafiken.



Se vad som kan göras med parkeringsplatserna vid sjön. Kan fler
parkeringsplatser anläggas?



Korsningen Lasarettsgatan – St. Göransgatan ses över i syfte att höja
fotgängares och cyklisters säkerhet.



Införa en personalparkering för medarbetare. En gräns införs så att de som
bor längre bort än en fastställd sträcka från lasarettet omfattas. Detta bör
utredas av HSF avseende lämplighet och administrativt behov. Detta infördes
11/6 -2018 och gäller tillsvidare.



Samverka med HSFs personalgrupper avseende helhetslösningen.
HSF tar fram personalriktade aktiviteter för att t.ex. stimulera cykling och
bussåkande.
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Handlingar till

Ärende 16

Uppdrag. Om- och tillbyggnad av Alléskolan
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2019-05-28, § 162
• Barn- och utbildningsnämnden 2019-03-20, § 39
• Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen 2019-03-08
• Teknikförvaltningen 2019-03-19, Förstudierapport

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 162

Uppdrag. Om- och tillbyggnad av Alléskolan

RS 2019/440
AU § 152

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Informationen godkänns.
x Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att återkomma med en lägesrapport
på den fördjupade förstudien kring Alléskolan till budgetavstämningen 2019.
x

Barn- och utbildningsnämnden fick i uppdrag från regionfullmäktige att återkomma
med en redovisning av helheten avseende ekonomi, arbetssätt och pedagogik för
nybyggnad jämfört med om och tillbyggnad av Alléskolan”.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har därefter vid arbetsutskottets sammanträde 2019-01-15 fått i uppdrag att återkomma med en reviderad tjänsteskrivelse i
ärendet Alléskolan.
Tomten har idag byggrätt för ytterligare nybyggnation. Det öppnar möjligheter för
den lösning som presenteras i den här tjänsteskrivelsen. Att renovera Alléskolans
befintliga skolhus samt komplettera med en fristående byggnad. Byggnaden skall
uppfylla kraven för ett permanent bygglov. En fördel med den här lösningen är att
byggnaden kan användas som evakueringslokal under renovering av nuvarande
Alléskolan.
Med bakgrund av tjänsteskrivelsens innehåll gör förvaltningen bedömningen att en
investering på 82 miljoner kronor av Alléskolan är motiverad. Dels på grund av ökad
bostadsbyggnation på A 7-området och dels för att elevtalet i Visby ökar.
Ärendets behandling under mötet

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

Barn- och utbildningsnämnden 2019-03-20, § 39
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-03-20

BUN § 39

BUN § 39

Visby växer. Alléskolan

BUN 2018/962
BUN au § 16

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Nämnden beslutar att det ska etableras en permanent lösning för Alléskolan
 Barn- och utbildningsnämnden hemställer hos regionstyrelsen, att inriktningsbeslut
fattas om att i strategisk plan och budget för åren 2020-2021 tillstyrka nämndens
kommande begäran om 82 miljoner kronor för investeringar och tillbyggnad av
Alléskolan. Detta innebär omfattande renovering av befintlig byggnad och
etablering av modulbyggnad i två plan.
 Driftskostnaden beräknas till 6,2 miljoner/år enligt beräkningar.


Barn- och utbildningsnämnden fick i uppdrag från regionfullmäktige att återkomma
med en redovisning av helheten avseende ekonomi, arbetssätt och pedagogik för
nybyggnad jämfört med om och tillbyggnad av Alléskolan".
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har därefter vid arbetsutskottets
sammanträde 2019-01-15 fått i uppdrag att återkomma med en reviderad
tjänsteskrivelse i ärendet Alléskolan.
Tomten har idag byggrätt för ytterligare nybyggnation. Det öppnar möjligheter för
den lösning som presenteras i den här tjänsteskrivelsen. Att renovera Alléskolans
befintliga skolhus samt komplettera med en fristående byggnad. Byggnaden skall
uppfylla kraven för ett permanent bygglov. En fördel med den här lösningen är att
byggnaden kan användas som evakueringslokal under renovering av nuvarande
Alléskolan.
Med bakgrund av tjänsteskrivelsens innehåll gör förvaltningen bedömningen att en
investering på 82 miljoner kronor av Alléskolan är motiverad. Dels på grund av ökad
bostadsbyggnation på A 7-området och dels för att elevtalet i Visby ökar.
Arbetsutskottet

Arbetsutskottet beslutade att ärendet lämnas öppet till nämnd.
Ärendets behandling under mötet

Föredragande: Försörjningschef Rolf Andersson, projektledare från
teknikförvaltningen (TKF) Anders Fagerberg och lokalförsörjningsstrateg (RSF)
Kristoffer Strehelenert
Forts…
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-03-20

BUN § 39

Forts. BUN § 39
Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius (C) föreslår att nämnden är beslutar att det ska etableras
en permanent lösning för Alléskolan.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att dessa vinner bifall
Lisbeth Bokelund (MP) föreslår att nämnden ska kvarstå vid det tidigare beslutet som
togs mars 2018: Att Alléskolans nuvarande byggnad rivs och ersätts med en ny
modern skola som ger en flexibel lokalanvändning. Vi ser att detta är en lösning som
bäst kan möte nuvarande och framtida pedagogiska behov, arbetsmiljökrav samt
miljöbyggnadskrav.
Ordförande Stefan Nypelius (C) föreslår att Barn- och utbildningsnämnden
hemställer hos regionstyrelsen, att inriktningsbeslut fattas om att i strategisk plan och
budget för åren 2020-2021 tillstyrka nämndens kommande begäran om 82 miljoner
kronor för investeringar och tillbyggnad av Alléskolan. Detta innebär omfattande
renovering av befintlig byggnad och etablering av modulbyggnad i två plan.
Driftskostnaden beräknas till 6,2 miljoner/år enligt beräkningar.
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och Lisbeth Bokelunds yrkande och
finner att eget yrkande bifalls.
Votering begärs. I omröstningen gäller nej-röst för ordförandens yrkande och ja-röst
för Lisbeth Bokelunds yrkande. Omröstningen ger 7 nej-röster Eva Gustavsson (C),
Ingrid Engström (C), Niklas Gahne (C), Meishuan Wong (M), Margaretha Persson,
Lena Gardelin tjg ers (C) och ordförande Stefan Nypelius (C), samt 6 ja-röster: Britt
Andersson (S), Jessica Palmgren (S), Anna Sundin (S), Eva Rinblad (Fi) Lisbeth
Bokelund (M) och Jennie Jarve (V).
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att dessa vinner bifall.
Beslutsunderlag

Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-02-20
Bilaga – Alléskolan
Förstudierapport paviljonger Alléskolan
Situationsplan
Reviderad. Förstudierapport paviljonger Alléskolan 19-03-19
Reviderad. Planritning och skiss, 19-03-19
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende BUN 2018/962
8 mars 2019

Torsten Flemming Rolf Andersson
Chef grundskola
Försörjningschef

Barn- och utbildningsnämnden

Visby växer/Alléskolan
Förslag till beslut

•

•

Barn- och utbildningsnämnden hemställer hos regionstyrelsen, att inriktningsbeslut fattas om att i strategisk plan och budget för åren 2020-2021 tillstyrka
nämndens kommande begäran om 72 miljoner kronor för investeringar och
tillbyggnad av Alléskolan. Detta innebär omfattande renovering av befintlig
byggnad och etablering av en hyrd modulbyggnad i två plan.
Driftskostnaden beräknas till 5,7 miljoner/år enligt schablon 8% + hyreskostnad
1,8 miljoner/år. Totalt 7,5 miljoner/år.

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämnden fick i uppdrag från regionfullmäktige att återkomma
med en redovisning av helheten avseende ekonomi, arbetssätt och pedagogik för
nybyggnad jämfört med om och tillbyggnad av Alléskolan".
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har därefter vid arbetsutskottets
sammanträde 2019-01-15 fått i uppdrag att återkomma med en reviderad
tjänsteskrivelse i ärendet Alléskolan.
Tomten har idag byggrätt för ytterligare nybyggnation. Det öppnar möjligheter för
den lösning som presenteras i den här tjänsteskrivelsen. Att renovera Alléskolans
befintliga skolhus samt komplettera med en fristående byggnad. Byggnaden skall
uppfylla kraven för ett permanent bygglov. Efter tio års hyra kan Region Gotland få
köpa den fristående byggnaden till ett pris av ca 10 000 kr/m2. Detta skulle innebära
en kostnad på ca 10 miljoner + indexuppräkning. En fördel med den här lösningen
är att byggnaden kan användas som evakueringslokal under renovering av nuvarande
Alléskolan.
Med bakgrund av tjänsteskrivelsens innehåll gör förvaltningen bedömningen att en
investering på 72 miljoner kronor av Alléskolan är motiverad. Dels på grund av ökad
bostadsbyggnation på A 7-området och dels för att elevtalet i Visby ökar.
Bakgrund

Alléskolan startade 1995 som en provisorisk lösning på grund av ökat antal elever i
Visby. Idag består skolan av 10 klassrum och en del biutrymmen. Skolan är i många
avseenden i eftersatt skick. Några biutrymmen går idag inte att nyttja till
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende BUN 2018/962

skolverksamhet som exempelvis före detta tvättrum och dylikt, detta sedan tiden då
byggnaden var logement.
Skolområdet består också av Humlegårdsskolan där idag årskurserna F-1 har
verksamhet.
Förvaltningen har haft i uppdrag att genom teknikförvaltningen genomföra en
förstudie för att klargöra byggnadens skick och en uppskattad kostnad för
renovering.
Alléskolan är geografiskt beläget vid A 7-området. Området växer i snabb takt, idag
tillhör det upptagningsområdet för Gråboskolan. Föräldrar och elever som flyttar till
området kommer att vilja söka Alléskolan som ligger närmare och ”åt rätt håll”.
Gråboskolan har inte plats för alla elever som förväntas flytta till A 7-området och
Terra Novaskolan har inte heller platser för den expansion som förväntas i södra
Visby.
Utöver detta finns också ett behov att utöka antal förskoleplatser för barn med
flerfunktionsnedsättningar. Idag finns avdelningen Heden på Humlegårdsskolan med
fem platser för barn med flerfunktionsnedsättningar, behov finns av ytterligare en
avdelning. Att den avdelningen förläggs till Humlegårdens skola är en fördel då
kompetens hålls samman och lokalerna är redan till viss del anpassade för detta.
Bedömning

Förstudien om renovering och ombyggnad blev klar i slutet av oktober 2017. Den
bedömning som görs är att kostnaden för att få den befintliga Alléskolan i skick som
god lärmiljö är ca 61 miljoner kronor.
Efter renoveringen inrymmer byggnaden tolv klassrum, musiksal samt bibliotek.
Arbetsrum för personal, rum för barn- och elevhälsans personal, rum för
specialundervisning, grupprum med mera ryms också.
Förvaltningen föreslår också en etablering av en fristående byggnad med 7 klassrum
och 7 grupprum. Enligt det förslag som utarbetats kommer kostnaden för detta att
uppgå till 11 mnkr. Den lösning som föreslås är att Region Gotland hyr en modul
lösning med full standard för att uppnå kraven på permanent bygglov och erbjuda en
lärmiljö som motsvarar dagens krav på goda pedagogiska lokaler.
En nybyggnation av motsvarande storlek har en uppskattad kostnad på 130 miljoner
kronor.
Det finns en stor fördel med att ta en del av den totala investeringen redan 2020.
Förslagsvis 10 mnkr för att etablera den fristående byggnaden och göra nödvändiga
markanpassningar. Om arbetet med den fristående byggnaden kan påbörjas och
färdigställas innan ombyggnaden av den befintliga byggnaden kan det nybyggda huset
användas för evakuering under ombyggnadstiden som beräknas till 12 månader.
Total byggtid är ca 18 månader.
Tillsammans med den nystartade Polhemskolan bedömer förvaltningen att med detta
förslag kommer behovet av fler skollokaler i Visby att uppfyllas under överskådlig
tid.

2 (3)

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende BUN 2018/962

Beslutsunderlag

Skrivelse, Skol- och särskolelokaler för Barn- och utbildningsnämnden 2019-2024.
Bilaga - Pedagogiska vinster med en ny byggnad som komplement till en nyrenoverad
Alléskolan
Förstudierapport_paviljong Alléskolan

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Bilaga

Pedagogiska vinster med en ny byggnad som komplement till
en nyrenoverad Alléskolan.
Nedan följer en lista på fördelar som medarbetarna på Alléskolan skrivit ned vid sin
arbetsplatsträff den 7 januari 2019. Några punkter handlar mer om de brister som
idag finns i befintliga lokaler och hur det skulle kunna vara mycket bättre med
nyrenoverade och nybyggda lokaler. Den fysiska och psykiska arbetsmiljön påverkar
naturligtvis elevernas måluppfyllelse. En god lärmiljö är en förutsättning för att klara
kunskapskraven.


Därför har medarbetarnas lista tagits med utan att sortera mellan rent pedagogiska
vinster och vinster som mer handlar om att få en fungerande fysisk arbetsmiljö.



Vi får samordningsvinster med en skola F-6. Det ger ökad möjlighet för
samverkan mellan fritids och skola från förskoleklass till årskurs sex.



Vi får en lärmiljö som är anpassad för dagens krav, både för elever och personal.



Med föreslagen placering av det kompletterande/nybyggda skolhuset kan man
utnyttja skolgården på ett bättre och mer pedagogiskt sätt.



Vi får en tillgänglig lärmiljö. Med större klassrum skapas möjlighet att anpassa
undervisningen i rummet med flexibel möblering.



Praktiskt estetiska ämnen får lokaler som uppfyller kraven och ger möjlighet till
undervisning enligt läroplanen. T.ex. ett musikrum som är klart så man inte
behöver starta varje dag med att släpa fram musikinstrument.



Möjlighet till samverkan med fritidshemmet på ett annat sätt. Skapande i olika
ämnen och ett fritids som kan arbeta enligt Lgr 11.



Möjlighet för att ha torkställningar till blöta material.



Lokaler som kan anpassas för fritids under den delen av dagen. Helst egna lokaler



Ändamålsenliga lokaler för expedition med för arbetsplats för 6 personer
skola/förskola



Möjlighet till ett samlingsrum med scen för estetiska lärprocesser och
storsamlingar.



Tillgänglig arbetsplats för alla. T.ex. handikappanpassat i hela skolan från ingång
till klassrum, grupprum och toaletter.



Arbetsrum för personalen dels för arbetsplatser men också för kollegialt lärande.



Personalrum för möjlighet till återhämtning och samtala och utbyta tankar och
erfarenheter.



Fler ingångar. Ger en lugnare och tryggare miljö för barnen.
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Lokaler som uppfyller skollagens krav för barn- och elevhälsans medarbetare. En
förutsättning för samarbete skola och elevhälsa.



Lämpligt antal grupprum som är flexibla för grupparbete och
hemspråksundervisning. Rum för specialundervisning/ elever med behov.



Bibliotek som bara är bibliotek och tillgängligt för eleverna hela dagen. Ger effekt
för lusten att läsa böcker, inspirerar till läsning och skall finnas enligt skollagen.



Slippa verksamhet i korridoren



Större matsal som man kan få in fler barn samtidigt, och mindre trångt vid
serveringen, idag krockar barn som tar mat och barn som lämnar disk och går från
matsalen. Lina för diskinlämning för att underlätta för personalen.



Önskemål om tillagningskök och ett varuintag.



Förbättrad ljudmiljö.



Toaletter som är mer spridda i korridorerna.



Lokaler för städ, ordentliga förråd.



Vi får ett inomhusklimat och en ventilation som är anpassad till lokalerna och
antalet personer. Samt temperaturen utomhus. Iskallt i vissa klassrum idag,
stekhett när solen kommer fram.



SLIPPA AVLOPPSSTANKEN.

Bilaga
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Teknikförvaltningen TKF
Projektverksamheten

Rapport
Verksamhetsövergripande dokument

Förstudierapport
Fastighet: Visby Pjäsen 14
Byggnad: Alléskolan
Projekt: Direktköp och uppförande av modulbyggnad
Arbetsnr: 64193
Datum: 2019-03-19
Projektledare: Anders Fagerberg (TKF)
Beställare, kontaktperson: Susanne Sjöqvist (FFA)
Brukare, kontaktperson: Rolf Andersson (UAF)

Sammanfattning
1. Uppdrag
Komplettering till tidigare förstudie att utreda möjligheterna att uppföra och hyra paviljonger
för skolundervisning på Pjäsen 14 i Visby.
Kompletteringen avser att undersöka förutsättningarna för ett direktköp av modulbyggnader
för skolundervisning. I denna förstudie har ett förslag och budgetoffert från Flexator AB
använts för att få fram en kostnadsindikation.
I övrigt samma förutsättningar som alternativet att hyra paviljonger.

2. Verksamhetsanalys
Målet är att frigöra yta på Humlegårdsskolan genom att flytta förskoleklass och årskurs 1/fritis
till Alléskolan.
3. Lokalprogram
Angivet behov enligt projektdirektiv:
3 klassrum på ca 65 m²/rum (1 för musik/fritis/kök och 2 för undervisning årskurs 1)
Klassrummen anpassas till 25 elever/rum
Komplett kök i ett klassrum
3 grupprum
3 kapprum
Toaletter
4 klassrum på ca 50 m²/rum (3 för undervisning förskoleklass, 1 som arbetsrum för lärare)
Klassrummen anpassas till 20 elever/rum
5 grupprum på ca 10-15 m² (4-8 elever/rum)
5 kapprum
Toaletter

Dokumentnamn Förstudierapport  Dokumentnummer RED-5866
Framtagen av Erik Livén  Godkänd av Torbjörn Ihse
Upprättat/Godkänt datum 2015-09-02  Version 1

Teknikförvaltningen TKF

Rapport

4. Myndighetsfrågor / Planförutsättningar
Arkitekt från Tengbomgruppen AB har anlitats för att göra en bygglovsutredning. I första
skedet av utredningen har de har levererat olika alternativ gällande placering och antal våningar.
I den tidigare förstudien har projektets styrgrupp, tillsammans med verksamheten, beslutat om
byggnadens placering.
I det här alternativet, direktköp av modulbyggnader, har verksamheten inte varit inblandade.
Enligt projektbeskrivningen ska bygglov sökas för permanent uppställning.
Innan arbetet med resterande bygglovsutredning och bygglovshandlingar fortsätter så inväntas
beslut om fortsättning.
Utredning gällande trafiklösningar i anslutning till befintlig skola och ny paviljongsbyggnad har
inte beaktats i förstudien i det här skedet men kommer krävas som en del i bygglovsansökan.
Dock finns en uppskattad kostnad för detta med i projektets kostnadsindikation.
En förutsättning för att projektet ska kunna genomföras är att bygglov erhålles.

5. Tekniska förutsättningar / försörjning
Ingen översiktlig utredning av mark (geoteknisk undersökning) eller avloppssystem har gjorts.
6. Preliminär tidplan
Med den information som vi idag besitter så är en uppskattad tidplan för projektet
ca 1 år efter beslut och erhållet bygglov tills modulbyggnad kan tas i bruk.
7. Ekonomi
En kostnadsindikation för projektet uppgår till ca 21,0 mnkr.
Kostnader för anpassning av skolgård, trafiklösning, lekpark, möbler och diverse övriga
anpassningar ingår och är uppskattade till ca 3,0 mnkr.
Indikationskostnader för grund- och markarbeten ingår och är uppskattade efter normala
markförutsättningar. Någon geoteknisk undersökning av mark är inte utförd.
Samtliga kostnader är exklusive moms.

8. Sammanfattning
Kostnadsindikationen är utförd på förstudienivå och skall ses som en grov uppskattning och
förutsätter projektering och upphandling innan en mer exakt kostnad kan lämnas.
Ritningar är levererade av Flexator AB och är endast ett förslag på hur en modulbyggnad kan
utformas för i projektdirektivet angivet behov. Utformningen kan komma att förändras ifall
annan entreprenör anlitas. En eventuell entreprenad kommer att handlas upp i konkurrens
enligt LOU.
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Avvikelse mot projektdirektiv:
Flexators förslag baseras på ett av deras s.k. kataloghus (Skola Ryd i 2 plan) vilket avviker något
mot önskat behov. Avvikelser mot projektdirektiv är:
3 klassrum på ca 57 m² istället för ca 65 m² (klassrum ska vara anpassat för 25 elever/rum)
4 klassrum på ca 43 m² istället för ca 50 m² (klassrum ska vara anpassat för 20 elever/rum)
Kapprum enligt modell klädkrokar i korridor istället för specifika kapprum
Om storlek på klassrum är acceptabelt för önskat elevantal har inte utretts.
Om förslag inte är acceptabelt så är det möjligt att från Flexator AB rita om med följd att
kostnadsindikationen eventuellt kommer förändras.

9. Bilagor
Plan- och fasadritning (1st)

Anders Fagerberg
Projektavdelningen, Teknikförvaltningen
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Styrkort 2020-2024
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2019-05-28, § 163
Regionstyrelseförvaltningen 2019-05-17
• Miljöpartiet
• Socialdemokraterna
• Alliansen
• Vänsterpartiet
• Sammanställning och presentation av styrkortet

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 163

Styrkort 2020-2024

RS 2019/522
AU § 153

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att fastställa mål enligt regionstyrelsens
förslag.
x Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta att det föreslagna styrkortet
ska gälla hela koncernen under perioden 2020-2023 och att nytt styrkort ska
beslutas första året av ny mandatperiod.
x

Regionstyrelsens beslut
x

Regionstyrelsen ger regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att senast i november
återkomma med information till regionstyrelsen om indikatorer till de beslutade
målen.

Regionstyrelseförvaltningen har ansvarat för framtagandeprocess av nya styrkortsmål
för perioden 2020-2023. Utgångsläget för processen har varit att styrmodellen inte
ska förändras i struktur utan kvarstå med de perspektiv och målområden som finns
idag.
- Målteori för resultatstyrning under framtagandeprocessen har varit:
- Mätbara mål som bygger på saklig fakta
- Begränsning skapar fokus och kraft
- Enbart prioriterade områden målsätts
- Stärk styrningen men behåll samtidigt informationen
Principer för arbetet har varit:
Målen ska användas för att styra, det ska vara möjligt att visa förflyttning samt att
målen ska stödja oss i arbetet med de utmaningar som finns i framtiden (exempelvis
demografisk utveckling och kompetensförsörjning).
De två perspektiven i styrkortet har olika riktningar:
Samhällsperspektivet är starkt kopplat till Region Gotlands del i samhällsutvecklingen
på Gotland.
Verksamhetsperspektivet är starkt kopplat till god ekonomisk hushållning där Region
Gotland ska bedriva tillgänglig service och välfärd med god kvalitet, i en verksamhet
där medarbetare och ledare har goda möjligheter att bidra och utvecklas, inom
ekonomiskt givna ramar.
forts
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 163 forts
RS 2019/522

Förslag

Målområde Social hållbarhet
För Region Gotland innebär social hållbarhet att bygga ett tryggt och öppet samhälle
för invånare och besökare. Ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett
gott liv med god hälsa. Gotland är en ö som präglas av en mångfald av uttryck och
ett rikt kulturliv. En plats där människor känner tillit och förtroende för samhället
och varandra samt känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen. Ett socialt hållbart
samhälle som tål påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget. Samhället
ska tillgodose alla människors grundläggande behov, säkerställa de mänskliga
rättigheterna, bidra till att alla människor är inkluderade samt anpassas och utformas
utifrån de grupper som har störst behov.
Mål
Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande.
Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn
har goda uppväxtvillkor. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera
samhällsstörningar.

Målområde Ekonomisk hållbarhet
För Region Gotland innebär ekonomisk hållbarhet att skapa tillväxt på ett balanserat
sätt i nyttjandet av resurser. Genom ökad attraktionskraft, höjd utbildningsnivå,
innovativa idéer och samverkan skapas förutsättningar för tillgång till arbetskraft med
rätt kompetens på lång sikt och därmed en ekonomisk tillväxt.
Vidare är ett bra näringslivsklimat, goda kommunikationer, tillgång till ett varierat
utbud av bostäder och en väl utbyggd infrastruktur viktiga förutsättningar för att hela
Gotland ska fortsätta att utvecklas positivt och nå en ökad befolkningsmängd.
Mål
-

Ökad befolkning i arbetsför ålder Det finns goda förutsättningar för att starta,
driva och utveckla hållbara företag på hela Gotland.
Det finns goda förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande över hela ön.
forts
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Målområde Ekologisk hållbarhet
Region Gotlands arbete ska möjliggöra för boende, besökare och verksamheter på
Gotland att bli klimatneutrala, i linje med nationella mål baserade på FN:s Parisavtal.
Det innebär kontinuerliga utsläppsminskningar av växthusgaser genom omställning
till förnybar energi och energieffektivisering. Vidare ska Region Gotland arbeta för
ett rent grundvatten och en levande Östersjö samt bidra till giftfria kretslopp.
Den cirkulära ekonomins betydelse ska öka och naturen ska brukas så att
ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald säkras.
Mål
-

Gotlands klimatavtryck minskar.
Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad.
Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar belastningen
på ekosystemen.

Målområde Kvalitet
För Region Gotland innebär kvalitet att vi skapar värde tillsammans med dem vi är
till för. Regionens processer är värdeskapande, effektiva, rättssäkra, transparenta, och
förebyggande. De bidrar därmed till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. För
att klara utmaningarna i välfärden är regionen en modig organisation med ett
intensifierat utvecklingsarbete genom systematiskt kvalitetsarbete, ständiga
förbättringar, digitalisering, innovationer och förnyelsesprång.
Mål
-

Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i
kontakt med berörd verksamhet inom regionen.
Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir
respektfullt bemötta.
Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom
ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång.
forts
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Målområde Medarbetare
Region Gotland är en modig organisation som klarar omställning och förändring. Vi
är en tillitsbaserad organisation där engagerade ledare och medarbetare är avgörande
för att nå resultat för dem vi är till för. Medarbetarna upplever ett gott ledarskap
präglat av dialog och förankring. Alla ser sin del i helheten och bidrar aktivt till
positiva resultat i verksamheten. Vi är tillsammans goda ambassadörer för Region
Gotland.
Mål
-

Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur.
Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete.
Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande
arbetsmiljöarbetet är i fokus.

Målområde Ekonomi
Region Gotlands verksamhet ska vara ekonomiskt uthållig och i balans ur ett
generationsperspektiv. Det innebär att vi ger kommande generationer goda
förutsättningar att tillhandahålla offentlig service och välfärd. Vi använder inte mer
resurser än de som finns och sätter oss inte i skuld till framtiden, det betyder att
nettokostnadsutvecklingen inte kan överstiga intäkternas utveckling. Det innebär
också att medel ska avsättas för att täcka kommande utbetalningar av pensioner samt
att det finns tillräckliga marginaler för att parera oförutsedda kostnadsökningar och
intäktsminskningar. Våra tillgångar ska vårdas och värdesäkras och samtliga resurser
ska nyttjas på ett effektivt och hållbart sätt. Nämndernas verksamhet ska rymmas
inom beslutad budget.
Mål
-

Budgeterat resultat uppgår till minst 2 procent av nettokostnaden.
Region Gotland har ett resultat som uppgår till minst 2 procent av
nettokostnaden.
Region Gotlands ekonomiska ställning stärks genom att soliditeten varje år
förbättras och närmar sig 45 procent vid mandatperiodens slut.
forts
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Regionstyrelseförvaltningens förslag till målformulering och mål lämnades i mars
över till partierna. Eftersom processen efter det är helt politisk så finns inget
beslutsförslag från förvaltningen.
Uppdraget att ta fram indikatorer till målen och måttsätta dem ges till
regionstyrelseförvaltningen. I dagsläget finns ett antal resultatredovisningar där
indikatorer finns för nuvarande mål, bland annat medborgarundersökningen,
kommuners kvalitet i korthet, Insiktsmätningen m fl. Det är troligt att också de nya
indikatorerna kommer att utgå från dessa.
Ärendets behandling under mötet

Jesper Skalberg Karlsson (M) yrkar i enlighet med regionstyrelseförvaltningens
förslag med instämmande av Stefan Nypelius (C), Eva Nypelius (C) och Johan
Thomasson (L).
Meit Fohlin (S) yrkar på följande ändringar och tillägg i styrkorten med instämmande
av Saga Carlgren (V) och Isabel Enström (MP).
Protokollsanteckning: Gubb Marit Stigson (Fi) instämmer i yrkandet.
Socialhållbarhet – målformulering
Tillägg sist i stycket: ”De av FN:s hållbarhetsmål, Agenda 2030, som berör området
är en integrerad del av Region Gotlands arbete.”
Social hållbarhet – mål
Nytt mål 4: ”Kvinnor och män har samma möjligheter att påverka samhället och sina
egna liv och samma rätt att leva fria från våld”
Ekonomisk hållbarhet – målformulering
Tillägg sist i stycket: ”De av FN:s hållbarhetsmål, Agenda 2030, som berör området
är en integrerad del av Region Gotlands arbete.”
Ekonomisk hållbarhet – mål
Ändring mål 3 – ”God tillgång till bostäder efter behov”
Ekonomisk hållbarhet – mål
Nytt mål 4 – ” Hög andel gotlänningar i arbete eller studier”
Ekologisk hållbarhet – målformulering
Tillägg rad 6 – Samtidigt ska Region Gotland ha kraft att ta sig an övrigt miljöarbete i
enlighet med gällande miljöprogram ”och Agenda 2030.”
Ändring rad 8 – bevaras byts mot ”gynnas”
forts
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Ekologisk hållbarhet – mål
Tillägg mål 1 – Gotlands klimatavtryck ska minska ”minst i den takt koldioxidbudgeten slår fast.”
Ekonomi – mål
Nytt mål 4 – ” Region Gotland arbetar långsiktigt, främjande och förebyggande för
att undvika framtida kostnader.”
Saga Carlgren (V) yrkar på följande ändringar i styrkorten.
Ekonomi – mål
Ändring mål 1 – ”Budgeterat resultat uppgår till minst 1% av nettokostnaden”
Ändring mål 2 - ”Region Gotlands ekonomiska ställning ska bibehållas genom att
soliditeten inte försämras under perioden”
Ändring mål 3 – ”Region Gotland har ett resultat om minst 1% av nettokostnaden.”
Protokollsanteckning: Gubb Marit Stigson (Fi) instämmer i Saga Carlgrens yrkande.
Isabel Enström (MP) yrkar att ”kvantitet” läggs till under mål nr 8 under målområde
Ekologisk hållbarhet med instämmande av Meit Fohlin (S), Saga Carlgren (V) och
Marit Stigson (Fi).
Ordföranden ställer proposition på Jesper Skalberg Karlssons yrkande och Meit
Fohlins yrkande med Isabel Enströms tilläggsyrkande och finner att Jesper Skalberg
Karlssons yrkande bifalls.
Votering begärs. I omröstningen gäller ja-röst för huvudförslaget och nej-röst för
Meit Fohlins yrkande med Isabel Enströms tillägg.
Omröstningen ger 8 ja-röster: Jesper Skalberg Karlsson (M), Stefan Nypelius (C),
Eva Ahlin (C), Fredrik Gradelius (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 Ylva Bendelin (S).
Ordförande ställer proposition på Saga Carlgrens ändringsyrkande och finner att det
avslås.
Regionstyrelsens beslutar i enlighet med regionstyrelseförvaltningens förslag.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-23
Skickas till

Samtliga nämnder
36 (91)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2019/522
17 maj 2019

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Styrkort 2020-2024, justerat förslag
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

1. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att fastställa målområdesformuleringar
och mål enligt regionstyrelsens förslag.
2. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta att det föreslagna styrkortet
ska gälla hela koncernen under perioden 2020-2023 och att nytt styrkort ska
beslutas första året av ny mandatperiod.
3. Regionstyrelsen ger regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att senast i november
återkomma med information till regionstyrelsen om indikatorer till de beslutade
målen.
Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningen har ansvarat för framtagandeprocess av nya styrkortsmål
för perioden 2020-2023. Utgångsläget för processen har varit att styrmodellen inte
ska förändras i struktur utan kvarstå med de perspektiv och målområden som finns
idag.
Målteori för resultatstyrning under framtagandeprocessen har varit:
 Mätbara mål som bygger på saklig fakta
 Begränsning skapar fokus och kraft
 Enbart prioriterade områden målsätts
 Stärk styrningen men behåll samtidigt informationen
Principer för arbetet har varit:
Målen ska användas för att styra, det ska vara möjligt att visa förflyttning samt att
målen ska stödja oss i arbetet med de utmaningar som finns i framtiden (exempelvis
demografisk utveckling och kompetensförsörjning).
De två perspektiven i styrkortet har olika riktningar:
Samhällsperspektivet är starkt kopplat till Region Gotlands del i samhällsutvecklingen
på Gotland.
Verksamhetsperspektivet är starkt kopplat till god ekonomisk hushållning där Region
Gotland ska bedriva tillgänglig service och välfärd med god kvalitet, i en verksamhet
där medarbetare och ledare har goda möjligheter att bidra och utvecklas, inom
ekonomiskt givna ramar.
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I samband med budgetberedningen arbetades förslag till målområdesformuleringar
och mål fram. Inför regionstyrelsen fick regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att
korrigera förslaget språkligt.
Ärendebeskrivning

Region Gotland har sedan 2002 använt en målstyrningsmodell utgående från
balanserad styrning. Modellen ger en strukturerad metod för styrning och
uppföljning av regionen utifrån vision och strategier. Den säkerställer också att fler
perspektiv än enbart det traditionella ekonomiska perspektivet tas med i
bedömningen om vad som skapar värde för regionen. 2016 ändrades styrmodellen till
att omfatta vision, verksamhetsidé, värdeord, två perspektiv, sex målområden, 32 mål
samt ett antal indikatorer kopplade till målen. Regionen gick då ifrån det som
traditionellt ses som balanserad styrning även om nuvarande modell också har fokus
på att se på fler områden samtidigt för att göra en bedömning om den totala
måluppfyllelsen.
Årets arbete har utgått från att, i bred samverkan, utveckla beskrivningen av
målområdena samt att ta fram nya styrkortsmål. Resterande del av nuvarande
styrmodell är oförändrad.
Process

Utgångsläget för processen har varit att få så stor delaktighet som möjligt i arbetet.
Ett uppstartsmöte genomfördes i december 2018 då regionstyrelsen,
koncernledningsgruppen samt ett antal medarbetare från regionstyrelseförvaltningen
var inbjudna. På mötet gicks styrmodellen igenom och socialförvaltningen berättade
om erfarenheten av att arbeta med styrmodellen tillsammans med nämnden och in i
förvaltningen. En beskrivning av kopplingen till regional utvecklingsstrategi gjordes
också.
Under perioden januari – februari genomfördes sex workshops, en per målområde.
Alla gruppledare för de nio partierna i regionfullmäktige var inbjudna. Vid varje
workshop deltog tjänstepersoner som är ansvariga för det målområde som
workshopen handlade om. Under mötet bearbetades nuvarande beskrivning av
målområdet. Det togs också fram underlag för omarbetade/nya mål.
Efter sista workshopen genomfördes två halvdagar då tjänstepersonerna tog fram
förslag på målområdesformulering samt mål utifrån underlagen från workshopen. I
mars presenterades förslaget för de förtroendevalda.
Efter budgetberedningen finns ett gemensamt förslag som presenteras nedan.
Förslag
Målområde Social hållbarhet

För Region Gotland innebär social hållbarhet att bygga ett tryggt och öppet samhälle
för invånare och besökare. Ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett
gott liv med god hälsa. Gotland är en ö som präglas av en mångfald av uttryck och
ett rikt kulturliv. En plats där människor känner tillit och förtroende för samhället
och varandra samt känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen. Ett socialt hållbart
samhälle som tål påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget. Samhället
ska tillgodose alla människors grundläggande behov, säkerställa de mänskliga
rättigheterna, bidra till att alla människor är inkluderade samt anpassas och utformas
utifrån de grupper som har störst behov.
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Mål

1. Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande.
2. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla
barn har goda uppväxtvillkor.
3.

Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar.

Målområde Ekonomisk hållbarhet

För Region Gotland innebär ekonomisk hållbarhet att skapa tillväxt på ett balanserat
sätt i nyttjandet av resurser. Genom ökad attraktionskraft, höjd utbildningsnivå,
innovativa idéer och samverkan skapas förutsättningar för tillgång till arbetskraft med
rätt kompetens på lång sikt och därmed en ekonomisk tillväxt.
Vidare är ett bra näringslivsklimat, goda kommunikationer, tillgång till ett varierat
utbud av bostäder och en väl utbyggd infrastruktur viktiga förutsättningar för att hela
Gotland ska fortsätta att utvecklas positivt och nå en ökad befolkningsmängd.
Mål

4. Ökad befolkning i arbetsför ålder
5. Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla hållbara företag
på hela Gotland.
6. Det finns goda förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande över hela ön.
Målområde Ekologisk hållbarhet

Region Gotlands arbete ska möjliggöra för boende, besökare och verksamheter på
Gotland att bli klimatneutrala, i linje med nationella mål baserade på FN:s Parisavtal.
Det innebär kontinuerliga utsläppsminskningar av växthusgaser genom omställning
till förnybar energi och energieffektivisering. Vidare ska Region Gotland arbeta för
ett rent grundvatten och en levande Östersjö samt bidra till giftfria kretslopp. Den
cirkulära ekonomins betydelse ska öka och naturen ska brukas så att
ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald säkras.
Mål

7. Gotlands klimatavtryck minskar.
8. Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad.
9. Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar belastningen
på ekosystemen.
Målområde Kvalitet

För Region Gotland innebär kvalitet att vi skapar värde tillsammans med dem vi är
till för. Regionens processer är värdeskapande, effektiva, rättssäkra, transparenta, och
förebyggande. De bidrar därmed till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
För att klara utmaningarna i välfärden är regionen en modig organisation med ett
intensifierat utvecklingsarbete genom systematiskt kvalitetsarbete, ständiga
förbättringar, digitalisering, innovationer och förnyelsesprång.
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Mål

10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i
kontakt med berörd verksamhet inom regionen.
11. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir
respektfullt bemötta.
12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom
ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång.
Målområde Medarbetare

Region Gotland är en modig organisation som klarar omställning och förändring. Vi
är en tillitsbaserad organisation där engagerade ledare och medarbetare är avgörande
för att nå resultat för dem vi är till för. Medarbetarna upplever ett gott ledarskap
präglat av dialog och förankring. Alla ser sin del i helheten och bidrar aktivt till
positiva resultat i verksamheten. Vi är tillsammans goda ambassadörer för Region
Gotland.
Mål

13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur.
14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete.
15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande
arbetsmiljöarbetet är i fokus.
Målområde Ekonomi

Region Gotlands verksamhet ska vara ekonomiskt uthållig och i balans ur ett
generationsperspektiv. Det innebär att vi ger kommande generationer goda
förutsättningar att tillhandahålla offentlig service och välfärd.
Vi använder inte mer resurser än de som finns och sätter oss inte i skuld till
framtiden, det betyder att nettokostnadsutvecklingen inte kan överstiga intäkternas
utveckling. Det innebär också att medel ska avsättas för att täcka kommande
utbetalningar av pensioner samt att det finns tillräckliga marginaler för att parera
oförutsedda kostnadsökningar och intäktsminskningar.
Våra tillgångar ska vårdas och värdesäkras och samtliga resurser ska nyttjas på ett
effektivt och hållbart sätt. Nämndernas verksamhet ska rymmas inom beslutad
budget.
Mål

16. Budgeterat resultat uppgår till minst 2 procent av nettokostnaden.
17. Region Gotland har ett resultat som uppgår till minst 2 procent av
nettokostnaden.
18. Region Gotlands ekonomiska ställning stärks genom att soliditeten varje år
förbättras och närmar sig 45 procent vid mandatperiodens slut.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har justerat målområdesformuleringar och mål språkligt
så att det blir enhetligt. Ambitionen har varit att inte ändra innehållsmässigt och inte
heller intentionen med målområdet och målen.
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Uppdraget att ta fram indikatorer till målen och måttsätta dem ges till
regionstyrelseförvaltningen. I dagsläget finns ett antal resultatredovisningar där
indikatorer finns för nuvarande mål, bland annat medborgarundersökningen,
kommuners kvalitet i korthet, Insiktsmätningen m fl. Det är troligt att också de nya
indikatorerna kommer att utgå från dessa.
Beslutsunderlag

RS 2018-10-25, § 316
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Samtliga nämnder
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2019-04-16
Svar från miljöpartiet
Hej Åsa!
Vi har mindre synpunkter, men skickar inte något nu utan tar det i diskussionsform senare.
Hälsar Isa

2019-04-15
Målförslag Socialdemokraterna
Mål social hållbarhet
1. Alla elever fullföljer gymnasiet
Ny —-> Alla ska ges förutsättningar att klara gymnasiet och erbjudas god tillgång på
utbildning genom hela livet; motiv; ger signal och uppdrag till oss själva att på olika vis jobba
för utbildningsutbud som gynnar tillgången på rätt kompensmålet!
2. Inga barn och unga växer upp i våldsamma miljöer/
Ny —> Alla barn har goda uppväxtvillkor och RGs verksamheter bidrar till att utjämna för
mer likvärdiga förutsättningar; motiv= ett mer heltäckande mål som också inbegriper sånt
som jämlika uppväxtvillkor och likvärdiga förutsättningar
3. Region Gotlands verksamheter ger befolkningen likvärdiga förutsättningar för en god och
jämlik hälsa
4. Gotland har en god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar
5. Boenden på Gotland känner delaktighet och tillit för samhället och varandra
Ny —> Ett narkotikafritt Gotland; motiv=användandet av droger ökar och våra insatser måste
intensifieras
Ekonomisk hållbarhet
Ny —> God tillgång till utbildning genom hela livet //alternativt egen punkt här -se ovan)
—> Skapa förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande över hela ön —> lägg till: som
bidrar till god tillgång av bostäder utifrån människors behov; motiv=ger signal till oss att vi
inte bara ska bidra till offensivt byggande utan också RÄTT byggande, såsom hyresrätter tex.
Ställer krav på oss som markägare.
Medarbetare
Medarbetare som är engagerade och upplever ett gott ledarskap och ser sin del av...
medarbetare som är engagerade upplever ett gott ledarskap präglat av dialog och förankring
och ser sin del i sin helhet osv....
Medarbetare
1. Alla chefer har ett tillitsbaserat ledarskap//
Ny —> RG präglas av en tillitsbaserat kultur
2. Alla medarbetare bidrar till verksamhetens positiva resultat
3. Region Gotland arbetar aktivt och strategiskt med kompetensförsörjning
4. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande
arbetsmiljöarbetet är i fokus
Ny —> Region Gotland arbetar efter principen rätten till heltid
Kvalitet
3. Genom förnyelsesprång, innovation, och digitalisering —> och ständiga
förbättringar säkras värdeskapande och effektiva processer. Motiv=ständiga

förbättringar nämns inte annars och det är avgörande för ett systematiskt
kvalitetsarbete
—>Begreppet systematiskt kvalitetsarbete bör in i den inledande texten!
Ekonomi
Ny —> Region Gotland ska ha ett resultat om minst 2% av nettokostnaden (som det står nu)

Alliansens förslag till Styrkort

Utifrån förslaget till koncernstyrkort Version 2.0 uppdaterad 2019-03-21 föreslås
nedanstående målformuleringar och mål under respektive perspektiv. Alliansen är överens
om att antalet mål måste reduceras kraftigt för att målen ska få avsedd effekt – en tydlig
styrning och fokus.

Social hållbarhet

Vi ska bygga ett tryggt och öppet samhälle för invånare och besökare.
Som präglas av hög tolerans och ett rikt kulturliv med mångfald av uttryck, människor
känner tillit och förtroende för samhället och varandra samt känner sig delaktiga i
samhällsutvecklingen.
Ett socialt hållbart samhälle tål påfrestningar och förändringar. Samhället ska säkerställa de
mänskliga rättigheterna, bidra till att alla människor är inkluderade.
1. Alla elever fullföljer gymnasiet
2. Gotlands verksamheter ger befolkningen likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik
hälsa

Ekonomisk hållbarhet

Vi skapar tillväxt på ett balanserat sätt genom ökad attraktionskraft, höjd utbildningsnivå,
innovativa idéer och samverkan. På så sätt skapas förutsättningar för tillgång till arbetskraft
med rätt kompetens och därmed en ekonomisk tillväxt. För att säkerställa hög
attraktionskraft krävs också en stabil och trygg beredskap för våra samhällsfunktioner.
Viktiga förutsättningar är bra näringslivsklimat, goda kommunikationer, tillgång till ett
varierat utbud av bostäder och en väl utbyggd infrastruktur. Detta är viktiga förutsättningar
för att hela Gotland ska fortsätta att utvecklas och nå en ökad befolkningsmängd.
1. Ökad befolkning i arbetsför ålder på Gotland
2. Gotland har en god beredskap och förmåga att hantera samhälls-störningar

Ekologisk hållbarhet

Vi ska medverka till att hela det gotländska samhället blir klimatneutralt, i linje med
nationella mål baserade på FN:s Parisavtal. Det innebär kontinuerliga utsläppsminskningar
av växthusgaser genom omställning till förnybar energi och energieffektivisering. Viktigt är
att arbeta för ett rent grundvatten och en levande Östersjö, bidra till giftfria kretslopp, bruka
naturen så att ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald bevaras.
1. Gotlands klimatavtryck ska minska.
2. Gotland ska långsiktigt säkra tillgången till vatten av god kvalitet.

Kvalitet

Kvalitet i Region Gotland innebär att vi skapar värde tillsammans med dem vi är till för. Våra
processer är värdeskapande, effektiva, rättssäkra, transparanta, förebyggande och
förvaltningsövergripande. För att klara utmaningarna i välfärden är vi en organisation med
ett löpande utvecklingsarbete genom ständiga förbättringar, digitalisering och
förnyelsesprång.
1. Region Gotlands verksamheter ska säkra värdeskapande och effektiva processer
2. Region Gotlands medarbetare bidrar till verksamhetens positiva resultat

Medarbetare

För att långsiktigt klara en bra service och välfärd till gotlänningarna krävs ett öppet och
lyhört ledarskap på alla nivåer med medborgarnas bästa för ögonen. Vi är en tillitsbaserad
organisation där engagerade ledare och medarbetare är avgörande för att nå resultat för
dem vi är till för. Det innebär att det finns ett ömsesidigt ansvar, förtroende och mandat att
inom budget och verksamhetsplan utforma mål och verksamhet enligt de av politiken
fastställda riktlinjerna. Ansvar och befogenhet ska följas åt.
1. Alla chefer har ett tillitsbaserat ledarskap
2. Region Gotland arbetar aktivt och strategiskt med kompetensförsörjning

Ekonomi

Region Gotlands verksamhet ska vara ekonomiskt uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv. Det innebär att vi ger kommande generationer goda förutsättningar att
tillhandahålla offentlig service och välfärd. Vi använder inte mer resurser än de som finns
och sätter oss inte i skuld till framtiden, det betyder att nettokostnadsutvecklingen inte kan
överstiga intäkternas utveckling.
Våra tillgångar ska vårdas och värdesäkras och samtliga resurser ska nyttjas på ett effektivt
och hållbart sätt. Nämndernas verksamhet ska rymmas inom beslutad budget.
1. Budgeterat resultat ska uppgå till minst 2 % av nettokostnaden
2. Region Gotlands ekonomiska ställning ska stärkas genom att soliditeten varje år
förbättras och närmar sig 45% vid mandatperiodens slut.

Vänsterpartiets
synpunkter på
Förslag till nytt styrkort
för Region Gotland
2018-2022

Vänsterpartiet
10 april 2019

Inledande synpunkter

Till att börja med vill vi beröra några övergripande frågor om målteori och
målstyrning och vad som bör vara utgångspunkter för ett nytt styrkort.
Tidsperspektiv i målstyrningen – i presentationen av förslaget framhålls att
målen i huvudsak ska vara möjliga att uppnå på en mandatperiod. Det kan
finnas argument för det man samtidigt är det väldigt få frågor som helt löses
på så kort tid som fyra år. Man kan ju formulera mål som en målsättning om
stegvis förflyttning i en riktning men samtidigt finns risken att Region Gotland
inte sätter mål kring och då inte prioriterar frågor som har en betydligt längre
tidshorisont. Det har också lyfts att längre utvecklingsmål istället bör flyttas till
RUS eller motsvarande. Det kan vara lämpligt i vissa fall men då måste man
betänka att RUS är statligt styrt och i första hand syftar till utveckling i ett
tillväxtperspektiv. Många viktiga mål som har bäring på Region Gotlands
verksamheter har vi lokalt mycket mer handlingsutrymme i än vad den
regionala tillväxtpolitiken ger, i och med det kommunala självstyret. Om man
tar målet om gymnasieexamen som exempel, så skulle det med den angivna
tidshorisonten i beaktande kanske flyttas till RUS, samtidigt är det tydligt att
lyckad skolgång inte framförallt uppnås inom ramen för den regionala
tillväxtpolitiken.
Enbart sätta mål för sådant vi är dåliga på, inte sådant vi redan är bra på.
Självklart vill vi använda målstyrningen för att sätta press inom ett område där
där vi vill se en utveckling men det är inte säkert att det enbart är områden där
vi har dåliga resultat (jämfört med andra). Exempelvis har vi förhållandevis
goda resultat inom skolområdet men samtidigt är det helt rimligt att fortsätta
att prioritera och också sätta mål kring det eftersom det är ett nyckelområde
för befolkningen och utvecklingen på Gotland.
Smarta mål eller tillitsbaserad styrning.
Att använda sig av teorin om specifika, mätbara, accepterade, relevanta,
tidssatta osv mål ifrågasätts ofta och senast under RegFram där forskare på
området framhöll att man borde röra sig mot mer tillitsbaserad styrning. De
risker vi ser med alltför specifika mål och alltför mycket fokus på mätbarhet är
att effekten kan bli att vi inte bara sätter mål på det vi kan mäta utan att vi
också riskerar att göra bara det vi kan mäta. Trots att offentlig verksamhet ofta
är betydligt mer komplex än att det går att mäta utveckling entydigt. Istället
bör bra mål kunna omfatta en vidare samhällsutveckling eller utveckling inom
den egna verksamheten som medarbetare på alla nivåer på olika sätt ska
förhålla sig till och arbeta mot. Mer kraft bör nog också läggas på att göra
målen kända i organisationen och på att kvalitativt analysera utvecklingen och
progressionen i riktning mot målen.
Det som inte kan följas upp i siffror eller kanske rent av styr fel om vi fokuserar
på siffror bör istället i större utsträckning följas upp genom att chefer och
medarbetare på olika nivåer får möjlighet att beskriva hur de arbetar mot
målen i styrkortet. Tillitsbaserad styrning är ingen quickfix men Region Gotland
skulle troligen gynnas av att följa tillitsdelegationens arbete och påbörja en
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större resa mot mer av tillitsbaserad styrning även i den övergripande
styrningen.
De globala hållbarhetsmålen
Eftersom de globala hållbarhetsmålen är globala men måste genomföras på
”alla” nivåer samtidigt så bör styrkortet för region gotland de kommande fyra
åren förhålla sig till de sjutton hållbarhetsmålen. Det räcker inte att vi i RUS
förhåller oss till det utan det måste också genomsyra Region Gotlands
verksamheter. Andra kommuner, ex Växjö har i hela sitt ledningssystem tagit
sin utgångspunkt i de globala målen för att få kraft i styrningen mot hållbarhet.
Hur vi på Gotland tar oss an hållbarhetsmålen är inte en fråga om regional
utveckling enbart utan något som behöver levandegöras i våra verksamheter
och även i förhållande till våra kommunmedlemmar, brukare, elever och
deltagare. Hur rimmar besluten vi tar och våra målsättningar mot det globala
åtagandet i FN sjutton hållbarhetsmål?

Synpunkter på målformuleringar och mål

Social hållbarhet
Synpunkter på texten i målformuleringen –
”Det är en ö som präglas av hög tolerans och ett rikt kulturliv med en
mångfald av uttryck” bör bytas mot exempelvis ”Gotland är en plats med ett
rikt kulturliv där en mångfald av människor och uttryck ger skaparkraft och nya
idéer”.
Vi anser inte att vi människor ska ”stå ut med varandra” så som ordet tolerans
antyder. Vi ska inte tolereras av andra eller tolerera andra utan meningen bör
istället berätta att våra olikheter är en styrka och något positivt för Gotland.
Synpunkter på målen –
1. Alla elever fullföljer gymnasiet
Synpunkt: Det är viktigt att i målet tydliggöra att alla barn och unga ska ha
möjlighet att tillgodogöra sig en gymnasieexamen eller motsvarande. Som
målet nu är skrivet kan man tolka det som att de elever som påbörjar
gymnasiestudier ska fullfölja studierna. Då missar vi den relativt stora grupp
som idag aldrig börjar på gymnasiet i många fall för att man inte blivit behörig
till gymnasiestudier. Den gruppen kan ofta bli behöriga via
introduktionsprogrammen och slutföra sin gymnasieutbildning senare. Det är
dock viktigt att påpeka att för de som inte har förutsättningar att slutföra en
gymnasieexamen måste det finnas bra alternativ som ändå ger möjligheter att
komma in på arbetsmarknaden. Men framförallt måste det vara hela
samhällets uppdrag att se till att barnets hela skolgång blir så trygg som
möjligt och att utbildningen hela vägen genom systemet håller en hög och
likvärdig nivå för alla gotländska barn och elever.
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2. Inga barn och unga växer upp i våldsamma miljöer.
Synpunkt – Här har man valt ett relativt smalt mål som endast fångar in en del
av vad som kan vara hindrande i ett barns uppväxt. Sjävklart är det
eftersträvansvärt att barn ska vara fredade från våld men det finns många
andra omständigheter som också är helt avgörande. Exempelvis föräldrars
ekonomiska förutsättningar, meningsfull fritid, en bra skolgång, möjligheten
att påverka sin vardag och mycket mer. Därför tycker vi att formuleringen från
det föregående styrkortet bättre fångar in barns förutsättningar i sin helhet;
”Alla barn har goda uppväxtvillkor”. Samtidigt har vi förstått att man i detta
mål ansett sig fånga in frågan om våld mot kvinnor och kanske rentav hela
frågan om jämställdhet mellan könen. Det är alltför viktiga frågor för att
endast omfattas av ett mål som handlar om barn i våldsamma miljöer. Istället
bör det vara två olika mål. Ett som handlar om barns uppväxtvillkor och ett
som handlar om jämställdhet mellan könen och människors rätt att leva utan
att bli utsatta för eller bevittna våld. Det skulle kunna lyda: ”Kvinnor och män
har samma rätt och möjligheter att påverka sitt liv och samhället. Alla har rätt
att leva fria från våld.”
3. Region Gotlands verksamheter ger befolkningen likvärdiga förutsättningar
för en god och jämlik hälsa
Synpunkt – Detta mål är formulerat alltför introvert. En bättre målsättning vore
”Gotlänningarna har förutsättningar för god och jämlik hälsa.” Eller rent av
”God och jämlik hälsa”
4. Gotland har en god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar
5. Boenden på Gotland känner delaktighet och tillit för samhället och varandra

Ekonomiskt hållbarhet
Synpunkter på målen –
1. Ökad befolkning i arbetsför ålder på Gotland
2. Arbetsgivare finner arbetskraft med rätt kompetens
Synpunkt – Det är inget egentligt fel på målet i sig men det blir ett alltför smalt
perspektiv om det ska vara det enda målet som fångar kompetensfrågorna,
frågor om arbetskraften och arbetslöshet. Målet i sig säger inte hela
sanningen. Exempelvis kan vi uppnå målet om plötsligt flera stora arbetsgivare
skulle lämna Gotland och deras kompetenta arbetskraft då fanns tillgänglig för
kvarvarande arbetsgivare. Då skulle hög arbetslöshet vara gynnsamt för det
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mål Region Gotland satt upp och hög arbetslöshet är ju i själva verket negativt
för Region Gotlands och gotlänningarnas ekonomi. Istället bör vi ha mål som
handlar om både medborgarens perspektiv, arbetsgivarnas perspektiv och
dessutom om Region Gotlands perspektiv. I det föregående styrkortet fanns
därför mål om både ”Hög andel gotlänningar i arbete eller studier”. Det säger
mer än endast exempelvis mål om låg arbetslöshet. ”God tillgång till
vuxenutbildning” Det handlar om gotlänningarnas förutsättningar att utbilda
sig för att kunna byta yrke eller för att kunna få en ny chans till utbildning och
på så sätt bli anställningsbar. Men det handlar också om hur Region Gotland
tillsammans med olika branscher säkerställer att det finns utbildningar inom de
yrken där det finns brist för att kunna uppnå en bättre matchning mellan
arbetsgivares och arbetstagares behov. Man skulle också kunna tänka sig att
tydliggöra målet från att kunna tolkas som enbart kommunal vuxenutbildning
till att tydligare också omfatta eftergymnasial utbildning och utbildning på
folkhögskola m.m. Tillgången till universitetsutbildningar och utbildningar på
yrkeshögskolenivå och utbildning på folkhögskola är ju oerhört viktiga för
gotlänningarna, för att höja utbildningsnivån men också för att arbetsgivare
ska kunna anställa. Ett alternativ är då att istället sätta ett mål om ”God
tillgång till utbildning för vuxna”
3. Skapa förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande över hela ön.
Synpunkt – Det här målet är inte skrivet som ett mål. Istället bör det vara
”Goda förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande över hela ön.”
4. Det ska finnas goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla
hållbara företag på Gotland
Synpunkt – Målet bör hellre lyda ”Goda förutsättningar att starta, driva och
utveckla hållbara företag”
5. Stärka tillgängligheten till, från och på Gotland.
Synpunkt – Här bör man tydliggöra vad som menas med tillgänglighet. Vi
tolkar det som att det i första hand handlar om transporter. Då bör man istället
skriva om behovet av att fortsätta utveckla ett transportsystem för både varor
och människor som bygger på hållbarhet och Gotland som en plats man kan
resa till och från på ett hållbart sätt men självklart också tillgången till en väl
utbyggd kollektivtrafik och kompletterande funktioner/resesätt på Gotland. Ett
utvecklat hållbart transportsystem och samtidigt minskade behov av
transporter på olika sätt. Därutöver bör man också ha mål som handlar om
tillgänglighet i den mening att gotland ska vara en plats där man kan bo, leva
och arbeta och transportera sig på ett bra sätt oavsett funktionsnedsättning.
Tillgänglighetsperspektivet bör finnas med i betydligt fler sammanhang.
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6. Förstärka bilden av Gotland som en attraktiv plats att leva, bo, studera och
verka på
Synpunkt – Inte heller här är målet formulerat som ett mål.

Ekologisk hållbarhet
Synpunkter på målen –
1. Region Gotlands klimatavtryck ska minska genom omställning till förnybar
energi och energieffektivisering
Synpunkt – Skrivningarna om förnybar energi och energieffektivisering täcker
inte tillräckligt tydligt hela frågan om klimatutsläpp. Det behöver förtydligas
exempelvis genom att hänvisa till de områden som pekas ut i
koldioxidbudgeten. Region Gotlands hållbara val har ju också påverkan på
utsläppen exempelvis att välja träbyggnation framför betong men också
genom att minska inköp av nya saker. Målet behöver också berätta om i vilken
takt klimatavtrycket måste minska för att Region Gotland ska leva upp till sin
del av ansvaret för 1,5 graders målet.
2. Långsiktigt säkra tillgången till vatten av god kvalitet
3. Region Gotland ska genom hållbara val bidra till ansvarsfullt
samhällsbyggande som minskar belastningen på ekosystemen
4. Hållbart brukande av naturen; ekosystemtjänsterna värnas

Kvalitet
Synpunkt på målen i sin helhet – I de mål som är föreslagna finns ingenting om
kvalitet i verksamheterna. Som medborgare kan man vara medskapande, bli
respektfullt bemött, komma i kontakt med verksamheten lätt osv utan att det i
sig innebär att verksamheten håller hög kvalitet. Det är trots allt viktigare att
cancerbehandlingen fungerar väl än att patienten är medskapande i
behandlingen. Viktigast bör vara ett mål om god kvalitet i våra verksamheter.
Sen kan de övriga målen komma in.
1. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster ska uppleva att det är lätt att
komma i kontakt med berörd person/verksamhet inom regionen. Resultatet
ska ligga minst i nivå med snittet för riket.
2. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster ska vara medskapande och bli
respektfullt bemötta. Resultatet ska ligga minst i nivå med snittet för riket
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3. Genom förnyelsesprång, innovation och digitalisering säkras värdeskapande
och effektiva processer.

Personal
Synpunkter på målen –
1. Alla chefer har ett tillitsbaserat ledarskap
Synpunkt – Tillitsbaserat ledarskap låter bra. Vi tror dock att det behöver vara
tydligare vad ledarskapet syftar till och eventuell vad det inte är. Ett
tillitsbaserat ledarskap bör bygga på tydliga ramar och stora möjligheter att
sedan som medarbetare forma sitt arbete inom de ramarna. Ett tillitsbaserat
ledarskap kan inte innebära vaga och otydliga förväntningar eller otillräckligt
stöd i att sätta gränser för arbetet. En tydligare formulering skulle kunna vara
”alla chefer utövar ett tillitsbaserat ledarskap som tar vara på medarbetarnas
kunskap och engagemang.”
2. Alla medarbetare bidrar till verksamhetens positiva resultat
Synpunkter – Skulle kunna förstärkas genom lägga till: …och ser sin del i
helheten.
3. Region Gotland arbetar aktivt och strategiskt med kompetensförsörjning
4. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva
förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus

Ekonomi
Synpunkter på målen –
1. Budgeterat resultat ska uppgå till minst 2 procent av nettokostnaden
Synpunkt – att ha ett mål om minst 2% överskott kan inte som mål överordnas
andra mål och riskera kvaliteten i verksamheterna och innebära att
verksamheter som på sikt sänker Region Gotlands utgifter inte kan bedrivas.
Det är bra för Region Gotlands ekonomiska ställning att finansiera
förebyggande insatser som syftar till att undvika framtida kostnader för
samhället. Därför bör målet istället vara 1% av nettokostnaden med tanke på
hur befolkningsutvecklingen nu kräver ökade utgifter.
2. Region Gotlands ekonomiska ställning ska stärkas genom att soliditeten
varje år förbättras och är minst 45 procent vid mandatperiodens slut
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Synpunkt – Som de ekonomiska förutsättningarna i framförallt Sveriges
regioner ser ut idag tror vi att ett mål om att inte försämra soliditeten under
mandatperioden är tillräckligt ambitiöst.
Vänsterpartiet Gotland
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belastningen på ekosystemen
Hållbart brukande av naturen;
ekosystem-tjänsterna värnas

2.

Budgeterat resultat ska uppgå till minst
2 % av nettokostnaden
Region Gotlands ekonomiska ställning ska
stärkas genom att soliditeten varje år
förbättras och är minst 45 procent vid
mandatperiodens slut

3.
4.

Alla chefer har ett tillitsbaserat
ledarskap
Alla medarbetare bidrar till
verksamhetens positiva resultat
Region Gotland arbetar aktivt och
strategiskt med kompetensförsörjning
Region Gotland är en hälsofrämjande
organisation där det aktiva
förebyggande arbetsmiljöarbetet är i
fokus

Ta fram nya mål för
mandatperioden
Förslag till beskrivning av
önskvärt tillstånd för
målområdet som helhet

Förslag till mål för
perioden 2020- 2023
•

Principer:

Ingen förändring av styrmodell

Målen arbetas fram och
beslutas av de förtroendevalda.
Tjänstepersonernas roll är att
ge underlag och vara med i
diskussionen utifrån sina
expertområden.
Det slutliga förslaget är en
tjänsteskrivelse som går in i
den ordinarie beslutsprocessen.

Plan
7 december dagens
möte

11 januari
workshop
social hållbarhet

13 februari

21 januari
workshop
ekonomisk
hållbarhet

4 februari
workshop ekologisk
hållbarhet

workshop kvalitet

workshop
medarbetare

workshop ekonomi

8 & 11 mars
arbetsmöten
tjänstemän

21 mars gemensamt
möte presentation
av mål

10 maj Rsau

28 maj RS

17 juni RF

7 februari

18 februari

Målteori - resultatstyrning
•
•
•
•

Mätbara mål som bygger på saklig fakta
Genom begränsning skapas fokus och kraft
Enbart prioriterade områden målsätts
Stärkt styrning och samtidigt behålla
informationen

Kriterier för att ta fram förslag till
mål
• Intryck från politiska inspel under workshop
• Alliansens avsiktsförklaring
• Problemområden där vi sticker ut jämfört med riket eller som är
särskilt hämmande för Gotlands utveckling
• Förhållanden som kan göra särskilt stor skillnad om vi kan påverka
• Prioritera ledningsprocesser där det krävs förvaltningsövergripande
insatser för att lyckas

Checklista för smarta mål
-

Är de specifika (inte för breda och inte för smala)

-

Kan man anta att de går att mäta?

-

Är de begripliga, motiverande, lätta att ta till sig?

-

Är de möjliga att uppfylla inom perioden 2020-2023?

-

Är de realistiska (med hänsyn till våra förutsättningar)

-

Har de bäring på Region Gotlands verksamhet?

Principer
• Målen används för att styra
• Möjligt att visa förflyttning
• Målen stödjer oss i de utmaningar som finns i framtiden (demografisk
utveckling och kompetensförsörjning)
• De två perspektiven i styrkortet har olika riktningar:
•
•

Samhällsperspektivet är starkt kopplat mot Region Gotlands del i
samhällsutvecklingen på Gotland.
Verksamhetsperspektivet är starkt kopplat till god ekonomisk hushållning där
Region Gotland ska bedriva tillgänglig service och välfärd med god kvalitet, i en
verksamhet där medarbetare och ledare har goda möjligheter att bidra och
utvecklas, inom ekonomiskt givna ramar

Social hållbarhet
Förslag till ny formulering:
För Region Gotland handlar social hållbarhet om att bygga ett tryggt och öppet samhälle för dess
invånare och besökare. Ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa.
Det är en ö som präglas av hög tolerans och ett rikt kulturliv med en mångfald av uttryck. En ö där
människor känner tillit och förtroende för samhället och varandra samt känner sig delaktiga i
samhällsutvecklingen.
Ett socialt hållbart samhälle tål påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget. Samhället ska
tillgodose alla människors grundläggande behov, säkerställa de mänskliga rättigheterna, bidra till att alla
människor är inkluderade samt anpassas och utformas utifrån de grupper som har störst behov.
Förslag till mål (i prioriterad ordning):

1.
2.
3.
4.
5.

Alla elever fullföljer gymnasiet
Inga barn och unga växer upp i våldsamma miljöer
Region Gotlands verksamheter ger befolkningen likvärdiga förutsättningar för en
god och jämlik hälsa
Gotland har en god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar
Boende på Gotland känner delaktighet och tillit för samhället och varandra

Sammanställning mål
(obearbetade)
Grupp 1:

Alla barn ska erbjudas goda
uppväxtvillkor

Alla på Gotland ska ha
gymnasieexamen och
tillgång till utbildning hela
livet

Gotland ska ha god
beredskap och förmåga att
hantera samhällsstörningar

Grupp 2:

Ökad upplevelse av
delaktighet och tillit, utifrån
jämställdhets- och
jämlikhetsperspektiv

Fler går ut gymnasiet nu och
i framtiden

Ökad jämlik och jämställd
fysisk och psykisk ohälsa

Förbättrad folkhälsa och
ökad jämlikhet

Halvera andelen unga med
fetma och halvera andelen
som lämnar skolan utan
gymnasiekompetens
(motsv.)

Hela Gotland ska leva

Grupp 3:

Grupp 1
Deltagare:
Meit Fohlin
Stefan Nypelius
Andreas Unger
VARFÖR

3

Alla på Gotland ska
ha gymnasieexampen och
tillgång till
utbildning genom
hela livet

2

HUR

1

Alla ungdomar ska
gå ut gymnasiet
med behörighet

Alla barn ska
erbjudas goda
uppväxtvillkor

Gotlänningar ska
göras delaktiga

Gotlänningar ska ha
möjlighet till
utveckling/
utbildning hela livet

Alla på Gotland ska
ha
gymnasieexamen
och tillgång till
utbildning hela livet

Alla barn ska möta
en bra skola och
erbjudas goda
uppväxtvillkor

Alla barn ska få
möjlighet att nå sin
fulla potential*
* Insatser och samhälle som
stärker varje barn utifrån sina
behov och förutsättningar

Gotland ska ha god
beredskap och
förmåga att hantera
samhällsstörningar

Gotland ska ha god
beredskap och
förmåga att hantera
samhällsstörningar

Inomregional balans
för jämlika livsvillkor

Gotland ska ha en
god beredskap att
hantera samhällsstörningar

Jämställdhet ska
genomsyra alla
verksamheter

Grupp 2
Deltagare:
Filip Reinhag
Mats-Ola Rödén
Ola Björkqvist
Rolf Öström
VARFÖR

3

Ökad upplevelse av
delaktighet och
tillit, utifrån
jämställdhets- och
jämlikhetsperspektiv

Förutsättningar för
fysisk och psykisk
hälsa genom soc.
deltag, kultur &
fritid, levnadsvanor

2

HUR

1

Jämställda
arbetsplatser inom
RG

Fler går ut
gymnasiet nu och i
framtiden

Fler personer
upplever trygghet
(Säkerställa
säkerhet,
beredskap,
trygghet)

Förbättra resultat i
skolan –fler slutför
gymnasiet (och skapa
förutsättningar för att
det sker även fortsatt)

Förbättrad upplevd
fysisk och psykisk
hälsa

Ökad jämlik och
jämställd fysisk och
psykisk ohälsa

Skapa goda
förutsättningar för
välbefinnande och
gemenskap genom
kultur- och fritid

Fler ska kunna få
möjlighet till att få
bostad och behålla
den

Ökad delaktighet,
kunna påverka sin
vardag (inkl.
påverkan tillit)

Tidiga sociala
insatser
(förebyggande
verksamhet,
samverkan)

Kultur & Fritid

Grupp 3
Deltagare:
Eva Ahlin
Thomas Gustafson
Jesper Skalberg- Karlsson

VARFÖR

3

Förbättrad folkhälsa
och ökad jämlikhet

(Prioritera: självmord, narkotika,
utsatta grupper & ökad trygghet.
Är en sammanslagning av tidigare
mål nummer 1 och 3)

Halvera andelen unga
med fetma och
halvera andelen som
lämnar skolan utan
gymnasiekompetens
(motsv.)

Hela Gotland ska
leva

(En utveckling/förbättring av
tidigare mål 4)

(Tidigare mål 6. Liknande
indikatorer
som tidigare)

2

HUR

1

Fler ska ta
studenten

Färre självmord

Tryggheten ska öka

Minska övervikt hos
unga

* Lorem

Narkotikafritt
Gotland

Hela Gotland ska
leva

Prioritera utsatta
grupper

Ekonomisk hållbarhet
Förslag till ny formulering:
För Region Gotland innebär ekonomisk hållbarhet att skapa tillväxt på ett balanserat sätt i nyttjandet av
resurser. Genom ökad attraktionskraft, höjd utbildningsnivå, innovativa idéer och samverkan skapas
förutsättningar för tillgång till arbetskraft med rätt kompetens på lång sikt och därmed en ekonomisk
tillväxt.
Vidare är ett bra näringslivsklimat, goda kommunikationer, tillgång till ett varierat utbud av bostäder och
en väl utbyggd infrastruktur viktiga förutsättningar för att Gotland ska fortsätta att utvecklas positivt och
nå en ökad befolkningsmängd.
Förslag till mål (i prioriterad ordning):

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ökad befolkning i arbetsför ålder på Gotland
Arbetsgivare finner arbetskraft med rätt kompetens
Skapa förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande över hela ön.
Det ska finnas goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla hållbara företag på Gotland
Stärka tillgängligheten till, från och på Gotland.
Förstärka bilden av Gotland som en attraktiv plats att leva, bo, studera och verka på

Sammanställning mål
(obearbetade)
Grupp 1:

Grupp 2:

Grupp 3:

Tillgång till bostäder utifrån
individers behov

Ökad befolkning i rätt
bostäder.
Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning

(Tidigare mål 8, 9, 10. Rätt
använd kompetens, matchning,
samverkan kring
utbildningsinriktning)

Fler gotlänningar i arbetsför
ålder
Tillgång till rätt kompetens

Region Gotland som
företags- och näringslivsfrämjande funktion ska
stärkas

Ökad tillit

(Avser trygghet i samhället men
även upplevd trygghet i
myndighetsutövningen)

Attraktionskraft

Tidigare mål 7 & 13. Vilja och
möjlighet att flytta hit (bostad,
befolkning, kultur)

Jämlik tillväxt

(”Alla till del”, hela Gotland)

Infrastruktur

(Tidigare mål 11. El, vatten, färja,
flyg, bredband. Avser både
tillgång och kvalitet)

Gruppering av målen

Grupp 1
Deltagare:
Meit Fohlin
Stefan Nypelius
Andreas Unger
Saga Carlgren
VARFÖR

3

Tillgång till bostäder
utifrån individers
behov

2

HUR

1

Fler i arbetsför ålder

Tillgång till bostäder
utifrån individers
behov

Öka befolkningen i
åldern 25-45 år

Ingen bostadsbrist/
tillgång till bostäder
utifrån individers
behov

Fler gotlänningar i
arbetsför ålder
Tillgång till rätt
kompetens

Region Gotland som
företags- och
näringslivsfrämjande funktion
ska stärkas

Tillgång till rätt
kompetens

Ökad sysselsättning
– ökad skattekraft

*Blir en aktivitet utifrån målet
att nå ”rätt kompetens”

Tillgång till rätt
kompetens*

Ett utbildningsutbud
som gynnar
gotländsk tillväxt
och utveckling*

Ökad attraktionsoch konkurrenskraft

Region Gotland som
företags- och
näringslivsfrämjand
e funktion ska
stärkas

Grupp 2
Deltagare:
Filip Reinhag
Ola Björkqvist
Rolf Öström
Mats-Ola Rödén
VARFÖR

3

Befolkning/
bostäder

2

HUR

1

Befolkningsmål

Ökad befolkning i
rätt bostäder.
Kompetensförsörjning

Högre och ”rätt”
utbildningsnivå/
kompetens

Inkomstnivåer?

Ökad tillit
(Avser trygghet i
samhället men även
upplevd trygghet i
myndighetsutövning
)

Rätt utbildning,
högre
sysselsättningsgrad

Förutsättningar för
företagande

Jämlik tillväxt
(”Alla till del”, hela
Gotland)

En jämlik tillväxt
över hela ön

Ökad tillit- tolerans

Goda
kommunikationer
för alla +
infrastruktur (el,
vatten etc)

Högre
sysselsättningsgrad

Förädlingsgrad

Tillit

Grupp 3
Deltagare:
Jesper Skalberg-Karlsson
Eva Nypelius
Isabel Enström
Lars Engelbrektsson
VARFÖR

3

Kompetensförsörjning

(Tidigare mål 8, 9,
10)

1

Nåt om bostäder

(Tidigare mål 7 &
13)

God försörjning
med kompetens

2

HUR

Attraktionskraft

Nåt om
kompetensförsörjni
ng

Fler människor

Innovationsklimat

Infrastruktur

(Tidigare mål 11)

Attraktiv plats för
fler människor

Infrastruktur och
kommunikationer i
nivå med Sverige

Attraktionskraft

Företagsklimat

Inkluderande
tillväxt

God folkhälsa

Ekologisk hållbarhet
Förslag till ny formulering:
Målområdets utan jämförelse dominerande utmaning är att Region Gotlands arbete ska medverka till att
hela det gotländska samhället blir klimatneutralt, i linje med nationella mål baserade på FN:s Parisavtal.
Det innebär kontinuerliga utsläppsminskningar av växthusgaser genom omställning till förnybar energi
och energieffektivisering. Samtidigt ska Region Gotland ha kraft att ta sig an övrigt miljöarbete i enlighet
med gällande miljöprogram. Det innebär att arbeta för ett rent grundvatten och en levande Östersjö,
bidra till giftfria kretslopp, öka den cirkulära ekonomins betydelse samt överlag bruka naturen så att
ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald bevaras.
Förslag till mål (i prioriterad ordning):

1.

2.
3.
4.

Region Gotlands klimatavtryck ska minska genom omställning till förnybar energi
och energieffektivisering
Långsiktigt säkra tillgången till vatten av god kvalitet
Region Gotland ska genom hållbara val bidra till ansvarsfullt samhällsbyggande som
minskar belastningen på ekosystemen
Hållbart brukande av naturen; ekosystemtjänsterna värnas

Sammanställning mål
(obearbetade)
Grupp 1:

Grupp 2:

Säkra ekosystemtjänster för
gotlänningarna och Gotland
”Lätt att göra rätt”

Ekokommun Gotlands
klimatavtryck skall minska

Energieffektivisering och
omställning till förnyelsebar
energi

Region Gotland ska ta vår
andel av ansvaret för 1,5graders målet

Region Gotland ska bidra till
ansvarsfullt
samhällsbyggande som
minskar belastningen på
ekosystemen

Långsiktigt säkra tillgången
till förnybar energi och
vatten av god kvalitet

Gruppering av målen
Säkra ekosystemtjänster för
gotlänningarna och Gotland
”Lätt att göra rätt”

Grupp 1
Deltagare:
Eva Nypelius
Filip Reinhag
Ola Björkqvist

Till RUS: Transporter (flyg & färja)

VARFÖR

3

Energieffektivisering
och omställning till
förnyelsebar energi

Ekokommun
Gotlands
klimatavtryck skall
minska

Energieffektivisering
och omställning till
förnyelsebar energi

2

HUR

1

Säkra tillgång till
vatten av god
kvalitet och
kvantitet

Ställa om till
förnyelsebar och
lokalproducerad
energi

Beredskap för
klimat-förändringar
i verksamheter

Utveckla
Ekokommun

Lätt att göra rätt,
info allmänhet och
skola

Gotlands
klimatavtryck skall
minska

Giftfri vardag!

Grupp 2
Deltagare:
Stefan Nypelius
Jesper Skalberg-Karlsson
Meit Fohlin
Saga Carlgren
VARFÖR

3

Region Gotland ska
ta vår andel av
ansvaret för 1,5graders målet

HUR

1

Långsiktigt säkra
tillgången till
förnybar energi och
vatten av god
kvalitet

Gotland tar sin del
av 1,5- gradsmålet

2
Gotland har en
aktiv roll/ vara i
framkant i
omställningen till
helt förnybart
energisystem

Region Gotland ska
bidra till
ansvarsfullt
samhällsbyggande
som minskar
belastningen på
ekosystemen

Region Gotlands
klimatavtryck ska
minska så vår del
av klimatmålet nås/
vara i paritet med
vård andel av
klimatmål

Säkra tillgången till
vatten av god
kvalitet

Nät med cirkulär
planering i
samhällsplanering
och Region
Gotlands
verksamheter

Region Gotland ska
bidra till
ansvarsfullt
samhällsbyggande
som minskar
belastningen på
ekosystemen

Region Gotland
samverkar med,
driver på och
uppmuntrar
samhällets aktörer

Kvalitet
Förslag till ny formulering:
Kvalitet i Region Gotland innebär att vi skapar värde tillsammans med dem vi är till för.
Regionens processer är värdeskapande, effektiva, rättssäkra, transparanta, förebyggande och
förvaltningsövergripande. De bidrar därmed till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
För att klara utmaningarna i välfärden är regionen en modig organisation med ett intensifierat
utvecklingsarbete genom ständiga förbättringar, digitalisering, innovationer och förnyelsesprång.
Förslag till mål (i prioriterad ordning):

1. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster ska uppleva att det är lätt att komma i kontakt
med berörd person/verksamhet inom regionen. Resultatet ska ligga minst i nivå med snittet
för riket.
2. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster ska vara medskapande och bli respektfullt
bemötta. Resultatet ska ligga minst i nivå med snittet för riket.
3. Genom förnyelsesprång, innovation och digitalisering säkras värdeskapande och effektiva
processer.

Sammanställning mål
(obearbetade)
Grupp 1:

Tillgänglighet

Bemötande och delaktighet

Ständiga förbättringar
genom innovation och
digitalisering
”gnetande”
”språng”

(Lätt) tillgänglig välfärd av
hög kvalitet 24-7

Alla som nyttjar Region
Gotlands tjänster ska känna
sig informerade, delaktiga
och respektfullt bemötta

Vi skapar maximalt värde
(utifrån behov och
förväntningar) för
skattepengarna

Grupp 2:

Gruppering av målen

Grupp 1

Tillit

Deltagare:
Eva Nypelius
Filip Reinhag
Andreas Unger
Saga Carlgren

Tillgänglighet

Bemötande

VARFÖR

3

Tillgänglighet

Bemötande

2

HUR

1

Brukare känner sig
delaktiga och
involverade i
verksamheter man
är berörd av

Medborgarna ska
känna tillit till
Region Gotland

Ökad och rätt
digitalisering

Innovationssystem
som leder till
effektivisering

Ständiga
förbättringar på alla
nivåer

Tillgänglighet

Bemötande

Rätt använd
kompetens med rätt
förutsättningar

Grupp 2
Deltagare:
Stefan Nypelius
Jesper Skalberg-Karlsson
Meit Fohlin
Isabel Enström
VARFÖR

3

(Lätt) tillgänglig
välfärd av hög
kvalitet 24-7

2

HUR

1

Tillgänglig välfärd
av hög kvalitet 24-7

Vi skapar maximalt
värde för
skattepengarna

Alla som nyttjar
tjänster av Region
Gotland ska känna
sig delaktiga och
respektfullt bemötta

Alla som nyttjar
Region Gotlands
tjänster ska känna
sig informerade,
delaktiga och
respektfullt
bemötta

Vi skapar maximalt
värde (utifrån
behov och
förväntningar) för
skattepengarna

Medarbetare
Förslag till ny formulering:
Region Gotland är en modig organisation som klarar omställning och förändring. Vi är en tillitsbaserad
organisation där engagerade ledare och medarbetare är avgörande för att nå resultat för dem vi är till
för.
Medarbetare som är engagerade, upplever ett gott ledarskap och ser sin del i helheten bidrar aktivt till
positiva resultat i verksamheten och är också goda ambassadörer för Region Gotland.

Förslag till mål (i prioriterad ordning):

1.
2.
3.
4.

Alla chefer har ett tillitsbaserat ledarskap
Alla medarbetare bidrar till verksamhetens positiva resultat
Region Gotland arbetar aktivt och strategiskt med kompetensförsörjning
Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande
arbetsmiljöarbetet är i fokus

Sammanställning mål
(obearbetade)
Grupp 1:

Grupp 2:

Medarbetare ges
förutsättningar för en god
balans mellan arbete och
fritid. Region Gotland
bedriver ett aktivt och
förebyggande hälsoarbete

Region Gotland har en
breddad och inkluderande
rekryteringsbas och
använder välfärdsteknologi
för att parera
arbetskraftsbrist

Chefer/ledare har ett nära
ledarskap och tydliggör
förväntningar och
förutsättningar

Varje medarbetare är
medskapande utifrån Region
Gotlands mål och dom vi är
till för

Vi möter framtidens
utmaningar genom att aktivt
ta tillvara kompetens i en
utvecklingsorienterad kultur
och organisation

Ledare/chefer ska ges bästa
förutsättningar för tillåtande,
coachande och tillitsbaserat
ledarskap

Gruppering av målen

Grupp 1
Deltagare:
Saga Carlgren
Stefan Nypelius
Filip Reinhag
Ola Björkqvist
VARFÖR

3

Medarbetare ges
förutsättningar för en
god balans mellan
arbete och fritid.
Region Gotland
bedriver ett aktivt
och förebyggande
hälsoarbete

Region Gotland har
en breddad och
inkluderande
rekryteringsbas och
använder
välfärdsteknologi för
att parera
arbetskraftsbrist

Chefer/ledare har
ett nära ledarskap
och tydliggör
förväntningar och
förutsättningar

2

HUR

1

Chefer och ledare
har goda
förutsättningar för
coachande och
nära ledarskap

Arbetsplatser har
ett inkluderande
förhållningssätt.
Breddad
rekrytering!

Medarbetare har
inflytande över hur
arbetet utformas
och utvecklas

Ledarskap som
stödjer
medarbetare till
rimliga ambitioner i
förhållande till
resurs och
tillräcklighet

Region Gotland
arbetar strategiskt
och medvetet med
välfärdsteknologi
och digitalisering
för att parera
arbetskraftsbrist

Region Gotland har
god arbetsmiljö och
ett aktivt
förebyggande
hälsoarbete

Medarbetare har
god balans mellan
arbete och fritid.
Kombinera arbete
och föräldraskap

Goda möjligheter
för karriärväxling
och karriärvägar

Grupp 2
Deltagare:
Meit Fohlin
Eva Nypelius
Andreas Unger
Rolf Öström
Fredrik Gradelius
VARFÖR

3

Ledare/chefer ska
ges bästa
förutsättningar för
tillåtande, coachande
och tillitsbaserat
ledarskap

1

Varje medarbetare
och ledare ska ha
förutsättningar och
kunskap att
använda Region
Gotlands system
och verktyg

Vi möter framtidens
utmaningar genom
att aktivt ta tillvara
kompetens i en
utvecklingsorientera
d kultur och
organisation

En modig
organisation som är
utvecklingsorientera
d

2

HUR

Varje medarbetare
är medskapande
utifrån Region
Gotlands mål och
dom vi är till för

Stort förtroende för
ledare och chefer

Medarbetare har
inflytande över hur
arbetet utformas
och utvecklas

En modig
organisation som
klarar omställning
och förändring
(utveckling/framka
nt/på tå)

Medarbetare ska
stanna, utvecklas
och hitta sin karriär
i Region Gotland

Medskapande och
delaktiga
medarbetare

Tillitsbaserad
organisationskultur
(våga fatta beslut)

Förutsättning för
god hälsa och långt
arbetsliv

En
organisationskultur
som uppmanar till
utveckling och
karriär

Ekonomi
Förslag till ny formulering:
Region Gotlands verksamhet ska vara ekonomiskt uthållig och i balans ur ett generations-perspektiv. Det
innebär att vi ger kommande generationer goda förutsättningar att tillhandahålla offentlig service och
välfärd.
Vi använder inte mer resurser än de som finns och sätter oss inte i skuld till framtiden, det betyder att
nettokostnadsutvecklingen inte kan överstiga intäkternas utveckling. Det innebär också att medel ska
avsättas för att täcka kommande utbetalningar av pensioner samt att det finns tillräckliga marginaler för
att parera oförutsedda kostnadsökningar och intäktsminskningar.
Våra tillgångar ska vårdas och värdesäkras och samtliga resurser ska nyttjas på ett effektivt och hållbart
sätt. Nämndernas verksamhet ska rymmas inom beslutad budget.
Förslag till mål (i prioriterad ordning):

1.
2.

Budgeterat resultat ska uppgå till minst 2 procent av nettokostnaden
Region Gotlands ekonomiska ställning ska stärkas genom att soliditeten varje år förbättras
och är minst 45 procent vid mandatperiodens slut

Sammanställning mål
(obearbetade)
Grupp 1:

Balanskravsresultatet ska
uppgå till X% av
nettokostnaden

Skattefinansierade
investeringar ska vara
egenfinansierade till 100%
(över tid) och vara
samhällsekonomiskt
analyserade

Budgetresultatet skall vara
minst 2% av nettokostnaden

Soliditet minst 45%

Grupp 2:

Grupp 3:

Region Gotlands ekonomi
ska vara uthållig och i
balans ur ett
generationsperspektiv

Andelen strategiskt
prioriterad extern
finansiering ska öka

Gruppering av målen

Grupp 1
Deltagare:
Isabel E
Filip R
Stefan N
Lars E
VARFÖR

3

2

HUR

1

Resultat och
budget ska vara
minst 2% (över
tid?)

Resultat &
budgetresultat ska
vara minst XX%
över tid

Soliditet ska öka
(pensionskravet)

Balanskravsresultatet
ska uppgå till X% av
nettokostnaden

Soliditet i nivå med
övriga landet &
positiv med
pensionsskuld

Skattefinansierad
100% egen finans
(över tid)

Skattefinansierade
investeringar ska
vara
egenfinansierade till
100% (över tid) och
vara samhällsekonomiskt
analyserade

Andelen strategiskt
prioriterad extern
finansiering ska öka

Investeringar 100%
egenfinansierade &
samhällsekonomiskt
analyserade

Andelen strategiskt
prioriterad extern
finansiering ska öka

Investeringar ska
vara samhällsekonomiskt
analyserade

Intäktsbasen ska
strategiskt vidgas
med omvärldsblick
och riskanalyser
(ex. DISA, IPA,
NOVA)

Process: Analys &
prognos

Grupp 2
Deltagare:
Eva N
Andreas U
Ola B
VARFÖR

3

Budgetresultatet skall
vara minst 2% av
nettokostnaden

Soliditet minst 45%

2

HUR

1

Pensioner

Ta höjd för
demografiutveckling

Avtalstrohet

Grupp 3
Deltagare:
Jesper S-K
Meit F
Fredrik G
VARFÖR

3

Region Gotlands
ekonomi ska vara
uthållig och i balans
ur ett generationsperspektiv

2

HUR

1

Budgeterat resultat
ska uppgå till minst
2% av
nettokostnaden

Årets ekonomiska
resultat ska uppgå
till minst 2% av
nettokostnaden

Soliditeten ska vara
minst 45%

Region Gotlands
ekonomi ska vara
uthållig och i
balans ur ett
generationsperspektiv

Den totala
nettokostnadsökningen ska inte
överstiga ökningen
av skatteintäkter &
generella
statsbidrag

Skattefinansierade
investeringar ska
vara
egenfinansierade
till 100%

Alla verksamheter
ska ha balans
mellan uppdrag
och resurs (alla
verks. Arbetar med
ständig prioritering
utifrån resurs och
behov)

Öka andelen extern
finansiering för
utvecklingsinriktade
projekt

Nästa steg…
Respektive gruppledare ansvarar
för förankring inom partigruppen

Återkoppling önskas
senast 11 april
till Åsa Högberg

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2019/7
14 maj 2019

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Strategisk plan och budget 2020-2022
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•
•
•
•

Driftbudget 2020 fastställs
Investeringsbudget 2020 och 2021 fastställs
Tekniska nämnden får i uppdrag att återkomma senast 16 augusti med förslag till
fördelning per nämnd för kompensation av höjda internhyror 2020.
Tekniska nämnden får i uppdrag att återkomma till budgetavstämningen i
oktober 2019 med förslag till fördelning av investeringsramen för mark- och
stadsmiljö.

Förslag till beslut i regionstyrelsen

•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma till regionstyrelsen 18
september med förslag till fördelning av personalkostnadskompensation till
nämnderna samt prisförändring för förvaltningens resultatenheter.

Sammanfattning

Regionstyrelsens arbetsutskott lämnade inget eget förslag till budget för 2020.
Partierna i Alliansen, C-M-L-KD har ett budgetförslag där det budgeterade resultatet
för 2020 uppgår till 69 mnkr. I det upprättade budgetförslaget finns
effektiviseringskrav på nämndverksamheten på sammanlagt 60 mnkr 2020.
I plankalkylen beräknas det budgeterade resultatet 2021 till -14 mnkr och för 2022 till
-49 mnkr. År 2021 och 2022 krävs därmed stora effektiviseringar. För att nå
målsättningen på 2 procent (115 mnkr) inom planperioden krävs effektivisering på
164 mnkr. Förutom det effektiviseringskrav som ska genomföras 2020.
Skatteintäkterna är beräknade enligt prognos från 2 maj 2019 och hänsyn har tagits
till kända förändringar i finansförvaltningen. Utdelning från GEAB är upptagen med
10 mnkr år 2020, därefter är nivån på utdelningen osäker och därför inte medräknad i
planen för 2021 och 2022.
Resursfördelningsmodellerna har beaktats samtliga år. Avsättning för generell
personalkostnadskompensation uppgår 2020 till 85 mnkr och för särskild satsning på
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jämställda löner och bristyrken är 15 mnkr avsatt. För åren 2021 och 2022 är
avsättningen totalt 100 mnkr per år. Avsättning för interna prisökningar och externa
avtal har gjorts med 33 mnkr 2021 och 2022. Inga andra avsättningar för
kostnadsökningar finns upptagna. Reavinster beräknas till 10 mnkr per år 2020-2022.
Vinster från exploateringsverksamhet beräknas till 15 mnkr 2020 och 10 mnkr 2021
och 2022.
Investeringsbudgeten uppgår 2020 till totalt 443,8 mnkr varav investeringar i
skattefinansierad verksamhet till 313,9 mnkr. 2021 uppgår investeringsbudgeten till
totalt till 497,5 mnkr varav investeringar i skattefinansierad verksamhet till 358,3
mnkr.
Ärendebeskrivning

Till regionstyrelsens behandling av ärendet om strategisk plan och budget finns
bifogat


Plankalkyl 2020-2022 utifrån Alliansens budgetförslag¨



Förslag till investeringsbudget för 2020 och 2021 samt investeringsplan för
åren 2022-2024.

Till regionfullmäktiges behandling kommer ärendet kompletteras med följande
handlingar. Dessa kommer då att utgå från regionstyrelsens budgetbeslut.


Resultatplan för åren 2020-2022



Ramberäkning där nämndernas driftbudgetramar redovisas



Exploateringsbudget för 2020 samt plan 2021-2023



Finansförvaltningsbudget 2020



Finansplan för åren 2020-2022



Balansplan för åren 2020-2022

Regionstyrelseförvaltningen kommer att upprätta ett förslag på budgetfördelning per
nämnd för personalkostnadskompensation, hyresförändring samt andra interna priser
till regionstyrelsesammanträdet den 18 september 2019.
Beslut om utdebitering tas av regionfullmäktige i november.
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt regionfullmäktiges direktiv ska enligt
fastställd planeringsprocess tas fram och beslutas av RF i juni. Eftersom RF samtidigt
ska besluta om nya övergripande mål för perioden 2020-2023 så kommer dessa
riktlinjer och direktiv att utformas med de nya målen som utgångspunkt och därför
beslutas i november i år.
Bedömning

Att nå ekonomi i balans samtidigt som behoven till följd av förändrad demografi
ökar utmanar verksamheterna på flera olika sätt. I rapporten Långsiktig finansiell
analys som PWC gjort på uppdrag av regionen slås fast att för att inte försämra de
ekonomiska förutsättningarna, med hänsyn tagen till de demografiska behoven
framåt, behöver vi genomföra en årlig effektivisering motsvarande 1,13 procent fram
till 2027 alternativt höja skatten med 6 kronor.
Ett första steg är den effektivisering på 60 mnkr som föreslås år 2020.
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I plankalkylen kan sedan utläsas att en fortsatt effektivisering på drygt 160 mnkr på
två år krävs för att ha ett resultat på 2 procent år 2022. Hur de kommande åren ser ut
har vi inte prognossiffror på från SKL men enligt slutsatserna från den långsiktiga
finansiella analysen kommer en nivå på effektivisering på cirka 50 - 60 mnkr årligen
krävas för att den ekonomiska ställningen ska bibehållas.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Resultatplan 2020-2022, mnkr (löpande priser)

1 Verksamhetens nettokostnader före avskrivningar
2 Avskrivningar

Bokslut

Prognos*

Budget

Plan

Plan

2018

2019

2020

2021

2022

-4 679

-4 972

-5 120

-5 335

-5 537

-230

-237

-245

-245

-245

3 Effektivisering
Verksamhetens nettokostnader

164
-4 909

-5 209

-5 365

-5 580

-5 618

4 Skatteintäkter

3 828

3 929

4 041

4 166

4 319

5 Bidragsinkomster

1 252

1 359

1 429

1 457

1 479

35

21

15

5

5

-21

-36

-51

-62

-70

185

64

69

-14

115

6 Finansiella intäkter
6 Finansiella kostnader
7 Årets resultat

Nedan kommenteras de poster som redovisas i resultatplanen
1. Verksamhetens nettokostnader före avskrivningar: Verksamhetens nettokostnader är justerade
för interna poster. Posten finansförvaltningen omfattar intäkter och kostnader i finansförvaltningsbudgeten
under rubrikerna Verksamhetens intäkter, Verksamhetens kostnader, och Internränta.
nämnderna

-4 977

-5 157

-5 291

-5 359

-5 428

224

255

245

245

245

74

-70

-74

-88

-88

prisökningsreserv

0

0

0

-33

-66

personalkostnadsreserv

0

0

0

-100

-200

-4 679

-4 972

-5 120

-5 335

-5 537

kapitalkostnader
finansförvaltningen

summa

2. Avskrivningar: Planenliga avskrivningar beräknade på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärden.
3. Effektivisering: Beräknad effektivisering för att nå det ekonomiska målet om ett resultat på 2 procent
av verksamhetens nettokostnader.
4. Skatteintäkter: Egna kommunalskatteintäkter
5. Bidragsinkomster: Omfattar inkomstutjämning, kostnadsutjämning, LSS- utjämningsbidrag,
strukturbidrag och reglering samt fastighetsavgift.
6. Finansiella intäkter och kostnader: Här redovisas ränteintäkter på utlånade medel och aktieutdelning samt
räntekostnader för regionens upplåning samt ränta på avsättning till pensioner.
7. Årets resultat: Årets resultat är liktydigt med förändringen av eget kapital.
* Enligt Delårsrapport 1-2019 (januari- mars)

Finansplan 2020-2022,

mnkr (löpande priser)
Bokslut

Prognos*

Budget

Plan

Plan

2018

2019

2020

2021

2022

Den löpande verksamheten
Resultat

185

64

69

-14

115

Avskrivningar

230

237

245

245

245

Avsättningar för pensioner

109

72

80

90

87

-142

-15

-10

-10

-10
0

Realisationsvinster
Realisationsförluster

0

0

0

0

-32

0

0

0

0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

350

358

384

311

437

Förändringar i rörelsekapital exkl likvida medel

-121

0

0

0

0

Kassaflöde från den löpande verksamheten

229

358

384

311

437

-703

-635

-455

-503

-387

0

0

0

0

0

293

15

20

20

20
0

Övriga ej rörelsekapitalpåverkande poster

Investeringar
Investeringsutgifter
Inköp av finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Finansiell leasing anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

0

0

0

0

-4

0

0

0

0

-414

-620

-435

-483

-367

0

Finansiering
Förändring av långfristiga fordringar

1

0

0

0

Långfristig upplåning

53

200

50

50

0

Amortering

-8

-5

-5

-5

-5

Förutbetalda intäkter

110

20

20

20

20

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

156

215

65

65

15

Årets kassaflöde

-29

-47

14

-107

85

* Enligt Delårsrapport 1-2019 (januari- mars)

Balansplan 2020-2022, mnkr löpande priser
Bokslut

Prognos*

Budget

Plan

Plan

2018

2019

2020

2021

2022

Anläggningstillgångar

4 388

4 786

4 996

5 254

5 396

Omsättningstillgångar

698

700

700

700

700

5 086

5 486

5 696

5 954

6 096

2 178

2 242

2 311

2 297

2 412

185

64

69

-14

115

941

1 013

1 093

1 183

1 270

30

40

45

50

55

971

1 053

1 138

1 233

1 325

1 035

1 250

1 315

1 380

1 395

902

941

932

1 044

964

Summa skulder

1 937

2 191

2 247

2 424

2 359

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

5 086

5 486

5 696

5 954

6 096

Soliditet, %**

42,8

40,9

40,6

38,6

39,6

Soliditet, %***

-3,2

-0,8

1,4

2,0

4,7

Tillgångar

Summa tillgångar

Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
- därav årets resultat
Avsättningar
Avsättningar till pensioner
Andra avsättningar
Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder

* Enligt Delårsrapport 1-2019 (januari- mars)
** Exklusive pensionsförpliktelser intjänade före år 1998
*** Inklusive pensionsförpliktelser intjänade före år 1998. (2 341 mnkr 2018,
2 287 mnkr 2019, 2 229 mnkr 2020, 2 178 mnkr 2021, 2 123 mnkr 2022).

Ramberäkning 2020 per nämnd
Regionstyrelsen 2019-05-28

Justerad
budget Justering
Resursfördel2019 enligt plan ningsmodeller

Indexuppräkning Besparing
netto*

Ramtillskott

Övriga Personalkostnads
förändringar
kompensation

Budget
2020

Plan
2021

Plan
2022

Regionstyrelse

Politikerorganisation
Regionstyrelseförvaltning
Teknisk nämnd
Miljö- och byggnämnd
Barn- och utbildningsnämnd
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd

-32 733

1 571

0

-31 162

0

0

-362 422

500

-1 093

6 500

-3 500

290

-359 725

4 000

4 000

-184 723

-2 831

2 100

-5 000

-290

-190 744

-26 152

0

400

-1 199 917

-7 206

-12 807

-302 594

499

-705

-1 185 733

-40 838

-3 346

20 000

-303 030

-3 764

-800

5 000

-25 752
10 000

Socialnämnd

-1 363 245

-27 070

-8 600

13 000

-1 385 915

-26 096

-49 356

Hälso- och sjukvårdsnämnd

-1 651 080

-39 200

-8 718

13 000

-1 685 998

-39 200

-78 400

-110 872

-25 388

60 000

Summa nämnder

-5 109 118

Regionstyrelse/ RSF

0

-5 130

Teknisk nämnd/TKF

6 000

-4 000

Gemensamt/finansförvaltningen
Summa inklusive gemensamt

2 071

-8 500

10 000

-5 130
-6 000

0
-5 103 118

0 -5 181 807 -68 003 -137 268
-4 000
-100 000

2 071

-110 872

-34 518

60 000

-8 500

4 000

* Kompensation sker uppräkning av för externa avtal, regionstyrelseförvaltningens interna priser och internhyra. 2020 höjs internhyran motsvarande 4 mnkr vilket medför justering av nämndernas budgetramar.
Tekniska nämnden och regionstyrelsen har fått i uppdrag att ta fram förslag till justering av nämndernas ramar.

-100 000

-100 000 -5 290 937 -68 003 -137 268

Bilaga till ramberäkning 2020
Justeringar av budget 2019

Indexuppräkning

Integrerad
budget 2019

Justerad
Justering

budget 2019

RS

Politikerorg
Regionstyrelseförvaltning
TN

Internhyra*

Interna priser
regionstyrelse
förvaltning

Summa indexuppräkning

Externa avtal

RS
-32 733

-32 733

-362 422

-362 422

Politikerorg
Regionstyrelseförvaltning

0
-1 093

-184 723

-184 723

-2 831

-2 831

MBN

-26 152

-26 152

MBN

0

0

BUN

-1 185 733

-1 185 733

-3 346

-299 930

-3 100

-303 030

BUN
GVN

-3 346

GVN

-800

-800

SON

-1 366 345

3 100

-1 363 245

SON

-8 600

-8 600

HSN

-1 651 080

-1 651 080

HSN

-8 718

-8 718

-25 388

-25 388

Summa
Regionstyrelse/RSF
Teknisk nämnd/TKF
Gemensamt
Totalt

-5 109 118

0

-5 109 118

0

0

6 000

6 000

0
-5 103 118

0
0

-5 103 118

TN

-1 093

Summa

0

Regionstyrelse/RSF
Teknisk nämnd/TKF

0
-5 130

-5 130

-4 000

-4 000

Gemensamt
Totalt

0
-4 000

-5 130

-25 388

-34 518

Ramberäkning 2020
Regionstyrelsen 2019-05-28
NÄMNDERNAS INTEGRERADE BUDGETRAMAR 2019

-5 109 118

Ej fördelade poster upptagna under finansförvaltningen 2018 som påverkar nämnderna:
Avkastningskrav tekniska nämnden till följd av lägre kostnader för PU

6 000

SUMMA BUDGET 2019 INKL GEMENSAMT

-5 103 118

JUSTERINGAR BUDGET 2019
GVN: överföring av ansvar för sommarjobb, RF 2019-03-25 § 126

-3 100

SON: överföring av ansvar för sommarjobb, RF 2019-03-25 § 126

3 100

SUMMA JUSTERAD BUDGET 2019

-5 103 118

JUSTERING ENLIGT PLAN 2020-2021
RS: Revidering översiktsplan för Gotland

500

RS/Pol org: EU-val 2019

1 571

RESURSFÖRDELNINGSMODELLER
BUN
- fler barn i förskola

-5 268

- fler barn på fritidshem

-3 753

- fler barn förskolesklass

-1 229

- fler elever grundskola

-30 588
Summa

-40 838

Summa

-3 764
-3 764

GVN
- gymnasieskolan
SON
Resursfördelningsmodell äldreomsorg

-27 070

HSN
Resursfördelningsmodell medicinteknisk utveckling

-39 200

SUMMA RESURSFÖRDELNINGSMODELLER

-110 872

INDEXUPPRÄKNING
Externa avtal
Externa avtal RSF

-1 093

Externa avtal TN

-2 831

Externa avtal BUN

-3 346

Externa avtal GVN

-800

Externa avtal SON

-8 600

Externa avtal HSN

-8 718
Summa

-25 388

Interna priser - regionstyrelseförvaltningen
Personalkostnadskompensation

-3 400

Höjd hyra generellt

-175

Indexuppräkning livsmedel och transport

-960

Kompensation ökade hyreskostnader efter investering

-595
Summa

-5 130

Summa

-4 000

Interna priser - hyror
Höjd internhyra

SUMMA INDEXUPPRÄKNING

-4 000

-34 518

EFFEKTIVISERING
Regionstyrelsen
Tekniska nämnden
Miljö- och byggnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Socialnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden

6 500
2 100
400
20 000
5 000
13 000
13 000

SUMMA EFFEKTIVISERING

60 000

RAMTILLSKOTT
RS: verksamhetsutveckling genom digitalisering

-1 500

RS: regional utveckling

-1 500
-500

RS: föreingsbidrag till gymnastikhall
TN: kollektivtrafik

-5 000

SUMMA RAMTILLSKOTT

-8 500

ÖVRIGA FÖRÄNDRINGAR
Borttagande av avkastningskrav TN (som infördes efter ändrad redovisningsmodell för plan. underhåll)

-6 000

Förskott resursfördelningsmodell BUN

10 000

RS: överföring av administrativ tjänst

290

TN: överföring av administrativ tjänst

-290

SUMMA ÖVRIGA FÖRÄNDRINGAR

4 000

PERSONALKOSTNADSUPPRÄKNING
Personalkostnadsökningar

-85 000

Jämställdhetssatsning inklusive bristyrken

-15 000

SUMMA PERSONALKOSTNADSUPPRÄKNING

-100 000

Fördelning enligt RS § 233, 2018-09-20

RAMBUDGET 2020

-5 290 937

RAMJUSTERINGAR ÅREN 2021-2022 (jmf med budget 2020)
2021

2022

-7 206

-12 807

Resursfördelningsmodeller
BUN, resursfördelningsmodell*
GVN, resursfördelningsmodell

499

-705

HSN, resursfördelningsmodell

-39 200

-78 400

SON, resursfördelningsmodell
Summa

-26 096

-49 356

-72 003

-141 268

Övrigt
RS: Revidering översiktsplan för Gotland

500

500

RS: Tillväxtprogram

2 500

2 500

RS: Värdegrundsarbete

1 000

1 000

4 000

4 000

-68 003

-137 268

-5 068

-5 853

255

255

Summa övrigt

SUMMA RAMJUSTERING 2021-2022
* Består av:
- förskola
- fritidshem
- förskoleklass
- grundskola

2 748

369

-5 141

-7 578

Investeringsbudget 2020-2021 plan 2022-2024
Budget
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Plan
2024

3 400
2 000

3 400
2 000
1 400

3 400
2 000

3 400
2 000

3 400
2 000

Regionstyrelsen/Regionstyrelseförvaltningen
Investeringspott
Landsbygdsutveckling
Paternosterverk varuförsörjningen
Kultur- och fritidsverksamhet
Meröppet bibliotek
Bokningssystem
Bokbuss
Lokalinvesteringar
Mottagningskök
Wisbygymnasiet söder kök
Endre skola kök
Högbyskola kök
Havdhem skola kök
Cafe Korpen
Lärbro skola kök
Fole skola kök
Vänge skola kök
Öja skola kök
Stånga skola kök
Summa lokalinvesteringar

500
400
3 500

1 200
1 500
2 200
500

7 600
2 900
550
2 000
300
650

3 200

10 550

3 000

8 100

1 500
2 000
4 050

0

IT-investeringar
Reinvesteringar IT-Infrastruktur
PC som tjänst
E-arkiv
Teknisk plattform IT
Windows server 2016 inkl cal
Trådlösa nät
Wifi-utbyggnad äldreboenden
Utbyte Flexite
Programsystem Almedalsveckan
Extern web bibliotek (förstudie)
Summa IT-investeringar
Summa RS/RSF

Budget
2020

Plan
2022

Plan
2023

Plan
2024

3 000
10 000

3 000
10 000

3 000
10 000

2 000

2 000

1 000

1 000

16 500

000
500
000
000
400
24 900

2 000
4 000
1 000

20 000

16 000

16 000

26 000

45 750

33 500

25 450

21 400

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

1 500
500
1 200
500
800
2 000
1 000
1 500

1 500
500
1 200
500
800
2 000
1 000
1 500

1 500
500
1 200
500
800
2 000
1 000
1 500

1 000

1 000

1 000

800

7 200

500
3 000

500

14 300

17 700

3 000
8 000
2 000
1 000
1 500
1 000

Budget
2021
3
10
5
2

000
000
000
000

1
1
1
1

Tekniska nämnden/Teknikförvaltningen
Investeringspott
Gata och park
Beläggningsprogram
Mark- och stadsmiljö
Enskilda vägar förbättrin
Ospec gator och vägar
Trafiksäkerhetsåtg enl LTP
Enkelt avhjälpta hinder
Säkra skolvägar
Cykelplan Visby
Innerstadsutveckling
Utveckling serviceorter
Upprustning parker ospec
Lekutrustning
Bad & besökpl uppr & förändr
Reinvestering belysning
Anslutning flygplatsen
Dovhjorten parkeringshus
Kapacitetsförbättringar Solbergagatan
Reinvestering kvarnar
Scen Almedalen
Ställplatser husbilar
Ram att fördela till budgetavstämning
Summa mark- och stadsmiljö

1 000

500
800
2 000
1 500
500
700
1 000
5 200

4 000
3 000

13 200

11 000
15 000

13 000

Kollektivtrafik
Utveckling i Visby
Utveckling i serviceorter inkl hpl
Nytt biljettsystem
Summa kollektivtrafik
VA-verksamhet
Ledningsutb ospec
Sanering VA-lednings nät
Ombyggnad vattenverk
Ombyggnad avloppsreningsverk
Herrvik VV Östergarns FIS
Avloppsreningsverk Fårö
Ledningsbyggnad Valleviken
Nybyggnation Lärbro vattenverk
Ledningsbyggnad norra linan
Visby vattenverk och Tingstäde
Visby råvattenledning
Dricksvattenledning Hemse-Ljugarn
Nytt avloppsreningsverk Hemse
Ledningsbyggnad Burs-Stånga
Dagvatten (utredningar)
Innovation
VA-utbyggnad
Vattenskydd
Drift, underhåll och förnyelse
Fordons- och maskinanskaffning
Reinvesteringar VA-anläggning
Summa VA-verksamhet
Avfallshantering
Slite deponi
Återvinningscentraler
Hygieniseringsanläggning, Fårö
Insamling
Slamtömningsplatser ARV
Avfallsplan
Fordons- och maskinanskaffning
Utbyte av containers
Summa avfallshantering

Budget
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Plan
2024

250
250
5 000
5 500

2 500
2 500

2 500
2 500

2 500
2 500

2 500
2 500

5 000

5 000

5 000

5 000

5
11
2
2

000
000
000
000

5 000
11 000

5
11
2
2

000
000
000
000

5 000
11 000

5 000

5 000
1 250
1 875
500
18 800
5 000
2 500
7 500
2 500
540
100
300

5 000
1 250
1 875
500
18 800
5 000
2 500
7 500
2 500
540
100

250
1 000

5 000
1 250
1 875
500
18 800
5 000
2 500
7 500
2 500
540
100
300
1 000

2 500
58 575
125 000

5 000
57 135
125 000

2 500
56 635
125 000

5 000
58 435
125 000

6 300

2 000

2 000

2 000

1 300
6 100
500
14 200

1 300
4 000
500
7 800

1 300
4 500
500
8 300

1 300
1 250
500
5 050

5 000
11 000

500

1
2
18
5
2
7

950
9 520
5 000
73 030
105 000

20 000
3 000
900
500
500

24 900

875
000
800
000
500
500

Hamnverksamhet (affärsdrivande )
Förbättringsåtgärder Visby hamn
Visby rep. Spont kajanläggning
Visby hamn, ombyggnad fenderverk FL 7
Ombyggnad terminal - nytt avtal 2017-2027
Rensmuddring Visby hamn
Renovering av spont, Holmen Visby hamn
Summa hamnverksamhet (affärsdrivande)
Hamnverksamhet (anslagsfinansierad )
Förbättringsåtgärder övriga hamnar
Logistikytor hamnområde Klintehamn
Renovering av spont, Holmen Visby hamn
Rensmuddring övriga hamnar
Reinvestering asfaltering Klinte
Utveckling Visby gästhamn
Summa hamnverksamhet (anslagsfinansierad)

Budget
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Plan
2024

2 000
3 000

2 000
3 000

2 000
3 000
10 000

2 000
3 000
15 000

2 000
3 000

4 000

4 000

15 000

24 000

9 000

2 000
2 000

2 000
2 000

2 000
2 000

4 000

4 000

2 500
250
7 750

3 000
4 000
12 000

2 000
1 500
250

2 000
2 000
4 000

2 500
3 750

8 000

6 500

2 000
10 000

2 500
10 500

Summa hamnar

11 500

20 000

21 500

34 000

19 500

Fastighetsförvaltningsavdelningen
Obligatorisk ventilationskontroll
Investeringar för fastighetsägaransvar
Ställverk lasarettet
Summa fastighetsförvaltningavdelningen

15 000
50 000
15 000
80 000

15 000
50 000

15 000
50 000

15 000
50 000

15 000
50 000

65 000

65 000

65 000

65 000

257 100
127 200
129 900

261 200
122 000
139 200

254 300
121 500
132 800

268 600
135 300
133 300

254 250
124 200
130 050

6 000
6 000

6 000
6 000

6 000
6 000

6 000
6 000

6 000
6 000

1 000
550
1 550

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

Summa TN/TKF
varav anslagsfinansierad verksamhet
varav affärsdrivande verksamhet

Tekniska nämnden/Samhällsbyggnadsförvaltningen
Räddningstjänsten
Investeringsram
Summa TN/SBF

Miljö- och byggnämnden/Samhällsbyggnadsförvaltningen
Investeringspott
Fordon
Summa MBN/SBF

Barn- och utbildningsnämnden/Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen
Investeringspott
Lokalinvesteringar
Anpassning Polhemsskolan
Lunden förskola Väskinde
Alléskolan
Visborg - Västerhejde skola
Visborg förskola
Nya förskoleplatser
Roma förskola Skogsgläntan
Södervärnsskolan
Summa lokaler
IT-investeringar
Diverse övriga IT investeringar
Summa IT investeringar
Summa BUN/UAF

Budget
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Plan
2024

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

3 500
12 000
12 000

60 000
20 000
2 000

2 000
2 000
300
31 800

2 000

2 000

1 000
20 000
2 000

62 000

2 000

23 000

22 000

6 500
6 500

6 500
6 500

6 500
6 500

6 500
6 500

6 500
6 500

44 300

74 500

14 500

35 500

34 500

3 200

3 200

3 200

3 200

3 200

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden/Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen
Investeringspott
Lokalinvesteringar
Folkhögskolan
Renovering och anpassning VF, EE, RX o BA
Säkerhetshöjande åtgärder
KCG
Summa lokalinvesteringar
IT-investeringar
Diverse övriga IT investeringar
Summa IT investeringar
Summa GVN/UAF

10 500
3 000

5 000
1 000
1 000
7 000

5 000
18 500

4 000
4 000

0

0

1 000
1 000

1 000
1 000

1 000
1 000

1 000
1 000

1 000
1 000

11 200

22 700

8 200

4 200

4 200

Socialnämnden/Socialförvaltningen
Investeringspott
Lokalinvesteringar
Korttidsenhet Korpen
Korttidsenhet Korpen, utrustning
Gruppbostad LSS 6 platser
Summa lokalinvesteringar

Budget
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Plan
2024

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

30 000

39 300
2 000

30 000

41 300

0

12 000
12 000

0

4 000
4 000

4 000
4 000

4 000
4 000

4 000
4 000

4 000
4 000

39 000

50 300

9 000

21 000

9 000

22 000

22 000

22 000

22 000

22 000

5 000

5 000

IT-investeringar
Välfärdsteknik m.m.
Summa IT investeringar
Summa SON/SOF

Hälso- och sjukvårdsnämnden/Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Investeringspott
Maskiner och inventarier
Skelett undersökningsutrust, rtg
PCI
Narkosapparater
Inventarier för enheten för akut mottagande
Inventarier för IVA
Inventarier för operationsavdelning
Summa maskiner och inventarier
Lokalinvesteringar
Akutmottagningen plan 2-3 + tillbyggnad plan 4-6, överlämnat till projektavd TKF
Ombyggnation bårhuset
Hab/Rehab
Primärvård
IVA
Operationsavdelning
Summa lokalinvesteringar
Summa HSN/HSF

10 000
5 000
5 600
2 500
10 600

5 000

35 000

11 000
3 000

2 500
17 500

2 500

0

4 000
2 000

37 000

1 000
15 000

1 000
20 000
21 000

20 000
24 000

0

69 600

42 000

60 500

48 500

22 000

Investeringsbudget totalt
varav VA och avfall
varav skattefinansierat

Budget
2020
454 750

Budget
2021
503 450

Plan
2022
387 000

Plan
2023
410 250

Plan
2024
352 350

129 900
324 850

139 200
364 250

132 800
254 200

133 300
276 950

130 050
222 300

Exploateringsområde inkl VA
Beslutade exploateringsprojekt
Infrastruktur Yttre A7 - totalt
Järnvägen Södercentrum
Stadsutveckling Visborg
Kv Sotaren Terra Nova
Kv Kopparslagaren Terra Nova
Kv Brodösen Terra Nova
Roma Ekgatan
Odvalds Klinte
Talgoxen Hemse
Pott för kommande expl.projekt*
Summa exploateringsprojekt

Budgetförslag 2020
Utgifter
Inkomster

2
23
5
2
16
1
1

000
769
500
000
000
500
500
500
30 000
82 769

10
8
15
5

Plan 2021
Plan 2022
Utgifter Inkomster Utgifter Inkomster

000
000
000
000

10 000
3 000
1 000
450
52 450

6
97
2
1
6

3
3
2
4
11
10

000
927
300
000
000

113 227

000
000
013
000
000
000

33 013

Plan 2023
Utgifter Inkomster

Totalt perioden 2020-2023
Utgifter
Inkomster

3 000
54 640
1 000

55 640

52
4
12
7

568
000
000
000

46 478

55 741

78 568

46 478

55 741

8
222
7
4
22
1
1

000
814
800
000
000
500
500
500
30 000

298 114

16
11
125
13
23
27
3
1

000
000
322
000
000
000
000
000
450

219 772

Förstudier
Torslunden Visby
Pott förstudier**
Summa förstudier

Totalt expl.budg. ink förstudier

500
5 000

500
5 000

5 500

5 500

88 269

52 450

113 227

33 013

55 640

78 568

46 478

Sammanställningen avser projekt där Region Gotland har ett ekonomiskt åtagande för utbyggnad av infrastruktur och andra samhällsnyttiga anläggningar.
I tillägg till dessa projekt finns ett antal privata bostadsprojekt där regionen inte har några ekonomiska åtaganden.
* Ex. på kommande exploateringsprojekt

** Ex. på kommande förstudier

Visby Snäckgärdet 1:28 m. fl

Utveckling av Syrenen 1 & 3 - Gutebacken

Industrimark i Roma

Mark för verksamheter Visby Annelund 1:39

Gymnastikhall i Visborg

Mark för bostadsbebyggelse i Burgsvik

Byggbar mark för studentbostäder

Program Klintehamn

Utveckling av inre hamnen
Utveckling av Östercentrum
Utveckling av Gråbo Ängar

55 741

303 614

219 772

Finansförvaltningsbudget 2020, mnkr
enligt regionstyrelsen 2019-05-28 samt skatteprognos 2019-05-02
(löpande priser)
Konto

Bokslut

Budget

Budget

Plan

Plan

2018

2019

2020

2021

2022

30,1
140,5
0,0
7,0

10,0
10,0
0,0
6,0

15,0
10,0
0,0
0,0

10,0
10,0
0,0
0,0

10,0
10,0
0,0
0,0

1,8

0,0

0,0

0,0

0,0

179,4

26,0

25,0

20,0

20,0

-3,0
-0,9
-1,0
-13,8
779,0
-752,4
184,5
-105,0
-25,5
0,0
0,0
-29,2
-17,9
-4,4
-54,2
-1,0
-18,5
-97,2
0,0
-0,8
0,0
-9,0
-0,1

0,0
0,0
-1,0
0,0
793,0
-778,0
189,0
-119,0
-29,0
0,0
-5,0
-30,5
-14,0
-3,5
-33,0
0,0
0,0
-123,0
0,0
-1,0
-1,0
0,0
0,0

0,0
0,0
-1,0
0,0
817,0
-801,0
192,0
-119,0
-29,0
0,0
-5,0
-31,0
-16,0
-3,5
-35,0
0,0
0,0
-126,0
0,0
-1,0
-1,0
0,0
0,0

0,0
0,0
-1,0
0,0
841,0
-825,0
197,0
-123,0
-30,0
0,0
-5,0
-32,0
-17,5
-3,5
-36,0
0,0
0,0
-131,0
0,0
-1,0
-1,0
0,0
0,0

0,0
0,0
-1,0
0,0
866,0
-850,0
203,0
-127,0
-31,0
0,0
-5,0
-33,0
-17,0
-4,0
-31,0
0,0
0,0
-136,0
0,0
-1,0
-1,0
0,0
0,0

0,0
-1,4

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

-171,8

-156,0

-159,5

-168,0

-168,0

-0,3
-6,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

-6,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Verksamhetens intäkter

3721
382
8621
8621

Försäljningspris Exploateringfastigheter
Realisationsvinster (fastighetsfsg)
Avkastningskrav resultatenheter
Avkastningskrav teknikförvaltningen
(periodiskt underhåll externa hyresgäster)
Övrigt

Summa
Verksamhetens kostnader

4421
4532
4799
4799
56121
56122
56131
56132
56133
5073
5151
5633
5635
5712
5721
5722
5731
5732
5733
5739
7351
7381
782
5051

Bokfört värde Exlpoateringsfastigheter
Bidrag koncernföretag
Ekologiska livsmedel
Övriga interna bidrag
Interndeb arbetsgivaravgift
Utbet arbetsgivaravgifter
Interndebitering Pensionsavgift
Utbetalning pensionsavgift
Löneskatt pensionsavgift
Avgångsvederlag inkl PO
Förändring semesterlöneskuld
Löneskatt utbet pensioner
Löneskatt pensionsavsättning
Pensionsförsäkr. Alt KAP-KL
Förändring pensionsavsättning
Förändr garantipensionskuld
Pensionsutbetalningar
Pensionsutbetalningar intj före -98
Pensionsutbetalningar (ÖKSAP)
Förvaltningsavgift KPA
Kundförluster
Förlust kortfristiga fordringar
Realisationsförlust, utrangering
anläggningstillgångar
Personalkostnadsreserv
Övrigt

Summa

Avskrivningar

792
793

Avskrivningar annuitet
Avskrivningar finansiell leasing

Summa

Internränta

796

Intern ränta kostnad Geab, AB GotlandsHem

-0,4

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

849

Intern ränta intäkt

66,7

61,0

61,0

61,0

61,0

66,3

60,5

60,5

60,5

60,5

73,9

-69,5

-74,0

-87,5

-87,5

Summa

Bokslut

Budget

Budget

Plan

Plan

2018

2019

2020

2021

2022

3 845,9
-4,9
-12,8

3 929,0
0,0
0,0

4 041,0
0,0
0,0

4 166,0
0,0
0,0

4 319,0
0,0
0,0

3 828,2

3 929,0

4 041,0

4 166,0

4 319,0

1 050,0
160,4
0,0
0,0
38,7
0,0
146,1
36,6
-8,5
-169,1
-2,2

1 099,0
162,0
0,0
26,0
44,0
0,0
153,0
16,0
-9,0
-156,0
-1,0

1 131,0
164,0
0,0
66,0
52,0
5,0
158,0
10,0
-12,0
-145,0
0,0

1 164,0
165,0
0,0
69,0
55,0
5,0
158,0
0,0
-12,0
-147,0
0,0

1 207,0
166,0
0,0
54,0
57,0
5,0
158,0
0,0
-20,0
-148,0
0,0

1 252,0

1 334,0

1 429,0

1 457,0

1 479,0

9,1
6,1
0,0
0,0
0,1
1,0
0,3
4,5
13,3
0,4

10,0
0,0
0,1
0,2
0,1
0,5
0,3
4,0
0,0
0,0

10,0
0,0
0,1
0,2
0,1
0,5
0,3
4,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,1
0,2
0,1
0,5
0,3
4,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,1
0,2
0,1
0,5
0,3
4,0
0,0
0,0

34,8

15,2

15,2

5,2

5,2

7,3
-0,8
0,0
0,0
0,0
-5,9
-18,7
-0,1
-1,2
-1,0

1,0
-15,0
-1,0
-1,0
-1,0
0,0
-23,0
-0,4
0,0
0,0

0,0
-18,0
-1,0
-1,0
-1,0
0,0
-29,0
-0,4
0,0
-0,8

0,0
-22,0
-1,0
-1,0
-1,0
0,0
-36,0
-0,4
0,0
-0,8

0,0
-27,0
-1,0
-1,0
-1,0
0,0
-39,0
-0,4
0,0
-0,9

Summa

-20,4

-40,4

-51,2

-62,2

-70,3

SUMMA

5 162,2

5 168,3

5 360,0

5 478,5

5 645,4

-4 977,0
0,0
0,0
0,0

-5 109,2
0,0
0,0
0,0

-5 290,9
0,0
0,0
0,0

-5 359,0
-33,0
-100,0
0,0

-5 428,0
-66,0
-200,0
164,0

185,2

59,1

69,1

-13,5

115,4

Konto
Skatter

801
8051
8052

Kommunalskatt
Skatteavräkning, prognos
Justeringspost skatteavräkning

Summa

Generella statsbidrag

821
822
823
824
825
826
828
829
834
835
836

Inkomstutjämning
Strukturbidrag
Införandebidrag
Regleringsbidrag
Kostnadsutjämningsbidrag
Bidrag LSS-utjämning
Fastighetsavgift
Övriga bidrag från staten
Regleringsavgift
Kostnadsutjämning
Avgift LSS-utjämning

Summa
Finansiella intäkter

8411
8414
8421
8422
8423
8425
845
8495
8496

Utdelning på aktier och andelar
Utdelning ek.förening
Ränta utlämnade lån
Ränta avräkningskonto
Ränta likvida medel
Ränta pensionsmedelsförvaltning
Ränta på kundfordringar
Avgift borgensåtagande
Vinst Pensionsmedelsplaceringar
Övrigt

Summa
Finansiella kostnader

8424
8521
8522
8523
8524
8525
8531
857
8596

Kreditivränta
Ränta långfristiga lån
Ränta beräknad upplåning
Ränta kortfristiga lån
Ränta avräkningskonto
Ränta långfristiga lån, affärsdrivande
Ränta årets pensionsavsättningar
Avgifter banktjänster
Förlust pensionsmedelsplaceringar
Övrigt

Nämnderna
Prisökningsreserv
Personalkostnadsreserv
Effektivsering
ÅRETS RESULTAT

Regionstyrelseförvaltningen RSF

Samverkansmöte

Regionövergripande

CSK 190527
Centrala samverkanskommittén

Närvarande
För arbetsgivaren

Peter Lindvall, Regiondirektör (§1-4 samt §6, 9)
Lotta Israelsson, HR-direktör
Åsa Högberg, Ekonomidirektör (§6-7)
Patrik Larsson, sekreterare

Facklig organisation
För TCO
För SACO
För Kommunal
Huvudskyddsombud
Justerare

Gunnel Ahlgren, Viktoria Vahlgren och Anna Gynning
Tommy Marquart
Pia Malmros och Fia Karlsson
Annikki Björnlund och Jannice Svensson
Gunnel Ahlgren
Tommy Marquart
Pia Malmros
Jannice Svensson

§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Sammanträdesformalia
Dagordningen fastställdes, justerare utsågs och övriga frågor lades till dagordningen.
§ 3 Föregående protokoll
Protokollet lades till handlingarna.
§ 4 Regiondirektör information
Regiondirektören informerade om att just nu är budgetberedningen i fokus. Vidare har en
första återkoppling kopplat till värdegrundsarbetet skett. Det fördes även en diskussion kring
chefers roll och förutsättningar och vikten av dialog mellan fackliga organisationer och
arbetsgivare i frågan.
§ 5 Arbetsmiljö
CSK seminariet 13 juni
Arbetsgruppen som arbetat med seminariet återkopplade tänkt upplägg till CSK.
Årlig uppföljning SAM och samverkansavtalet
CSK planerade årets årliga uppföljning av SAM och samverkansavtalet. Uppföljningen
kommer att genomföras i september. Justeringar kommer att genomföras gällande
innehåll för att förenkla för verksamheterna samt öka svarsfrekvensen. Anna Gynning
kommer att se över vilka frågor som ska fånga uppföljning av samverkansavtalet vilket
återkopplas till samverkansgruppen och återkommer på CSK i juni.
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§ 6 Ekonomi
Efter budgetberedningen
Åsa Högberg, ekonomidirektör gick igenom det förslag till budget som finns idag. Vid
dagens möte fanns inget motförslag från oppositionen. Inom medarbetarområdet finns
extra satsade medel för ökade personalkostnader på 100 miljoner. Det finns också en
generell besparing på 60 miljoner som ska fördelas ut i verksamheterna.
De fackliga företrädarna lyfte oro för att statliga medel kan försvinna om besparingar
läggs på verksamheterna och konstaterade att budgeten kommer att påverka
medarbetare utifrån arbetsmiljöperspektivet och att möjligheten att attrahera
medarbetare kommer påverkas. Vidare så lyfts vikten av att risk och konsekvensanalyser
görs vid förändringar i verksamheten.
§ 7 Ledare och medarbetare
Införande av nya handlingstyper
TCO lyfte frågan om att de inte har varit delaktiga i framtagande av handlingstypen
skriftligt klarläggande vilket även övriga företrädare ansåg. Dokumenterat klargörande
samtal är det som de fackliga företrädarna anser det handlar om. Arbetsgivaren
återkommer i frågan.
Styrkort, nya mål
Åsa Högberg och Lotta Israelsson gick igenom det arbete som skett kopplat till
framtagande av nya styrkort. Nu finns ett gemensamt förslag som ska läggas fram under
morgondagens regionstyrelse vilket redovisades. Diskussioner fördes kring vilka
indikatorer som skulle funna fungera samt vikten av insatser kopplat till
målformuleringar.
Organisationskultur
Arbetsgivaren återkopplade arbetet kring en gemensam organisationskultur. Arbetet
sker i två steg där det nu i steg ett sker en kartläggning av ett nuläge, ett tydliggörande
av ett önskat nuläge samt gapet däremellan. I steg två ska det föreslås aktiviteter som
möjliggör en förflyttning. När arbetet har kommit längre återkommer frågan till CSK.
Projekt Norma
Arbetsgivaren gav information om projekt Norma. Identifikation av behov via enkäter
och träffar med nyckelpersoner är nu genomförd och det startas upp upphandling av
aktiviteter och utbildningar. Under kvartal tre 2019 kommer fokus vara förankring,
under kvartal fyra startar aktiviteter som sedan pågår för fullt under 2020. Projektledare
Anna-Karin Bergius kommer att delta på CSK i september och då ge mer information.
§ 8 Information
Inga anmälda frågor
§ 9 Inför beslut
Genomgång av kallelse till RS den 28 maj
Regiondirektören gick igenom punkterna. De fackliga företrädarna lyfte synpunkt
kopplat till punkt 11, redovisning, konsekvensbeskrivning Korttidsenhet Korpen RS
2019/556 där frågan gällde hur det fackligt deltagandet skett i arbetet. I övrig inga
synpunkter som skulle till protokollet.
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§ 10 Övrig fråga
Färdtid mot flex tid
Saco lyfte problematik i frågan och kommer att skriftligen återkomma till arbetsgivaren i
frågan.
Utökad bilpool
De fackliga företrädarna lyfte frågan kring den planerade förändringen att ta bort
leasingbilar i verksamheter till förmån för en bilpool och vikten av att det då görs en
risk och konsekvensanalys.
Ytterligare sju stycken övriga frågor fanns på dagordningen som hanteras vid nästa CSK
i juni.
§ 11 Nästa möte
Den 10 juni kl 13:00-15:00, Rådhuset Öland
§ 12 Utchecknings-, observationspunkter
Gunnel Ahlgren var ansvarig för punkten under mötet och återkopplade ett tillitsfullt
och positivt klimat trots en oro kring budget framåt. Sammanfattningsvis i det stora
hela ett gott arbete tillsammans.
§ 13 Avslutning sker i samband med att protokollet justerats
Protokollet kommer att mailas ut för synpunkter innan mail för digital justering skickas
ut.
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Ärende 18

Revisorernas budget
Innehåll
• Revisorernas budgetäskande 2019-04-12
• Regionfullmäktiges presidiums förslag 2019-06-05

Änr

2019-1)4-08

2019 -04- 1 2

i

|

^REGION GOTLAND

Regionfullmäktiges presidium

Revisorernas budget 2020
På revisionsgruppen uppdrag redovisar vi för regionfullmäktiges presidium
behovet av budgetramens storlek för år 2020 och mandatperioden.
Badgetäskande
Vårt budgetäskade för år 2020 uppgår till 500 000 kronor och för åren 20212022 ytterligare 250 000 kronor per år.
Budgetutvecklingen över tid
Mandatperioden 2015-2018 har revisionen budget sett ut enligt nedan:
. 2015: 3 608 000 kronor.
• 2016-2017: 3 572 000 kronor sänktes budgeten med 36 000 kronor. Sänkningen motiverades med att den generella sänkning om en procent som
samtliga nämnder ålades samma år även skulle gälla revisionen.
• 2018: 3 724 0000 kronor vilket innebar en ökning med ca 150 000 kronor
jämfört med 2016-års budget.
• 2019: 3 724 000 kronor är budgeten oförändrad trots att det är två revisionsgrupper som tjänstgör det första kvartalet.
fjsvisionsanslaget

ijärtfförelse

Av regionens nettokostnad 2018 (6 177 mnkr) utgör revisionens budget/kostnad 0,60 promille. En jämförelse med kommuner är att revisionens
kostnad utgör 0,88 promille'.
1

Tyvärr saknas aktuellare uppgifter än 2015 för kommuner.
https://skl.sc/d(ivvnloaJ/18.3a91F79168a7ed2a5651155 /13493688(i4249/ Revisorernas -
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En jämförelse med verksamhetens kostnader tar hänsyn till att revisionsuppdraget även omfattar såväl landstingskommunal som kommunal verksamhet.
Föreslagen ökning av revisionsanslaget med 500 000 kronor skulle öka Gotlands andel till 0,68 promille.
Budgetäskande 2020

Jämfört med 2015 har revisionens budget ökat med 3,2 % år 2019. 1 jämförelse
med andra kommuner och regioner ligger revisionsanslaget på en lägre nivå än
riket.
Trots den ökningen av budgeten som erhölls 2018 anser vi , liksom tidigare, att
det ekonomiska läget i regionen innebär att det är angeläget att revisionen har
tillräckliga resurser. Vi gör bedömningen att det under de senaste åren ställts
ännu högre krav på kontinuerliga träffar med nämnder som står inför stora
utmaningar, samt högre krav på revisionens fördjupade granskningar för att ge
ett fullgott underlag för vår ansvarsbedömning. För att säkerställa att rätt
granskningsinsatser görs är vår erfarenhet att det föreligger ett ökat behov av
förstudier, för att prioritera rätt. Mot detta äskas ytterligare 500 000 kronor för
år 2020.
För Region Gotlands revisorer

Mats Ågren
Ordförande

Vice ordförande

Tjänsteskrivelse

Regionfullmäktiges presidium

RS 2019/527
5 juni 2019

Per Lundin

Regionfullmäktige

Revisorernas budget 2020
Förslag till beslut

•

Revisorernas budget för 2020 är oförändrad.

De förtroendevalda revisorerna har äskat om höjning av budgeten för åren 2020 med
500 000 kronor. För åren 2021- 2022 med ytterligare 250 000 kronor per år i höjning
av budget.
De anför att jämfört med 2015 har revisionens budget ökat med 3,2 % år 2019. I
jämförelse med andra kommuner och regioner ligger revisionsanslaget på en lägre
nivå än riket. Av Region Gotlands nettokostnad uppgår nuvarande budget till 0,60
promille. Vid en höjning skulle detta bli 0,68 promille.
Trots den ökningen av budgeten som erhölls 2018 anser revisorerna, liksom tidigare,
att det ekonomiska läget i regionen innebär att det är angeläget att revisionen har
tillräckliga resurser. De gör bedömningen att det under de senaste åren ställts ännu
högre krav på kontinuerliga träffar med nämnder som står inför stora utmaningar,
samt högre krav på revisionens fördjupade granskningar för att ge ett fullgott
underlag för vår ansvarsbedömning. För att säkerställa att rätt granskningsinsatser
görs är deras erfarenhet att det föreligger ett ökat behov av förstudier, för att
prioritera rätt. Mot detta äskas ytterligare 500 000 kronor för år 2020.
Regionfullmäktiges presidium har vid en samlad bedömning stannat vid att de
förtroendevalda revisorernas budgetäskande inte bifalls utan att budgeten bibehålls
oförändrat för år 2020.
Det ansträngda budgetläget med kommande aviserade besparingar medför att även
revisionen får stå tillbaka.

Beslutsunderlag

Revisorernas budgetäskande 2019-04-12.
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2019-06-17

Handlingar till

Ärende 19

Strategisk plan och budget 2020-2022
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2019-05-28, § 165
• Regionstyrelseförvaltningen 2019-05-14
• Resultatplan 2020-2022
• Finansieringsplan 2020-2022
• Balansplan 2020-2022
• Ramberäkning 2020 per nämnd/förvaltning
• Investeringsbudget 2020-2021 och plan 2022-2024
• Exploateringsbudget 2020 och plan 2021-2023
• Finansförvaltningsbudget 2020
• Beredningsunderlag april 2019 – Handlingen finns att hämta på Gotland.se
https://www.gotland.se/96721

• Nämndernas budgetunderlag april 2019 – Handlingen finns att hämta på
Gotland.se
https://www.gotland.se/96721

• Centrala samverkanskommitténs protokoll 2019-05-27
Anmärkning:

Beredningsunderlag och nämndernas budgetunderlag tidigare elektroniskt
utdelat till regionstyrelsens ledamöter och ersättare.

Om någon saknar handling som ingår i underlaget, var god tag snarast
kontakt med regionstyrelseförvaltningens kansliavdelning tfn 26 93 55.

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 165

Strategisk plan och budget 2020-2022

RS 2019/7
AU § 155

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x
x
x
x
x
x

x

x

x

Driftbudget 2020 fastställs.
Investeringsbudget 2020 och 2021 fastställs.
Exploateringsbudget fastställs.
Tekniska nämnden får i uppdrag att återkomma senast 16 augusti med förslag till
fördelning per nämnd för kompensation av höjda internhyror 2020.
Tekniska nämnden får i uppdrag att återkomma till budgetavstämningen i oktober
2019 med förslag till fördelning av investeringsramen för mark- och stadsmiljö.
Regionstyrelsen får tillsammans med tekniska nämnden i uppdrag att titta på
konsekvens av kapitalkostnad och investeringsplan framåt. Uppdraget ska
redovisas på budgetavstämningen 2019.
Regionstyrelsen får tillsammans med miljö- och byggnämnden samt tekniska
nämnden i uppdrag att utreda alternativa organisatoriska lösningar som ger en
kostnads- och tidseffektiv och kvalitetssäker samhällsbyggnadsprocess.
Projektdirektiv ska beslutas vid budgetavstämningen 2019.
Regionstyrelsen och tekniska nämnden får i uppdrag att återkomma med förslag
till åtgärder för att effektivisera och minska regionens totala lokalkostnader. I
uppdraget ingår också att ta fram en analys och beskrivning av nuvarande
kostnadsbild. Projektdirektiv beslutas vid budgetavstämningen 2019.
Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda framtidens
skolorganisation på Gotland utifrån en kostnadsbild som närmar sig
referenskostnaden i kostnadsutjämningssystemet med bibehållen kvalitetsnivå. I
utredningen ska särskilt kompetensförsörjning och lokaler belysas. Projektdirektiv
ska beslutas vid budgetavstämningen 2019.

Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma till regionstyrelsen
18 september med förslag till fördelning av personalkostnadskompensation till
nämnderna samt prisförändring för förvaltningens resultatenheter.
x Regionsstyrelseförvaltningen får i uppdrag att till budgetavstämningen 2019
presentera förslag till effektivitetsprogram för 2021-2022 för att nå budgeterat
resultat på 2% år 2022.
x Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att se över organisation och lokalisering
av måltidsverksamhet och föreslå förändrad inriktning som leder till lägre kostnad.
Projektdirektiv ska beslutas vid budgetavstämningen 2019.
x
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 165 forts
RS 2018/454

x

x

x

x

x

x

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på en ekonomiskt
hållbar lösning för ett nytt badhus i Visby. I uppdraget ingår en beredning av de
förslag som inkommit från externa aktörer. Uppdraget ska beredas i kultur- och
fritidsberedningen och ett projektdirektiv beslutas vid budgetavstämningen 2019.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att till budgetavstämningen 2019
återkomma med en långsiktig plan på avsättning till pensionsmedel samt till
avsättning under planperioden.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag att
säkerställa att IT-relaterade infrastruktur och processer drivs mer effektivt och
rationellt än idag samt förslag till åtgärder som sänker de totala IT-kostnaderna.
Projektdirektiv ska beslutas vid budgetavstämningen 2019.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag avseende
åtgärder för att öka avtalstroheten och en mer enhetlig hantering av inköp i alla
förvaltningar samt minska de totala inköpskostnaderna. Projektdirektiv ska
beslutas vid budgetavstämningen 2019.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag till
samordning av personalförmåner för alla förvaltningar. Förvaltningen får också i
uppdrag att återkomma med vilka åtgärder som måste vidtas för att minska
personalkostnaderna samtidigt som löneutvecklingen ska vara marknadsmässig.
Projektdirektiv ska beslutas vid budgetavstämningen 2019.
Regionstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att arbetssätt och åtgärder som bidrar
till att medel som avsätts för satsningar på jämställdhet och bristyrken kan
förutom till lönesatsningar användas till andra åtgärder i syfte att behålla och
rekrytera personal. Det kan exempelvis vara ökad möjlighet till
kompetensutveckling eller forskning på del av tid, förändrat arbetstidsmått eller
andra åtgärder som förvaltningarna anser lämpliga.

Reservation
Meit Fohlin (S), Filip Reinhag (S), Saga Carlgren (V), Isabel Enström (MP), Aino
Friberg Hansson (S), Håkan Ericsson (S), Ylva Bendelin (S).

Regionstyrelseförvaltningen redovisar det ekonomiska läget och förutsättningarna för
strategisk plan och budget 2020-2022, med fokus på budgeten 2020. Som ett led i
beredningen har budgetdialoger genomförts med företrädare för samtliga nämnder.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 165 forts
RS 2018/454

Det budgeterade resultatet för innevarande år 2019 uppgår till 57 miljoner kronor
(mnkr). Delårsrapport 1 pekar på en obalans i nämnderna på totalt -46 mnkr. Den
totala prognosen beräknas ändå till + 64 mnkr på grund av positiva budgetavvikelser
för avskrivningar, generella statsbidrag och finansnetto. Trots detta är det
oroväckande att nettokostnadsutvecklingen i nämnderna är hög och överstiger den
nivå som budgeten medger.
Utgångsläget inför budgetberedningen är beräknade skatteintäkter och bidrag 2020
på 5 470 mnkr enligt skatteunderlagsprognos från Sveriges kommuner och landsting
2 maj. Verksamhetens nettokostnader är beräknade till 5 366 mnkr och de finansiella
posterna är beräknade till 46 mnkr. Det ger ett budgeterat resultat på 58 mnkr. I
planen har 100 mnkr avsatts för personalkostnadsökningar, 33 mnkr till prisökningar
samt 67 mnkr för resursfördelningsmodeller.
Till regionstyrelsens behandling av ärendet om strategisk plan och budget finns
bifogat
-

Plankalkyl 2020-2022 utifrån Alliansens budgetförslag
Förslag till investeringsbudget för 2020 och 2021 samt investeringsplan för åren
2022-2024.
Till regionfullmäktiges behandling kommer ärendet kompletteras med följande
handlingar. Dessa kommer då att utgå från regionstyrelsens budgetbeslut.
- Resultatplan för åren 2020-2022
- Ramberäkning där nämndernas driftbudgetramar redovisas
- Exploateringsbudget för 2020 samt plan 2021-2023
- Finansförvaltningsbudget 2020
- Finansplan för åren 2020-2022
- Balansplan för åren 2020-2022
Regionstyrelseförvaltningen kommer att upprätta ett förslag på budgetfördelning per
nämnd för personalkostnadskompensation, hyresförändring samt andra interna priser
till regionstyrelsesammanträdet den 18 september 2019.
Beslut om utdebitering tas av regionfullmäktige i november.
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt regionfullmäktiges direktiv ska enligt
fastställd planeringsprocess tas fram och beslutas av i juni. Eftersom RF samtidigt
ska besluta om nya övergripande mål för perioden 2020-2023 så kommer dessa
riktlinjer och direktiv att utformas med de nya målen som utgångspunkt och därför
beslutas i november i år.
forts
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 165 forts
RS 2018/454
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Åsa Högberg, ekonomidirektör och regiondirektör Peter
Lindvall, regionstyrelseförvaltningen.
Yrkanden uppdrag:
Eva Nypelius (C) yrkar på följande uppdrag:
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att se över organisation och lokalisering av
måltidsverksamhet och föreslå förändrad inriktning som leder till lägre kostnad.
Projektdirektiv ska beslutas vid budgetavstämningen 2019.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på en ekonomiskt
hållbar lösning för ett nytt badhus i Visby. I uppdraget ingår en beredning av de
förslag som inkommit från externa aktörer. Uppdraget ska beredas i kultur- och
fritidsberedningen och ett projektdirektiv beslutas vid budgetavstämningen 2019.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att till budgetavstämningen 2019
återkomma med en långsiktig plan på avsättning till pensionsmedel samt till
avsättning under planperioden.
Regionstyrelsen får tillsammans med tekniska nämnden i uppdrag att titta på
konsekvens av kapitalkostnad och investeringsplan framåt. Uppdraget ska redovisas
på budgetavstämningen 2019.
Regionstyrelsen får tillsammans med miljö- och byggnämnden samt tekniska
nämnden i uppdrag att utreda alternativa organisatoriska lösningar som ger en
kostnads- och tidseffektiv och kvalitetssäker samhällsbyggnadsprocess.
Projektdirektiv ska beslutas vid budgetavstämningen 2019.
Regionstyrelsen och tekniska nämnden får i uppdrag att återkomma med förslag till
åtgärder för att effektivisera och minska regionens totala lokalkostnader. I uppdraget
ingår också att ta fram en analys och beskrivning av nuvarande kostnadsbild.
Projektdirektiv beslutas vid budgetavstämningen 2019.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att de bifalls.
Eva Nypelius (C) yrkar att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma
med förslag att säkerställa att IT-relaterade infrastrukturer och processer drivs mer
effektivt och rationellt än idag samt förslag till åtgärder som sänker de totala ITkostnaderna. Projektdirektiv ska beslutas vid budgetavstämningen 2019.
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Isabel Enström (MP) yrkar med instämmande av Meit Fohlin (S) att lägga till
”Uppdraget ska innefatta en flerårig handlingsplan hur effektiviseringen ska
genomföras och vad besparing samt kvalitetsförbättringar i det kan beräknas till”.
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och Isabel Enströms yrkande och
finner eget yrkande bifalls.
Eva Nypelius (C) yrkar att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma
med förslag avseende åtgärder för att öka avtalstroheten och en mer enhetlig
hantering av inköp i alla förvaltningar samt minska de totala inköpskostnaderna.
Projektdirektiv ska beslutas vid budgetavstämningen 2019.
Isabel Enström (MP) yrkar med instämmande av Meit Fohlin (S) att lägga till ”och
öka avtalstroheten i alla förvaltningar samt minska de totala inköpskostnaderna.
Projektdirektiv med målnivåer ska presenteras vid budgetavstämningen 2019”.
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och Isabel Enströms yrkande och
finner eget yrkande bifalls.
Eva Nypelius (C) yrkar att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma
med förslag till samordning av personalförmåner för alla förvaltningar. Förvaltningen
får också i uppdrag att återkomma med vilka åtgärder som måste vidtas för att
minska personalkostnaderna samtidigt som löneutvecklingen ska vara marknadsmässig. Projektdirektiv ska beslutas vid budgetavstämningen 2019.
Isabel Enström (MP) yrkar med instämmande av Meit Fohlin (S) att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag till samordning av personalförmåner för alla förvaltningar. Regionstyrelseförvaltningen tillsammans med övriga
förvaltningar ska också redovisa vilka åtgärder som behöver vidtas på kort och lång
sikt för att nå minskat sjuktal enligt uppsatta mål. Uppdraget skall vidare redovisa hur
respektive förvaltning arbetar med personalplanering och förslag på åtgärder vid
eventuellt upptäckta brister. Projektdirektiv ska presenteras vid budgetavstämningen
2019.
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och Isabel Enströms yrkande och
finner eget yrkande bifalls.
Eva Nypelius (C) yrkar att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda
framtidens skolorganisation på Gotland utifrån en kostnadsbild som närmar sig
referenskostnaden i kostnadsutjämningssystemet med bibehållen kvalitetsnivå. I
utredningen ska särskilt kompetensförsörjning och lokaler belysas. Projektdirektiv
ska beslutas vid budgetavstämningen 2019.
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Meit Fohlin (S) yrkar med instämmande av Isabel Enström (MP) att barn- och
utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda hur framtidens skolorganisation på
Gotland skulle kunna se ut, utifrån målsättningen att fler elever klarar skolans mål,
utan att kostnaderna ökar.
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och Meit Fohlins yrkande och
finner eget yrkande bifalls. Votering begärs. I omröstningen gäller ja-röst för Eva
Nypelius yrkande och nej-röst för Meit Fohlins yrkande. Omröstningen ger 8 jaröster: Jesper Skalberg Karlsson (M), Stefan Nypelius (C), Eva Ahlin (C), Fredrik
Gradelius (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 Ylva Bendelin (S). Regionstyrelsen beslutar att barn- och
utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda framtidens skolorganisation på Gotland
utifrån en kostnadsbild som närmar sig referenskostnaden i kostnadsutjämningssystemet med bibehållen kvalitetsnivå. I utredningen ska särskilt kompetensförsörjning och lokaler belysas. Projektdirektiv ska beslutas vid budgetavstämningen 2019.
Eva Nypelius (C) yrkar att regionsstyrelseförvaltningen får i uppdrag att till budgetavstämningen 2019 presentera förslag till effektivitetsprogram för 2021-2022 för att
nå budgeterat resultat på 2% år 2022.
Saga Carlgren (V) yrkar att uppdraget avslås.
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och Saga Carlgrens yrkande och
finner att eget yrkande bifalls.
Meit Fohlin (S) yrkar med instämmande av Isabel Enström (MP) även på följande
uppdrag:
Uppdrag till hälso- och sjukvårdsförvaltningen att redovisa konsekvenser av att
äskade tillskott inte tillförs för 2020.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att det avslås.
Uppdrag till regionstyrelseförvaltningen att områden där det i närtid kan byggas
hyresrätter och studentbostäder prioriteras upp i plan- och exploateringsprocessen.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att det avslås.
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Ökat klimatåtagande: Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram en
gemensam plan för arbetet med att nå målen i den koldioxidbudget som tagits fram
och för att kunna möta upp arbetet med färdplanen för ett hållbart energisystem på
Gotland. Den ska bland annat innefatta ett incitamentssystem att minska antalet
resor (minska klimatutsläpp och kostnader) och riktlinjer för hur klimatinvesteringar
ska göras.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att det avslås.
Ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att hitta arbetssätt och åtgärder som bidrar
till att medel som avsätts för satsningar på jämställdhet och bristyrken kan förutom
till lönesatsningar användas till andra åtgärder i syfte att behålla och rekrytera
personal. Det kan exempelvis vara ökad möjlighet till kompetensutveckling eller
forskning på del av tid, förändrat arbetstidsmått eller andra åtgärder som
förvaltningarna anser lämpliga.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att det bifalls.
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Driftbudget
Totalt äskar nämnderna budgetmedel med 153,9 mnkr för år 2020. Summan
innehåller kompensation för interna priser, externa avtal samt äskanden för nya
behov (67,3 mnkr).
Yrkanden driftbudget
Eva Nypelius (C) yrkar på driftbudget enligt förslag från C-M-L-KD.
Meit Fohlin (S) yrkar på driftbudget enligt förslag från S-V-MP-Fi med instämmande
av Saga Carlgren (V).
Ordföranden ställer proposition på båda förslagen och finner att eget förslag bifalls.
Votering begärs. I omröstningen gäller ja-röst för Eva Nypelius yrkande och nej-röst
för Meit Fohlins yrkande.
Omröstningen ger 8 ja-röster: Jesper Skalberg Karlsson (M), Stefan Nypelius (C),
Eva Ahlin (C), Fredrik Gradelius (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 Ylva Bendelin (S). Regionstyrelsen föreslår
regionfullmäktige att besluta driftbudget enligt förslag från (C), (M), (L) och (KD).
C-M-L-KD

S-V-MP-Fi

A. Nya beslut personalkostnadskompensation och resursfördelningsmodeller
Avsatt för personalkostnadskompensation

100,0

100,0

Personalkostnadskompensation

-85,0

-80,0

Jämställdhetssatsning och rekrytering bristyrken

-15,0

-20,0

67,0

67,0

Resursfördelningsmodell BUN

-40,8

-40,8

Resursfördelningsmodell GVN

-3,8

-3,8

Resursfördelningsmodell HSN

-39,2

-39,2

Resursfördelningsmodell SON

-27,1

-27,1

Delsumma resursfördelningsmodeller

-43,9

-43,9

Summa nya beslut personalkompensation
resursfördelningsmodeller

-43,9

-43,9

Avsatt för resursfördelningsmodeller
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B. Externa avtal och interna prishöjningar
Avsatt för externa avtal och interna prishöjningar

33,0

33,0

-25,4

-25,4

Interna priser regionstyrelseförvaltningen

-5,1

-5,1

Höjning internhyra

-4,0

-4,0

Ökad andel ekologiska livsmedel

0,0

-0,4

Summa externa avtal och interna priser

-1,5

-1,9

RS: Verksamhetsutveckling genom digitalisering

-1,5

-1,0

RS: Regional utveckling, projektkontor,
ökad befolkning

-1,5

-1,5

RS: föreningsbidrag gymnastikhall

-0,5

-2,0

TN: Kollektivtrafik

-5,0

0,0

TN: Kollektivtrafik, sjukresor, färdtjänst

0,0

-6,0

TN: Drift lekplats Klintehamn och
Aktivitetspark A7

0,0

-0,85

SON: Arbete mot våld i nära relationer
och hedersrelaterat våld

0,0

-2,0

SON: LSS

0,0

-7,0

SON/HSN: första linjen för barn och unga
psykisk ohälsa

0,0

-3,8

HSN: samtalsbehandlare primärvård

0,0

-3,0

HSN: prisökningar utomlänsvård

0,0

-10,0

HSN: ökad tillgänglighet primärvård

0,0

-5,0

HSN: Framtidens vårdinformationsmiljö

0,0

-4,0

Externa avtal

C. Förslag till ramtillskott
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HSN: ingen efterhandskompensation LOV
Primärvård

0,0

3,0

ÖFN: extra resurs kansli

0,0

-0,5

-8,5

-44,2

Regionstyrelsen

6,5

0,0

Tekniska nämnden

2,1

0,0

Miljö- och byggnämnden

0,4

0,0

20,0

0,0

5,0

0,0

Socialnämnden

13,0

0,0

Hälso- och sjukvårdsnämnden

13,0

0,0

0,0

20,0

60,0

20,0

Utdelning GEAB

10,0

10,0

Borttagande av avkastning fastighet

-5,0

-5,0

Ökad skatteintäkt (skattehöjning 75 öre)

0,0

75,0

Summa övriga förändringar

5,0

80,0

Summa justeringar (A+B+C+D+E)

11,1

10,0

Utgångsläge inför budgetberedningen

58,0

58,0

Justerat resultat

69,1

68,0

Summa ramtillskott
D. Effektivisering

Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Besparing
Delsumma effektiviseringar
E. Övriga förändringar
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Investeringsbudget 2020-2021
Investeringsbudgeten för 2020 beslutades på regionfullmäktige 19 november 2018.
Nämnderna har i sina strategiska planer för 2020-2022 föreslagit vissa förändringar
utifrån regionfullmäktiges beslut.
Nämndernas totala investeringsäskanden uppgår till 534 mnkr för 2020 (+85 mnkr
mot tidigare beslut) och totalt 2 390 mnkr 2020-2024.
Den största skillnaden för 2020 beror på att socialnämnden äskar medel för ny
korttidsenhet samt att regionstyrelseförvaltningen äskar medel för ny konstgräsplan. I
övrigt är det mindre justeringar.
Yrkanden investeringsbudget
Eva Nypelius (C) yrkar på förslag till investeringsbudget från (C), (M), (L) och (KD)
med tillägg att beläggningsprogram vägar ändras till 12 miljoner år 2020-2024.
Meit Fohlin (S) yrkar på förslag till investeringsbudget från (S), (V), (MP) och (Fi)
med följande tillägg:
Regionstyrelsen, klimatinvestering 10 miljoner kronor år 2020, 2021 och 2022.
Tekniska nämnden, beläggningsprogram vägar 12 miljoner kronor år 2020 till 2024.
Tekniska nämnden, tillgänglighetsramp Gustavsvik, lekplats Klintehamn, A7
aktivitetspark, 1,064 miljoner kronor.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att eget yrkande bifalls.
Votering begärs. I omröstningen gäller ja-röst för Eva Nypelius yrkande och nej-röst
för Meit Fohlins yrkande.
Omröstningen ger 8 ja-röster: Jesper Skalberg Karlsson (M), Stefan Nypelius (C),
Eva Ahlin (C), Fredrik Gradelius (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 Ylva Bendelin (S). Regionstyrelsen föreslår
regionfullmäktige att besluta investeringsbudget enligt förslag från (C), (M), (L) och
(KD).
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Investeringsbudget
2020

2021

Regionstyrelseförvaltningen
-

Investeringspott

3,4

3,4

-

Landsbygdsutveckling

2,0

2,0

-

Paternosterverk varuförsörjningen

-

Meröppet bibliotek

0,5

-

Bokningssystem

0,4

-

Bokbuss

-

Lokalinvesteringar

3,2

10,6

-

IT-investeringar

6,3

24,9

5,0

5,0

1,4

3,5

Tekniska nämnden
Teknikförvaltningen
-

Investeringspott

-

Gata och park

12,0

12,0

-

Mark och stadsmiljö

13,2

15,0

-

Kollektivtrafik

5,5

5,0

-

VA-verksamhet

105,0

125,0

-

Avfallshantering

24,9

14,2

-

Hamnverksamhet (affärsdrivande)

7,7

12,0

-

hamnverksamhet (anslagsfinansierad)

3,8

8,0

-

fastighetsförvaltning

80,0

65,0
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Samhällsbyggnadsförvaltning
-

räddningstjänst (ram)

6,0

6,0

Miljö- och byggnämnden
-

investeringspott

1,0

1,0

-

fordon

0,6

0,0

Barn- och utbildningsnämnden
-

investeringspott

6,0

6,0

-

lokalinvesteringar

31,8

62,0

-

IT-investeringar

6,5

6,5

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
-

Investeringspott

3,2

3,2

-

lokalinvesteringar

7,0

7,0

-

IT-investeringar

4,0

4,0

Socialnämnden
-

Investeringspott

5,0

5,0

-

lokalinvesteringar

30,0

41,3

-

IT-investeringar

4,0

4,0

Hälso- sjukvårdsnämnden
-

Investeringspott

22,0

22,0

-

Maskiner och inventarier

10,6

5,0

-

lokalinvesteringar

37,0

15,0

Investeringsbudget totalt

454,8

503,5

varav VA och avfall

129,9

139,2

varav skattefinansierat

324,9

364,3
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Exploateringsbudget
Exploateringsområde inkl VA

Budget 2020
Utgifter

Inkomster

Beslutade exploateringsprojekt

10 000

Järnvägen Södercentrum

2 000

8 000

Stadsutveckling Visborg

23 769

15 000

Kv Sotaren Terra Nova

5 500

5 000

Kv Kopparslagaren Terra Nova

2 000

Kv Brodösen Terra Nova

16 000

10 000

Roma Ekgatan

1 500

3 000

Odvalds Klinte

1 500

1 000

500

450

Talgoxen Hemse
Pott för kommande exploateringsprojekt

30 000

Summa exploateringsprojekt

82 769

52 450

Förstudier
Torslunden Visby

500

Pott förstudier

5 000

Summa förstudier

5 500

Totalt expl. budg. ink förstudier

88 269

52 450

Sammanställningen avser projekt där Region Gotland har ett ekonomiskt åtagande för utbyggnad
av infrastruktur och andra samhällsnyttiga anläggningar.
I tillägg till dessa projekt finns ett antal privata bostadsprojekt där regionen inte har några
ekonomiska åtaganden.
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
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Handlingar till

Ärende 20

Tilläggsanslag och beslut om stöd till
väganslutning för Visby flygplats
Innehåll
• Regionstyrelsen 2019-05-28, § 166
• Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-24
• Tekniska nämnden 2018-09-19, § 229

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 166

Tilläggsanslag och beslut om stöd till
väganslutning för Visby flygplats

RS 2019/409
AU § 156

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x

x
x
x
x

Region Gotland medfinansierar projektet FYSGOT om trafiksäkerhet och
tillgänglighet till Visby flygplats med 50 % av projektets faktiska kostnader,
sammanlagt högst 4,2 miljoner kr, varav 0,25 miljoner kr ur 2019 års anslag,
0,95 miljoner kr ur 2020 års anslag och 3,0 miljoner kr ur 2021 års anslag 1:1,
regionala tillväxtåtgärder. Beslutet avser perioden 2019-07-01 till 2021-12-31.
Tilläggsanslag för bruttofinansiering medges med 11,5 miljoner kr.
Investeringsbudget 2020 på 3,2 miljoner kr flyttas från projekt Trafiksäkerhetsåtgärder enligt länstrafikplan till projekt Anslutning flygplatsen.
Investeringsbudget 2019 på 0,5 miljoner kr flyttas från projekt Cykelplan till
projekt Anslutning flygplatsen.
Projekt Anslutning flygplatsen budgeteras med 1,0 miljoner kr 2019, 9,0 miljoner
kr 2020 och 11,2 miljoner kr 2021.

Swedavia och Region Gotland samverkar inom projektet FYSGOT för att utveckla
flygplatsen och förbättra tillgängligheten till den. Inriktningen är att förbättra för
gång- och cykeltrafikanter längs Lummelundsväg och infarten till flygplatsen samt att
förbättra korsningen väg 149/väg 69 genom en cirkulationsplats.
Tekniska nämnden beslutade (§ 229/2018) att för den del som avser cirkulationsplatsen, begära tilläggsanslag för bruttofinansiering med 8,4 miljoner kronor (övrig
finansiering sker inom tekniska nämndens budget). Samtidigt beslutade tekniska
nämnden att ansökningar om statlig medfinansiering och regionala tillväxtmedel
(1:1-medel) för den totala kostnaden, 8,4 miljoner kronor, för cirkulationsplatsen
skulle göras. Trafikverket har därefter beslutat om statlig medfinansiering på
4,2 miljoner kronor för cirkulationsplatsen.
Vid ärendets beredning har framkommit att summan som ska bruttofinansieras är
11,5 miljoner kronor eftersom ytterligare statsbidrag på 3,1 miljoner kronor erhållits.
Projektet ligger i linje med Region Gotlands tillväxtprogram 2016-2020 där
kommunikationer är ett utvecklingsområde och där tillgängligheten till flygplatsen är
ett insatsområde.
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Projektet överensstämmer med strategin i Vision Gotland 2025 om att stärka
Gotlands koppling till nationella och internationella trafiksystem.
I investeringsbudgeten har projektet Anslutning flygplatsen budgeterats med totalt
6 miljoner kronor, varav 2 miljoner kronor 2020 och 4 miljoner kronor 2021. Övrig
egen finansiering sker genom omprioritering från andra projekt. Totalt avsätts
9,7 miljoner kronor ifrån tekniska nämndens investeringsbudget. Projektet beräknas
starta under 2019 varför budgeten behöver omfördelas mellan åren 2019-2021 med
1,0 miljoner kronor 2019, 9,0 miljoner kronor 2020 och 11,2 miljoner kronor 2021,
totalt 21,2 miljoner kronor.
Driftskonsekvenser i form av avskrivningar och internränta uppstår med 231 000 när
investeringen är färdig. Ett anslag för att täcka dessa ökade kapitalkostnader behövs i
2022 års budget. Enligt teknikförvaltningen ryms inte dessa kostnader inom
nuvarande budgetram.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-24
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Regionstyrelseförvaltningen
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RS 2019/409, RS 2018/991
24 april 2019

Lena Johansson, Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

FYSGOT - Trafiksäkerhet och tillgänglighet. Ansökan om
regionala tillväxtmedel och tilläggsanslag
Förslag till beslut



Region Gotland medfinansierar projektet FYSGOT om trafiksäkerhet
och tillgänglighet till Visby flygplats med 50 % av projektets faktiska
kostnader, sammanlagt högst 4,2 mnkr, varav 0,25 mnkr ur 2019 års
anslag, 0,95 mnkr ur 2020 års anslag och 3,0 mnkr ur 2021 års anslag 1:1,
regionala tillväxtåtgärder. Beslutet avser perioden 2019-07-01 till 2021-1231.



Tilläggsanslag för bruttofinansiering medges med 11,5 mnkr.



Investeringsbudget 2020 på 3,2 mnkr flyttas från projekt
Trafiksäkerhetsåtgärder enligt länstrafikplan till projekt Anslutning
flygplatsen.



Investeringsbudget 2020 på 0,5 mnkr flyttas från projekt Cykelplan till
projekt Anslutning flygplatsen.



Projekt Anslutning flygplatsen budgeteras med 1,0 mnkr 2019, 9,0 mnkr
2020 och 11,2 mnkr 2021.

Sammanfattning

Swedavia och Region Gotland samverkar inom projektet FYSGOT för att utveckla
flygplatsen och förbättra tillgängligheten till den. Inriktningen är att förbättra för
gång- och cykeltrafikanter längs Lummelundsväg och infarten till flygplatsen samt att
förbättra korsningen väg 149/väg 69 genom en cirkulationsplats.
Tekniska nämnden beslutade (§ 229/2018) att för den del som avser
cirkulationsplatsen, begära tilläggsanslag för bruttofinansiering med 8,4 mnkr (övrig
finansiering sker inom tekniska nämndens budget). Samtidigt beslutade tekniska
nämnden att ansökningar om statlig medfinansiering och regionala tillväxtmedel (1:1medel) för den totala kostnaden, 8,4 mnkr, för cirkulationsplatsen skulle göras.
Trafikverket har därefter beslutat om statlig medfinansiering på 4,2 mnkr för
cirkulationsplatsen.
1 (4)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2019/409, RS 2018/991

Vid ärendets beredning har framkommit att summan som ska bruttofinansieras är
11,5 mnkr eftersom ytterligare statsbidrag på 3,1 mnkr erhållits.

Ärendebeskrivning
Bakgrund

Swedavia och Region Gotland samverkar inom projektet FYSGOT för att utveckla
flygplatsen och förbättra tillgängligheten till den. Tre delar ingår; terminalen,
flygplansområdet och tillgängligheten till flygplatsen. Avseende tillgängligheten till
flygplatsen är inriktningen att förbättra för gång- och cykeltrafikanter längs
Lummelundsväg och infarten till flygplatsen samt att förbättra korsningen väg
149/väg 69 genom en cirkulationsplats. Målet är en säkrare och förbättrad
tillgänglighet till Visby flygplats med olika transportmedel.
En översiktlig kalkyl är framtagen för tillgänglighetsprojektets tre delar, den uppgår
till 21,2 mnkr. Tekniska nämnden beslutade (§ 229/2018) att för den del som avser
cirkulationsplatsen, begära tilläggsanslag med 8,4 mnkr (övrig finansiering sker inom
tekniska nämndens budget). Samtidigt beslutade tekniska nämnden att ansökningar
om statlig medfinansiering och regionala tillväxtmedel (1:1-medel) för den totala
kostnaden, 8,4 mnkr, för cirkulationsplatsen skulle göras.
Trafikverket har därefter beslutat om statlig medfinansiering på 4,2 mnkr.

Projektbeskrivning

Att stärka Gotlands koppling till nationella och internationella trafiksystem är ett av
Gotlands mål i det regionala utvecklingsprogrammet Vision Gotland 2025. Hela
transportkedjan behöver då fungera väl. Infrastrukturen, som hamnar och flygplatser,
och tillgängligheten till dessa är viktiga för hur bra transportsystemen kan fungera. I
Region Gotlands tillväxtprogram 2016-2020 ingår förbättrad tillgänglighet till
flygplatsen som ett insatsområde.
Infarten till flygplatsen är en trevägskorsning, väg 149 och väg 69 som går fram till
flygplatsen. Svårigheterna att ta sig ut från flygplatsen är vid högsäsongstrafik och vid
större helger stora, med köbildning på väg 69 och risker för att farliga
trafiksituationer uppstår.
Ansökan avser en investering i en cirkulationsplats med säkra passager för gång- och
cykeltrafikanter i korsningen mellan väg 149 och väg 69. Målet för åtgärden är att
förbättra kapaciteten i korsningen, minska köbildningen, öka trafiksäkerheten och
framkomligheten, och skapa bättre förutsättningar och säkrare miljöer för
kollektivtrafik, gående och cyklister. Kapacitetsmässigt finns det enklare lösningar än
en cirkulationsplats men för att få en attraktiv och mer trafiksäker anslutning till
flygplatsen och Visby föreslås en cirkulationsplats i korsningen.

Horisontella perspektiv

Projektets mål är en säkrare och förbättrad tillgänglighet med olika transportmedel
till Visby flygplats. Det ska bidra till att trafiksäkerheten, tryggheten och
framkomligheten blir bättre för samtliga trafikantgrupper.
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Tjänsteskrivelse
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Olika förutsättningar, som geografiska och fysiska, finns för att kunna använda och
välja olika färdmedel. Bilister, cyklister och gående har olika behov, trafikmiljön ska
anpassas utifrån dessas olika behov.
Möjligheterna att kunna välja mellan olika trafikslag ökar då trafiklösningarna
uppfattas som trafiksäkra och trygga, och fler ska kunna se det som attraktivt och
genomförbart att välja hållbarare färdsätt.
Flygplatsen är en viktig destination för resenärer från hela Gotland, förbättringar i
tillgängligheten gynnar samtliga resenärer oavsett start/målpunkt för resan.
Genom cirkulationsplatsen ska en säker korsning för fordonstrafik med anpassade
övergångar göras för gående och cyklister, på så sätt kan en säkrare och attraktivare
trafikmiljö skapas.

Projektorganisation och genomförande

Projektet genomförs inom teknikförvaltningen.
De aktiviteter som avses genomföras:
 Projektdirektiv
 Projektplan
 Förprojektering samt förstudie om markförhållanden, behov av
detaljplanering
 Detaljprojektering
 Upphandling
 Byggnation
 Slutbesiktning
En styrgrupp kommer att finnas med representanter från Region Gotlands
teknikförvaltning och regionstyrelseförvaltning.
En projektgrupp kommer att finnas som består av från Region Gotlands sida:
projektledare, markingenjör, trafikplanerare, kommunikationsstrateg samt
representation från Swedavia.
I projektgruppen deltar trafikplanerare, planhandläggare och strateg som arbetar med
att främja ett hållbart resande. Till processen kan övrig kompetens inom
hållbarhetsområdet knytas.

Kostnads- och finansieringsbudget 2019-07-01—2021-12-31

Kostnader

2019

2020

2021

Totalt

Investeringar

500 000

900 000

7 000 000

8 400 000

Summa kostnader

500 000

900 000

7 000 000

8 400 000

250 000

450 000

3 500 000

4 200 000

Finansiering
Region Gotland, anslag 1:1
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250 000

450 000

3 500 000

4 200 000

Bedömning

Projektet ligger i linje med Region Gotlands tillväxtprogram 2016-2020 där
kommunikationer är ett utvecklingsområde och där tillgängligheten till flygplatsen är
ett insatsområde.
Projektet överensstämmer med strategin i Vision Gotland 2025 om att stärka
Gotlands koppling till nationella och internationella trafiksystem.
I investeringsbudgeten har projektet Anslutning flygplatsen budgeterats med totalt 6
mnkr, varav 2 mnkr 2020 och 4 mnkr 2021. Övrig egen finansiering sker genom
omprioritering från andra projekt. Totalt avsätts 9,7 mnkr ifrån tekniska nämndens
investeringsbudget. Projektet beräknas starta under 2019 varför budgeten behöver
omfördelas mellan åren 2019-2021 med 1,0 mnkr 2019, 9,0 mnkr 2020 och 11,2
mnkr 2021, totalt 21,2 mnkr.
Driftskonsekvenser i form av avskrivningar och internränta uppstår med 231 000 när
investeringen är färdig. Ett anslag för att täcka dessa ökade kapitalkostnader behövs i
2022 års budget. Enligt teknikförvaltningen ryms inte dessa kostnader inom
nuvarande budgetram.

Beslutsunderlag

- Tekniska nämnden § 229/2018
- Teknikförvaltningen, ansökan om regionala tillväxtmedel

Regionstyrelseförvaltningen

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

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2018-09-19

TN § 229

Anslutning till Visby flygplats

TN 2018/2253
TN AU § 173

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden begär tilläggsanslag hos regionstyrelsen med totalt 8 400 000
kronor för att bygga en cirkulationsplats i korsningen mellan Lummelundsväg
och infarten till flygplatsen.
Tekniska nämnden ger teknikförvaltningen i uppdrag att ansöka om statlig
medfinansiering och regionala tillväxtmedel (1:1-medel) för de totala kostnaderna
på 8 400 000 kronor för en cirkulationsplats under hösten 2018.
Tekniska nämnden föreslår att regionstyrelsen ger teknikförvaltningen och
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda eventuella behov av
planläggning inom ramen för projektet.

Att stärka Gotlands koppling till nationella och internationella trafiksystem är ett av
Gotlands mål i det regionala utvecklingsprogrammet Vision Gotland 2025. Det
förutsätter att hela resan fungerar smidigt. Infrastrukturen, som hamnar och
flygplatser, och tillgängligheten till dessa är centrala för hur väl transportsystemen
kan fungera. Flygets betydelse för Gotland gör att Visby flygplats har en strategisk
roll.
Swedavia (ägare till flygplasten) och Region Gotland driver ett samverkansprojekt,
FysGot, i syfte att utveckla flygplatsen och tillgängligheten till den. I projektet ingår
tre delar - terminalen, flygplatsområdet och tillgängligheten till flygplatsen.
En förstudie har tagits fram för att ge en bild av vilka utvecklingsbehov som finns
för att möta både nuläget och framtida krav. Den behandlar kapaciteten i
terminalbyggnaden och kommunikationerna till och från flygplatsen.
Flygplatsen byggdes senast om på mitten av 1980-talet. Nu genomför Swedavia
anpassningar och om- och nybyggnader för att få effektivare flöden och utrymmen
anpassade till nuläge och framtida krav. Det gäller bl.a. gate, avresehall och
säkerhetskontroller, liksom åtgärder på flygplatsområdet.
Förslaget från projektet FysGot är att gå vidare med att förbättra för gång-, cykel och
kollektivtrafikanter längs Lummelunds väg och infarten till flygplatsen. Kapaciteten,
trafiksäkerheten och framkomligheten föreslås förbättras i korsningen mellan
Lummelunds väg och infarten till flygplatsen, genom att en cirkulationsplats byggs.
Kapacitetsmässigt finns det enklare lösningar än en cirkulationsplats men för att få en
attraktiv och mer trafiksäker anslutning till flygplatsen och Visby föreslås en
cirkulationsplats i korsningen.
En kalkyl finns framtagen som visar en total kostnad för hela projektet på cirka 21,2
miljoner kronor. I inledningen av projektet skall en förprojektering genomföras för
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Protokoll

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2018-09-19

att verifiera utformningsalternativ samt kostnaderna för projektet. I detta skede ska
det eventuella behov av planläggning klarläggas. Projektet kommer pågå 2019-2021.
En översiktlig kalkyl redovisas nedan.

Väg 149
Väg 69
Cirkulation
Mark, dp mm
Totalt

Kostnad (mnkr)
6,2
2,6
8,4
4,0
21,2

Projektet har möjlighet att söka statlig medfinansiering där Region Gotland är
väghållare samt regionala tillväxtmedel (1:1-medel).
Om tilläggsanslag, regionala tillväxtmedel och statlig medfinansieras beviljas kommer
kostnaderna att fördelas enligt nedan.
TNs strategiska plan och budget 2019-2021 9,7 mnkr ( varav 3, 2 mnkr från
trafiksäkerhetsplan, 0,5 mnkr från cykelplan och 6 mnkr från anslutning till
flygplatsen).
Statlig medfinansiering: 7,3 mnkr (varav 4,2 nmkr för cirkulationsplats och 3,1 mnkr
för åtgärder längs Lummelundsväg)
Regionala tillväxtmedel: 4,2 mnkr (4,2 mnkr för cirkulationsplats)
Vid budgetberedningen hösten 2018 kommer det föreslås att de 6 miljoner kronor
för anslutning till flygplatsen som idag finns i strategisk plan och budget år 20202021 flyttas till år 2019 för att säkerställa att projektet kan starta enligt tidplan.
Bedömning

Projektets bedömning är att tilläggsanslag erfordras med 8 400 000 kr till en
cirkulationsplats.
Teknikförvaltningen avser att söka 4 200 000 kronor i statlig medfinansiering och
4 200 000 kronor i regionala tillväxtmedel (1:1-medel) för cirkulationsplatsen under
hösten 2018. Bidrag söks därmed för hela kostnaden, 8 400 000 kronor, av
cirkulationsplatsen.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av avdelningschef Jenny Iversjö.
Ordförande frågade om ansvarsfördelningen mellan Region Gotland och Swedavia.
Jenny förklarade att Region Gotland är ansvariga för vägen fram till flygplatsen.
Claes Nysell (L) frågade om cykelbanan på västra sidan om väg 149 kommer att
finnas kvar? Jenny svarade ja. Claes föreslår att cykelvägen på västra sidan om väg
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Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2018-09-19

149 ska göras om till mopedbana enligt tidigare medborgarförslag. Jenny tar mer sid
förslaget.
Joan Sundin (V) frågade om projektet kan delas upp och prioritera tillgängligheten
för cyklister. Jenny svarade att förvaltningen bedömer att det presenterade förslaget
är det mest fördelaktiga.
Ordförande frågade om det kommer att finnas cykelbana norr om flygplatsen längst
väg 149. Jenny svarade att det är viktigt att säkerställa att cirkulationsplatsen blir bra
för alla trafikanter.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Informationen godkänns.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-09-10.
Presentation på sammanträde.
Skickas till
Regionstyrelsen
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2019-06-17

Handlingar till

Ärende 21

Ändring av bolagsordning i AB Gotlandshem
och Gotlandshem värme AB
Innehåll
• Regionstyrelsen 2019-05-28, § 122
• Regionstyrelseförvaltningen 2019-03-08
• AB Gotlandshem 2019-02-12
• Bolagsordning för AB Gotlandshem, 2015-11-23, § 286
• Bolagsordning för Gotlandshem värme AB

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-04-29

RS § 122

Ändring av bolagsordningar i AB
GotlandsHem och GotlandsHem Värme AB

RS 2019/312
AU § 106

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Regionfullmäktige godkänner AB GotlandsHems framställan om att ändra 8 § om
antalet styrelseledamöter i bolagsordningen för AB GotlandsHem och
GotlandsHems Värme AB godkänns.
x Regionfullmäktige uppdrar åt respektive bolag att kalla till bolagsstämma med
förslag om ändring i respektive bolagsordning enligt 1.
x Regionfullmäktige uppdrar åt stämmoombudet att rösta i enlighet med punkt 1. på
respektive bolagsstämma.
x Regionfullmäktige uppdrar åt respektive bolag att när ändringen i bolagsordningen
registrerats hos Bolagsverket inkomma med en konsoliderad bolagsordning till
regionens författningssamling.
x

AB GotlandsHem har framställt om att fullmäktige tar ställning till ändringsförslag
för 8 § bolagsordningen för AB GotlandsHem och för 8 § bolagsordningen för
GotlandsHems Värme AB. Antalet styrelseledamöter föreslås ändras från ett bestämt
antal till ett lägsta och ett högsta antal (5–7 respektive 1–4). Skälet till förslaget är att
fullmäktige utsätter bolaget för risken av tvångslikvidation när fullmäktige entledigar
ledamot utan att samtidigt utse ny ledamot. Risken skulle minska om föreslagen
ändring godkänns.
Av 10 kap. 3 § kommunallagen framgår att fullmäktige har ett stort ansvar när det
gäller innehållet i bolagsordningen för kommunala bolag. Av 18 § bolagsordningarna
i berörda bolag framgår därför att de inte får ändras utan godkännande av regionfullmäktige i Region Gotland. Det är dock på ett aktiebolags stämma som bolagsordningen slutligen beslutas.
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att AB GotlandsHems framställan godkänns.
Ärendets behandling under mötet

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

AB GotlandsHem 2019-02-12
Regionstyrelseförvaltningen 2019-03-08
Skickas till
Region Gotlands valda stämmoombud i bolagen
AB GotlandsHem, GotlandsHem Värme AB, Författningssamlingen
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2019/312
8 mars 2019

Patrik Pettersson

Regionstyrelsen

Ändring av bolagsordningar i AB GotlandsHem och
GotlandsHem Värme AB
Förslag till beslut i regionfullmäktige

1. Regionfullmäktige godkänner AB GotlandsHems framställan om att ändra 8 §
om antalet styrelseledamöter i bolagsordningen för
a) AB GotlandsHem och
b) GotlandsHems Värme AB.
2. Regionfullmäktige uppdrar åt respektive bolag att kalla till bolagsstämma med
förslag om ändring i respektive bolagsordning enligt 1.
3. Regionfullmäktige uppdrar åt stämmoombudet att rösta i enlighet med punkt 1.
på respektive bolagsstämma.
4. Regionfullmäktige uppdrar åt respektive bolag att när ändringen i
bolagsordningen registrerats hos Bolagsverket inkomma med en konsoliderad
bolagsordning till regionens författningssamling.

Ärendet

AB GotlandsHem har framställt om att fullmäktige tar ställning till ändringsförslag
för 8 § bolagsordningen för AB GotlandsHem och för 8 § bolagsordningen för
GotlandsHems Värme AB. Antalet styrelseledamöter föreslås ändras från ett bestämt
antal till ett lägsta och ett högsta antal (5–7 respektive 1–4). Skälet till förslaget är att
fullmäktige utsätter bolaget för risken av tvångslikvidation när fullmäktige entledigar
ledamot utan att samtidigt utse ny ledamot. Risken skulle minska om föreslagen
ändring godkänns.
Av 10 kap. 3 § kommunallagen framgår att fullmäktige har ett stort ansvar när det
gäller innehållet i bolagsordningen för kommunala bolag.1 Av 18 § bolagsordningarna
i berörda bolag framgår därför att de inte får ändras utan godkännande av
regionfullmäktige i Region Gotland. Det är dock på ett aktiebolags stämma som
bolagsordningen slutligen beslutas.
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att AB GotlandsHems framställan godkänns.
1

https://lagen.nu/2017:725#K10P3
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Beslutsunderlag

AB GotlandsHems framställan den 12 februari 2019
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Region Gotlands valda stämmoombud i bolagen
AB GotlandsHem
GotlandsHem Värme AB
Författningsamlingen, för bevakning
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Visby 2019-02-12

Till Regionfullmäktige

Ändring av bolagsordningar i AB GotlandsHem och
GotlandsHem Värme AB
Av nuvarande bolagsordningar avseende AB GotlandsHem, 556066–0523, och GotlandsHem Värme
AB, 556807–3646, framgår att det ska vara ett visst antal ledamöter i bolagens styrelser. Under de
senaste åren har bolaget haft styrelseledamöter som valt att avsäga sig uppdraget och
Regionfullmäktige har inte givits chansen att förrätta val av ny styrelseledamot innan ledamot
och/eller suppleant avsagt sig uppdraget. Detta har lett till att bolagen vid upprepade tillfällen varit
likvidationspliktiga.

Efter beslut i styrelsen för AB GotlandsHem är förslaget att ändra lydelsen i respektive bolags
bolagsordning enligt nedan:
AB GotlandsHem, nuvarande lydelse
§8 Styrelse
Styrelsen ska bestå av sju ledamöter samt sju suppleanter.
Styrelsen utses av Regionfullmäktige i Region Gotland för tiden från den årsstämma som följer
närmast efter det val till regionfullmäktige som förrättats intill slutet av den årsstämma som följer
efter nästa val till regionfullmäktige. Regionfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i
bolagets styrelse.
AB GotlandsHem, förslag på ny lydelse
§8 Styrelse
Styrelsen ska bestå av fem till sju ledamöter samt fem till sju suppleanter.
Styrelsen utses av Regionfullmäktige i Region Gotland för tiden från den årsstämma som följer
närmast efter det val till regionfullmäktige som förrättats intill slutet av den årsstämma som följer
efter nästa val till regionfullmäktige. Regionfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i
bolagets styrelse.

Styrelsens säte: Visby
Organisationsnummer:
556066-0523

Telefonnummer: 0498 - 20 39 00
info@gotlandshem.se
www.gotlandshem.se

Jungmansgatan 1A
621 83 Visby

Visby 2019-02-12

GotlandsHem Värme AB, nuvarande lydelse
§8 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst 2 och högst 4 ledamöter med lägst 1 och högst 3 suppleanter.
Styrelseledamöter och suppleanter utses av Regionfullmäktige i Region Gotland för tiden från den
ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter val till regionfullmäktige förrättats intill slutet av den
årsstämma som följer efter nästa val till regionfullmäktige.

GotlandsHem Värme AB, förslag på ny lydelse
§8 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst en och högst fyra ledamöter med lägst en och högst tre suppleanter.
Styrelseledamöter och suppleanter utses av Regionfullmäktige i Region Gotland för tiden från den
ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter val till regionfullmäktige som förrättats intill slutet av
den årsstämma som följer efter nästa val till regionfullmäktige.

Bolagets styrelse önskar nu att Regionfullmäktige tar upp frågan för beslut enligt förslaget.

Vänliga hälsningar
Elisabeth Kalkhäll
VD, GotlandsHem

Styrelsens säte: Visby
Organisationsnummer:
556066-0523

Telefonnummer: 0498 - 20 39 00
info@gotlandshem.se
www.gotlandshem.se

Jungmansgatan 1A
621 83 Visby

Författningssamling för Region Gotland

BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GOTLANDSHEM
(org.nr. 556066-0523)
Antagen av regionfullmäktige 2015-11-23 § 286.
§ 1 Firma
Bolagets firma är Aktiebolaget Gotlandshem.
§ 2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Visby, Gotlands län.
§ 3 Verksamhetsföremål
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Region Gotland förvärva, äga, bebygga,
förvalta, förädla och försälja fastigheter och tomträtter med bostadslägenheter och därtill
hörande kollektiva anordningar samt även med lokaler i de fall lokalerna utgör en mindre del
av dessa fastigheter, används för regionens verksamhet eller är kommersiella lokaler som har
ett tydligt samband med den övriga verksamheten.
§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip
främja bostadsförsörjningen i Region Gotland och erbjuda hyresgästerna möjlighet till
boendeinflytande och inflytande i bolaget.
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Region Gotland.
§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning
Bolaget ska bereda Regionfullmäktige i Region Gotland möjlighet att ta ställning innan sådana
beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.
§ 6 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 12 000 000 kronor och högst 48 000 000 kronor.
§ 7 Antal aktier
I bolaget ska finnas lägst 12 000 aktier och högst 48 000 aktier.
§ 8 Styrelse
Styrelsen ska bestå av sju ledamöter samt sju suppleanter.
Styrelsen utses av Regionfullmäktige i Region Gotland för tiden från den årsstämma som
följer närmast efter det val till regionfullmäktige som förrättats intill slutet av den årsstämma
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som följer efter nästa val till regionfullmäktige. Regionfullmäktige utser också ordförande och
vice ordförande i bolagets styrelse.
§ 9 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande
direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. För revisorn får av bolagsstämman
en revisorssuppleant utses.
Revisorns och – i förekommande fall revisorssuppleantens – uppdrag gäller till slutet av den
årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.
§ 10 Lekmannarevisor
För samma mandatperiod som gäller för bolagets revisor ska Regionfullmäktige i Region
Gotland utse en lekmannarevisor med suppleant.
§ 11 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev med posten till ägarna tidigast fyra veckor och
senast två veckor före stämman.
§ 12 Utomståendes närvarorätt vid bolagsstämman
Allmänheten har rätt att närvara vid bolagsstämman.
§ 13 Ärenden på årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.
1. Stämmans öppnande;
2. Val av ordförande vid stämman;
3. Upprättande och godkännande av röstlängd;
4. Val av en eller två justeringsmän;
5. Godkännande av dagordning;
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;
7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns
granskningsrapport;
8. Beslut om
a) fastställande av resultat- och balansräkning
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
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c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter;
10. Val av revisor och revisorssuppleant (i förekommande fall);
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen.
§ 14 Bolagsstämmans kompetens
Beslut i följande frågor ska fattas av bolagsstämman.
– Bildande av bolag
– Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
– Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp som motsvarar en väsentlig
del av bolagets omsättning
– Ärende av principiell betydelse eller annars större vikt
§ 15 Räkenskapsår
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.
§ 16 Firmateckning
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant
bemyndigande får endast avse två personer i förening.
§ 17 Inspektionsrätt
Regionstyrelsen i Region Gotland äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper
samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet.
§ 18 Ändring av bolagsordning
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av regionfullmäktige i Region Gotland.
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Bolagsordning för GotlandsHem Värme AB
§ 1 Firma
Bolagets firma är GotlandsHem Värme AB.
§ 2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Region Gotland, Gotlands län.
§ 3 Verksamhetsföremål
Bolaget ska idka produktion och försäljning av energi och därmed jämförlig verksamhet.
§ 4 Ändamålet med bolagets verksamhet
Bolagets syfte är att producera miljövänlig och prisvärd fjärrvärme med egna pelletspannor
till moderbolaget AB GotlandsHem med iakttagande av kommunallagens
lokaliseringsprincip.
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer
Likvideras bolaget ska dess behållning tillfalla AB GotlandsHem
§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning
Bolaget ska bereda Regionfullmäktige i Region Gotland möjlighet att ta ställning innan
sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.
§ 6 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 500 000 kronor och högst 1 000 000 kronor.
§ 7 Antal aktier
I bolaget ska finnas lägst 500 aktier och högst 1 000 aktier.
§ 8 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst 2 och högst 4 ledamöter med lägst 1 och högst 3 suppleanter.
Styrelseledamöter och suppleanter utses av Regionfullmäktige i Region Gotland för tiden från
den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter val till regionfullmäktige förrättats intill
slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till regionfullmäktige.
§ 9 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och i
förekommande fall verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor
och en revisorssuppleant.
Revisorns och – i förekommande fall suppleantens – uppdrag gäller till slutet av den
årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.
§ 10 Lekmannarevisor
Bolaget ska ha en lekmannarevisor och en lekmannarevisorsuppleant som utses av
Regionfullmäktige i Region Gotland för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer
närmast efter val till regionfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter
nästa val till regionfullmäktige.

§ 11 Kallelse till årsstämma
Kallelse till årsstämma ska ske genom brev med posten, telefax eller e-post tidigast sex
veckor och senast två veckor före stämman.
§ 12 Ärenden på årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling.
1 Stämmans öppnande
2 Val av ordförande vid stämman
3 Upprättande och godkännande av röstlängd
4 Val av en eller två protokollsjusterare
5 Godkännande av dagordning
6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7 Föredragning av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns
granskningsrapport samt i förekommande fall, koncernredovisning och
koncernrevisionsberättelse
8 Beslut om
a) fastställelse av resultat- och balansräkningen samt i förekommande fall,
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören, när sådant
förekommer
9 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter;
10 Val av revisor och revisorssuppleant
11 I förekommande fall anmälan av utsedda styrelseledamöter och suppleanter samt utsedd
lekmannarevisor
12 Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller
bolagsordningen
Vid årsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda
aktier, utan begränsning i röstetalet.
§ 13 Räkenskapsår
Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.
§ 14 Firmateckning
Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma.
Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening.
§ 15 Inspektionsrätt
Regionstyrelsen i Region Gotland och regionens revisorer äger rätt att när som helst granska
bolagets verksamhet och räkenskaper.
§ 16 Ändring av bolagsordning
Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av Regionfullmäktige i Region Gotland.

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-04-29

RS § 122

Ändring av bolagsordningar i AB
GotlandsHem och GotlandsHem Värme AB

RS 2019/312
AU § 106

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Regionfullmäktige godkänner AB GotlandsHems framställan om att ändra 8 § om
antalet styrelseledamöter i bolagsordningen för AB GotlandsHem och
GotlandsHems Värme AB godkänns.
x Regionfullmäktige uppdrar åt respektive bolag att kalla till bolagsstämma med
förslag om ändring i respektive bolagsordning enligt 1.
x Regionfullmäktige uppdrar åt stämmoombudet att rösta i enlighet med punkt 1. på
respektive bolagsstämma.
x Regionfullmäktige uppdrar åt respektive bolag att när ändringen i bolagsordningen
registrerats hos Bolagsverket inkomma med en konsoliderad bolagsordning till
regionens författningssamling.
x

AB GotlandsHem har framställt om att fullmäktige tar ställning till ändringsförslag
för 8 § bolagsordningen för AB GotlandsHem och för 8 § bolagsordningen för
GotlandsHems Värme AB. Antalet styrelseledamöter föreslås ändras från ett bestämt
antal till ett lägsta och ett högsta antal (5–7 respektive 1–4). Skälet till förslaget är att
fullmäktige utsätter bolaget för risken av tvångslikvidation när fullmäktige entledigar
ledamot utan att samtidigt utse ny ledamot. Risken skulle minska om föreslagen
ändring godkänns.
Av 10 kap. 3 § kommunallagen framgår att fullmäktige har ett stort ansvar när det
gäller innehållet i bolagsordningen för kommunala bolag. Av 18 § bolagsordningarna
i berörda bolag framgår därför att de inte får ändras utan godkännande av regionfullmäktige i Region Gotland. Det är dock på ett aktiebolags stämma som bolagsordningen slutligen beslutas.
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att AB GotlandsHems framställan godkänns.
Ärendets behandling under mötet

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

AB GotlandsHem 2019-02-12
Regionstyrelseförvaltningen 2019-03-08
Skickas till
Region Gotlands valda stämmoombud i bolagen
AB GotlandsHem, GotlandsHem Värme AB, Författningssamlingen
12 (49)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2019-06-17

Handlingar till

Ärende 22

Årsredovisningar och revisionsberättelser för bolagen 2018; anmälan
Innehåll
Årsredovisningar och revisionsberättelser för:
• AB Gotlandshem
• Wisby Strand Event & Congress Gotland AB
• Gotlands Näringslivs- och Etableringsservice AB
• Inspiration Gotland
• Gotlands musikstiftelse
• Science Park Gotland
Ordförande föreslår att årsredovisningarna läggs till handlingarna

Saknade årsredovisningar (anmäls vid nästa sammanträde med
fullmäktige, 24 september)
• Gotlands Energi AB
•

Gotlands Filmfond

•

ALMI Gotland

• Gotland Grönt Centrum
Årsredovisningar med revisionsberättelser och stämmoprotokoll
finns att läsa på Region Gotlands hemsida för fullmäktige.
Kan även fås som kopierade exemplar genom fullmäktiges kansli.
Kontakta Per Lundin tel. 0498-26 93 55 eller via
e-post per.lundin@gotland.se

Årsredovisning och
hållbarhetsrapport
2018

Lagstadgad hållbarhetsrapport
Denna årsredovisning och hållbarhetsrapport utgör den lagstadgade
hållbarhetsrapporten enligt årsredovisningslagen. Hållbarhetsrapporten
omfattar AB GotlandsHem samt GotlandsHem Värme AB och baseras,
liksom föregående år, på principerna i ramverket EurHo-GR, som är
framtaget av ett europeiskt nätverk av allmännyttiga bostadsbolag.
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5
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6
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9
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49
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50
Flerårsöversikt				52
Vinstdisposition				52

Ekonomiska sammanställningar
Resultaträkningar				53
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Kassaflödesanalys			56
Förändringar i eget kapital			
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Hållbart är
självklart
Under 2018 har GotlandsHem gjort sitt hittills bästa resultat
samt genomfört den största fastighetsaffären i bolagets
historia. Därtill kan vi konstatera att värmeböljan i somras
skapade stora utmaningar för både bolaget, våra hyresgäster
och samhället i stort.
Goda möjligheter

Det viktigaste vi har

GotlandsHems resultat för 2018 uppgår till 361
och är bolagets bästa hittills. Efterfrågan på
bostäder är fortsatt hög och låga räntekostnader
har också bidragit till att vi kan hålla en hög nivå
på underhållet i våra fastigheter. Vi har även
god kontroll på kostnadsutvecklingen och vi har
konkurrenskraftiga driftkostnader.

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och
under året har vi haft fokus på att skapa en ökad
gemenskap för att kunna arbeta mot samma
mål. Vi har satsat på kompetensutveckling för
alla medarbetare liksom en gemensam studieresa till bland annat Örebro och Stockholm.
Under året har vi tillsammans arbetat fram en ny
organisation, som gäller från 1 januari 2019. Den
nya organisationen ska stödja oss i att uppnå
våra mål och vara till nytta för både oss som
medarbetare och våra hyresgäster.

Under året har vi genomfört försäljningen av fem
fastigheter runt om på Gotland, omfattandes
924 hyreslägenheter. Resultatet innehåller därför
reavinster netto om 321 miljoner kronor. Affären
har genomförts för att långsiktigt stärka bolaget
att klara en historiskt hög investeringstakt utan
att skuldsättningen ökar för mycket.

Perspektiv på hållbarhet
För oss på GotlandsHem är det en självklarhet att verksamheten ska präglas av långsiktig
hållbarhet, vilket är utgångspunkten i alla beslut
vi fattar. Utmaningen är att hitta en god balans
mellan ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Som ett led i att belysa hållbarhetsfrågorna
ytterligare under året, har vi genomfört intressentdialoger med våra fyra främsta intressenter;
hyresgäster, ägare, styrelse och medarbetare.
Det har gett oss underlag för att framöver kunna
arbeta ännu mer fokuserat med hållbarhet ur
olika perspektiv.

Värdens bästa
Avslutningsvis vill jag rikta ett stort och varmt
tack till alla kompetenta, engagerade och erfarna
medarbetare, som varje dag lever GotlandsHems
värdegrund och arbetar fokuserat för att vi ska
vara den bästa av värdar. Jag vill även tacka
styrelsen för ett förtroendefullt samarbete under
året.

Elisabeth Kalkhäll
VD, GotlandsHem
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GotlandsHem i korthet
– från norr till söder

79

Fårösund

39

28

Tingstäde

69
Lärbro

276
Slite

Väskinde

3 211
Visby

103
Roma

190

Klintehamn

234

32

Stånga

Hemse

19

Havdhem

25

Burgsvik

4 568
bostäder

587
lokaler
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nyproducerade
lägenheter

37,5 mkr
lades på underhåll

Antal ingångna
hyresavtal

559

Avkastning

Soliditet

Likviditet

361 mkr

32,8 %

131 mkr

Vi är 97 anställda och vår medelålder är 48 år
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Försäljning
för framtiden
Våren 2018 kunde GotlandsHem avsluta den genom historien
största fastighetsförsäljningen som bolaget har genomfört.
Beslut och process
Under våren 2016 identifierade bolaget ett
behov att sälja fastigheter för att kunna finansiera nyproduktion, upprustning i det befintliga
beståndet och öka soliditeten. Detta lyftes i
styrelsen, där bolaget fick i uppdrag att ta fram
en fastighetsstrategi. Denna antogs av styrelsen
i december 2016. Man fattade även då beslutet
att tillfråga regionfullmäktige om tillstånd att
pröva marknaden inför en försäljning av ett antal
fastigheter i bolagets bestånd samt att få bilda
dotterbolag för att kunna genomföra försäljning.

Vi prövar marknaden
Regionfullmäktige beslutade i februari 2017 att
ge GotlandsHem tillstånd att pröva marknaden inför en eventuell försäljning samt att bilda
bolag för att kunna genomföra en sådan. Efter
noggranna analyser valde bolaget att välja ut
sju fastigheter som lämpliga för försäljning,
beroende på driftnetto, förvaltningskostnader
och beräknade framtida återinvesteringsbehov.
De fastigheter som lades ut till försäljning var

Stäven 1, Bogen 1 och Kakelugnsmakaren i Visby,
Mickelgårds 1:32 i När samt Spenarve 1:46, 1:51
och 1:52 i Havdhem. Det här omfattade totalt
944 lägenheter.
Samtidigt genomfördes en upphandling av en
erfaren fastighetsmäklare, som kunde hjälpa och
stötta bolaget i en försäljningsprocess.
Sommaren 2017 låg de aktuella fastigheterna
ute till försäljning och många var intresserade.
Sammantaget inkom ett tiotal anbud på antingen
hela eller delar av utannonserade fastigheter.
Efter en selekteringsprocess valde bolaget
att gå vidare i förhandlingar med Kuststaden
Projektutveckling AB avseende fastigheterna
Stäven 1 och Bogen 1, med Havdhem Värme AB
avseende de tre fastigheterna i Havdhem och
med Fastigheter i När AB avseende fastigheten
i När. Fastigheten Kakelugnsmakaren togs bort
från vidare diskussioner och bolaget valde att
behålla fastigheten.

GotlandsHem

Årsredovisning
2018

Avtal tecknades med de tre köparna och styrelsen
godkände köpeavtalen i oktober 2017. Då detta
var en omfattande försäljning som påverkade
bolaget kraftigt, krävdes det ett beslut i regionfullmäktige för att försäljningen slutligen skulle
vinna laga kraft. Sådant beslut fattades i regionfullmäktige i mitten av december 2017.

Försäljningen blir verklighet
Försäljningen av fastigheterna i När och i Havdhem slutfördes 15 januari 2018. Då dessa två
affärer omfattade 39 lägenheter fick försäljningarna ingen avgörande påverkan på bolagets
förvaltning. Tisdag 3 april genomfördes den
större fastighetsförsäljningen av fastigheterna i
Visby, som en bolagsförsäljning till Kuststaden
Projektutveckling AB. Då dessa båda fastigheter
var GotlandsHems största fick det även effekt på
förvaltningen. I området var fem bovärdar placerade för att sköta om lägenheterna. Bovärdarna
valde efter försäljningen att stanna kvar på GotlandsHem och arbeta i andra bostadsområden.
Då vi hade lång tid på oss att genomföra fastighetsaffären kunde vi planera för den kommande
övertaligheten genom visstidsanställningar.
Totalt sett inbringade fastighetsförsäljningen
cirka 540 miljoner kronor till GotlandsHem,
vilket har används för att lägga grunden för en
finansiell stabilitet i bolaget inför presumtiva
räntehöjningar samt kommande investeringar
och återinvesteringar. Redan 2018 har detta gett
effekt då bolagets finansiella kostnader för verksamheten har halverats och trots att fastigheter
har sålts gör GotlandsHem en vinst innan skatt
om cirka 330 miljoner kronor (32 miljoner kronor
föregående år).
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Öppen kommunikation
Genom hela försäljningsprocessen lade vi
stor vikt vid att vara ytterst transparenta mot
medarbetare, hyresgäster och allmänhet. Det
mediala intresset blev stort, som väntat. Vi valde
att i första hand informera våra medarbetare och
berörda hyresgäster innan vi kommunicerade
externt via bland annat pressmeddelanden.
En försäljning av det här slaget berör många
människor och skapar även politisk debatt.
Det var viktigt för oss att säkra den information
som kommunicerades och att medarbetare och
hyresgäster skulle känna sig trygga med den.
Då beslutet om försäljning av fastigheterna hade
fattats av styrelsen valde bolaget att bjuda in
berörda hyresgäster i respektive område, till
möten. I dessa möten deltog även köparna,
vilket gav hyresgästernas möjlighet att ställa
sina frågor direkt till sin blivande hyresvärd.
Vår uppfattning är att vår öppenhet och hur vi
valde att kommunicera genom hela processen,
lade grunden för det mottagande de nya köparna fick när väl tillträdet var ett faktum. Vi kan
i dag inte se att fastighetsaffärerna har drabbat
hyresgästerna negativt. Mycket tyder på att de
till och med, i vissa avseenden, upplever att de
har fått bättre service och bemötande av sin nya
hyresvärd.
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Avkastning 2018

Likviditet 2018

Soliditet 2018

361 mkr

131 mkr

32,8 %

Mål 2019

Mål 2019

Mål 2019

7,5 mkr

29 mkr

32,7 %
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27 feb

Regionfullmäktige
ger tillåtelse att
pröva marknaden
inför en eventuell
försäljning.

25 april Sommar
GotlandsHems
styrelse
fattar beslutet
att pröva
marknaden.

Ett tiotal
anbud inkom.
Bolaget väljer
att behålla
Kakelugnsmakaren och att
gå vidare med
förhandlingar
om de två andra
kvarteren i Visby
samt i Havdhem
och När.

24 okt

18 dec

Styrelsen godkänner köpeavtalen
med de sammanlagt tre köparna.

Regionfullmäktige
fastställer styrelsens beslut, att
sälja fastigheterna.

2018

2017

Fastighetsförsäljningen
15 jan

3 april

Fastigheterna i
Havdhem och När
överlåts.

Fastigheterna
Stäven 1 och Bogen
1, Visby, överlåts.
Totalt inbringade
fastighetsförsäljningarna
cirka 540 miljoner
kronor.
Totalt såldes 924
hyreslägenheter.
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Vision och
verksamhet
Vi ska agera affärsmässigt på hyresrättsmarknaden, med våra
hyresgästers trygghet, behov och förväntningar i främsta rummet.
Verksamhet och affärside
AB GotlandsHem är ett allmännyttigt bostadsbolag, med huvudfokus på hyreslägenheter.
Vår affärsidé är att erbjuda ett brett utbud av
hyresrätter för dig som vill bo på Gotland.
Bolagets bildades 1957 och har verkat i sin nuvarande form sedan 29 juni 1971. AB GotlandsHem
och dess dotterbolag GotlandsHem Värme AB, är
ett av Region Gotland helägda bolag som styrs
genom Bolagsordning, Ägardirektiv samt Aktieägarpolicy. Bolaget har i dagsläget cirka 4 600
lägenheter och cirka 600 lokaler. Vi är den enskilt
största hyresrättsaktören på den gotländska
marknaden, med drygt 50 procent av Gotlands
hyresrätter. Det gör oss till ett viktigt verktyg för
vår ägare att uppfylla sitt kommunala ansvar.

Hållbarhetsprincip

Vi strävar efter att:
Våra kunder ska uppleva mycket bra
kvalitet inom alla serviceområden.
Våra främsta kunder är hyresgästerna och de
som står i vår bostadskö. En god dialog med
kunderna är en nyckel för att leverera bra kvalitet, vilket sker dagligen i hela vår verksamhet när
vi möter våra kunder. Den närmaste dialogen förs
med våra hyresgäster där vi arbetar boinflytandestyrt, vilket innebär att vi bjuder in hyresgästen
till dialog och medbestämmande när så är möjligt. Vi utvecklar verktyg och arbetssätt som gör
att vi kan lyssna på kunden på flera olika sätt,
och vi tar kunden och dess önskemål på största
allvar.

Den övergripande principen för att vara Den bästa
av värdar är att utveckla och ständigt förbättra
våra bostäder och områden, vår service och våra
medarbetare utan att äventyra bolagets ekonomi eller framtida generationers möjlighet att
uppfylla sina behov. Principen ska vara integrerad
i hela verksamheten och avspeglas i att vi gör
medvetna val där hänsyn tas till kvalitet, miljö,
samhälle och ekonomi.

Vi arbetar trygghetsskapande, tillsammans med
våra hyresgäster, genom en aktiv dialog och ett
omfattande förebyggande trygghetsarbete där
vi snabbt agerar om vi får indikationer på att
otrygghet är på väg att uppstå.

Affärsplan och prioriterade områden

Vi är stolta medarbetare som varje dag gemensamt bidrar till ett tryggt och trivsamt boende
för våra hyresgäster. För att uppnå detta krävs
att vi som medarbetare känner till vilka krav och
förväntningar som ställs på oss och att det ges

För att utföra vårt uppdrag på bästa sätt har
styrelsen fastslagit en affärsplan för åren
2017–2020, i vilken de stora riktlinjerna har tagits
för att styra bolaget mot uppsatta mål.

Våra medarbetare ska leva vår värdegrund
och är rustade att leverera mycket god
kvalitet varje dag.

GotlandsHem
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rätt förutsättningar för att kunna leverera på ett
kvalitativt sätt. Detta görs bland annat genom
att varje medarbetare känner till sin rollbeskrivning, har rätt kompetens och utrustning att
utföra sina arbetsuppgifter, samt att arbetsmiljön är anpassad och trygg.
Detta förutsätter även att alla chefer lovar att
vara ett föredöme, visa personlig omtanke och
att inspirera och motivera medarbetare och
kollegor. Ledarbeteendet handlar om att bygga
tillitsfulla relationer så att vi tillsammans kan
skapa och leva visionen ”GotlandsHem – den
bästa av värdar”.
Vår ekonomi på ett långsiktigt
hållbart sätt möjliggör våra mål
och möter ägarens avkastningskrav.
En ekonomi i balans uppnås genom att göra
affärsmässiga investeringar, som samtidigt
ligger i linje med våra övriga mål och krav. Vi ska
arbeta aktivt med internkontroll, underhållsplaner och tydlig projektmodell. Ett led i detta är
att tydliggöra våra intäktsflöden och skapa goda
förutsättningar och förutsägbarhet i våra hyressättningsprocesser. Våra medarbetare ska kunna
lita på att GotlandsHem är en finansiellt trygg
arbetsgivare, där möjlighet ges till utveckling
och kompetenshöjning.
Vara en samhällsaktör att lita på.
GotlandsHem är en viktig del av samhället som
berör många människors liv, där det sociala ansvar vi tar är en betydande del. På samma sätt är
det viktigt att det finns ett fungerande samhälle

Verksamheten 13

En ekonomi i balans uppnås
genom att göra affärsmässiga
investeringar, som samtidigt
ligger i linje med våra övriga
mål och krav.
runt GotlandsHem och vi är beroende av andra
samhällsaktörer för att kunna leva upp till våra
kunders och ägares förväntningar. Vi bidrar med
vår del till ett tryggt och fungerande samhälle
genom att sträva efter att bli den bästa av värdar,
men också genom att samverka med andra
aktörer för att hitta gemensamma åtgärder där
GotlandsHem inte har ensam rådighet. Vi har
även ett viktigt samhällsansvar då vår ägare har
gett oss i uppdrag att arbeta för en nyproduktion som har ett långsiktigt perspektiv och är i
takt med de behov som finns.
Vår verksamhet medför minimal
negativ påverkan på klimat,
miljö och hälsa.
Klimat, miljö och hälsa är en central del i våra
hyresgästers välmående och en viktig del i vårt
ansvar för verksamhetens genomförande.
Vi behöver aktivt arbeta för att alla våra beslut
leder till minimal negativ samt maximal positiv
miljö- och klimatpåverkan. Prioritet ges till de
åtgärder som ger störst miljönytta sett ur ett
livscykelperspektiv.
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Dialog med våra
intressenter
GotlandsHems uppdrag är att främja bostadsförsörjningen på
Gotland. Syftet är att bidra till en befolkningsökning och framtida rekryteringsbas för regionens arbetsmarknad genom att
tillhandahålla bostäder. Det gör vi bäst i samverkan med våra
intressenter.

U

töver de redan inarbetade intressentdialogerna har vi påbörjat en mer strukturerad och målmedveten dialog med
våra intressenter, om hållbarhet.

Vi inledde året med att be några av våra viktigaste
intressenter att värdera olika hållbarhetsfrågor.
Med hyresgästerna har vi också haft en mer
djupgående dialog för att få en mer komplett
förståelse för deras förväntningar.

Fokusgrupper
I början av sommaren kunde de hyresgäster som
ville delta i en intressedialog, anmäla sitt intresse
för det. Bland dessa sattes fem olika fokusgrupper
ihop, representativa för våra hyresgäster, för att
diskutera hållbarhet ur olika perspektiv.
I början av oktober träffades grupperna för första
gången. Varje grupp fick börja med att svara på
en enkät. Dessutom skickades en digital enkät
till alla hyresgäster som hade visat intresse av
att delta i dialogen om hållbarhet. Med enkäten
ville vi veta vad hyresgästerna tycker är viktigast
att GotlandsHem fokuserar på när det gäller
hållbarhet inom kategorierna miljö, sociala frågor
och ekonomiska frågor.
I grupperna diskuterades sedan de olika frågorna och vad deltagarna ansåg vara viktigast att
GotlandsHem arbetar med på ett strukturerat

Genomgående tyckte alla respondenter
att de flesta av frågorna var mycket
viktiga, men dessa värderades högst:
God affärsetik.
Miljövänliga materialval.
Prisvärda hyresnivåer.
Väl fungerande avfallshantering.
Motverka diskriminering mot hyresgäster.
Undvika utsläpp till mark och vatten.
Cirkulär ekonomi.
Minska klimatpåverkan (koldioxidutsläpp).

sätt. Fokusgrupperna tog även fram förslag på
förbättringsområden.
Det sammanlagda resultatet från intressentdialogerna visar att GotlandsHem förväntas
arbeta med många olika hållbarhetsfrågor, där
merparten av de värderade hållbarhetsfrågorna
ansågs vara mycket viktiga. Tydligt blev också
att kunskapen om vad vi gjorde inom de olika
områdena var låg.
I årets hållbarhetsredovisning har vi därför lagt
extra fokus på att beskriva hur vi arbetar med
de högst värderade hållbarhetsfrågorna där
intressenterna samtidigt gett uttryck för att de
har sämst kunskap om vad vi gör.
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Hållbarhetsfrågorna nedan värderade intressenterna högt och uttryckte även att de hade
minst kunskap om hur GotlandsHem arbetar med dessa.
Inte så viktig

Ganska viktig

Mycket viktig

Extra viktig

God affärsetik
Läs mer på sidan 33

0 st

2 st

26 st

35 st

Begränsad
klimatpåverkan
Läs mer på sidorna 41–43

3 st

5 st

25 st

38 st

Diskriminering
Läs mer på sidorna
20–21 och 26

0 st

6 st

27 st

29 st

Kemikaliehantering
Läs mer på sidan 42

1 st

2 st

23 st

44 st

GotlandsHems nyckelintressenter och deras prioriterade frågor.
Intressent

Former för dialog

Prioriterade frågor

Hyresgäster

- Regelbunden kunddialog i ärendehantering och
på kundforum

• En god affärsetik

- Möten med hyresgästföreningen

• Tillhandahålla prisvärda hyreskontrakt

- Områdesmöten

• Minskad klimatpåverkan

- NKI

• Arbete mot diskriminering av hyresgäster

• Miljövänliga materialval

- Andra enkäter
- Trygghetsvandringar

Ägare

- Ägarmöten

• Bygga långsiktigt utan dyra renoveringar

- Enkäter till Regionfullmäktige

• Tillhandahålla prisvärda hyreskontrakt
• Inga utsläpp till mark och vatten
• Skapa förutsättningar för kunder att medverka i miljöarbetet
• God inomhusmiljö

Medarbetare

- Pulsade medarbetarenkäter

• Inga utsläpp till mark och vatten

- Samverkansmöten

• Bygga långsiktigt utan dyra renoveringar

- Arbetsmiljökommittémöten

• God affärsetik

- Vecko- och stormöten

• Ansvarsfull avfallshantering
• Säkra tillgången till vatten
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Utmaningar
och risker
Att systematiskt arbeta med risker och riskhantering är viktigt
för bolagets framtida utveckling.

G

otlandsHem har under året inlett ett
arbete för att mer strukturerat förhålla
sig till verksamhetens risker.
Utgångspunkten har varit att identifiera risker som kan påverka möjligheten att nå
framgång inom de områden vi prioriterat i affärsplanen, samt risker för korruption och brott mot
mänskliga rättigheter. Riskarbetet inleddes med
att samtliga chefer har hjälpts åt att identifiera
relevanta risker. Därefter har dessa sammanställts i en riskmatris där en värdering av riskens
sannolikhet och konsekvens gjorts. Resultatet
landar i ett antal prioriterade risker. För riskerna sätts sedan en åtgärdsplan och en ansvarig
utses. Riskerna och åtgärderna för att motverka
riskerna kommer kontinuerligt följas
upp och omvärderas.

I riskarbetet har inga av de identifierade riskerna
som gäller korruption eller brott mot mänskliga
rättigheter bedömts vara prioriterade. Inga fall
av korruption eller brott mot mänskliga rättigheter har heller konstaterats under året. Därför
görs ingen mer detaljerad beskrivning av dessa
risker i denna rapport. Det innebär inte att risker
för korruption eller brott mot mänskliga rättigheter är obefintliga i vår verksamhet, eller att
åtgärder inte genomförs för att motverka dessa.
Arbetsmiljörisker hanteras separat i det systematiska arbetsmiljöarbetet genom skyddsronder,
arbetsplatsträffar och i arbetsmiljökommittén.
Generellt har GotlandsHem få arbetsrelaterade
olyckor eller sjukdomsfall.

Process för hantering av risker

1.

2.

3.

4.

Riskinventering

Riskbedömning

Riskhantering

Uppföljning

Inventera befintliga och
nya risker bland annat
genom workshops med
chefsgruppen.

Chefsgruppen bedömer
och värderar riskerna
utifrån sannolikhet och
påverkan vilket resulterar i
ett antal prioriterade risker.

För de prioriterade riskerna
tas åtgärder fram och
ansvar fördelas.

Riskerna följs löpande upp
i lednings- och chefsgrupp.
Vid behov omvärderas
riskerna och nya åtgärder
tas fram.
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Prioriterat område

Risker och hur vi kan förebygga dessa

Medarbetare

GotlandsHem är ett bolag under förändring, bland annat med omorganisation, nyanställningar, nya roller och förändrade lönekriterier. Samtliga syftar till att vi ska skapa
ett gemensamt GotlandsHem och bli mer effektiva. Förändringar innebär samtidigt
osäkerheter och väcker frågor. För att motverka risken att detta inte förankras som
önskat inom hela organisationen, är information och delaktighet två viktiga nycklar
som har identifierats. En åtgärd är att vi har utökat frekvensen av samverkansmöten.
I chefsgruppen och i ledningsgruppen följs också utvecklingen kontinuerligt upp.

Ekonomi

För att motverka eventuell risk att återbetalningen på våra investeringar inte blir
tillräcklig över tid, vidareutvecklar vi våra stöd och kalkyler för investeringsbeslut
samt tittar på dessa ur ett längre perspektiv. Vi ser också behovet av att uppdatera
den ekonomiska nulägesanalysen för de fastigheter som står inför större renoveringar
inom kort.

Nybyggnation är stora och långa investeringar. Samtidigt pågår förändringar i
behoven kring bostäder och boende. Svårigheter kan då uppstå, att precisera vilket
boende som efterfrågas framöver. För att bygga bostäder som på sikt bidrar till att
bostadsmarknaden är i balans mellan utbud och efterfrågan, behöver vi göra rätt
från början. En åtgärd som vidtagits för detta är att i tidiga projektskeden analysera
framtidens behov. Dessa analyser kommer fortsatt att utvecklas och arbetas vidare
med. En nyproduktionsgrupp med representanter från olika delar av organisationen
diskuterar framtida projekt och vilka förutsättningar som ska gälla för dessa.

Miljö

Sannolikhet

Konsekvens

Riskvärde

3

4

12

3

4

12

4

3

12

4

3

12

4

4

16

4

3

12

En risk vad gäller miljöarbetet är att inte kunna prioritera de investeringskostnader
som krävs för att nå våra mål inom området.
Investeringarna ska värderas mot vilken effekt som uppnås och prioriteras mot andra
projekt, särskilt nyproduktion av bostäder. En åtgärd som planeras är att tidigare
och tydligare ta in klimat- och miljöperspektivet i våra projekt och på så sätt skapa
samordningsvinster. Vi för också dialog med våra branschkollegor för att inhämta
förslag på kostnadseffektiva lösningar och åtgärder.

Samhälle
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De nyproduktionskostnader vi idag ser i våra projekt ligger på gränsen till vad vi
bedömer att bredden i vår målgrupp tolererar. Vi riskerar därmed att inte bygga
bostäder till den tänkta målgruppen och till ett konkurrenskraftigt pris.
Bygger vi för många bostäder med en högre hyra medverkar det inte till balans på
bostadsmarknaden. För att motverkan denna risk har vi inlett flera aktiviteter:
• Samtal med byggentreprenörer på Gotland om hur vi kan utforma
byggprojekt för att minska byggkostnaden.
• Kompetensutveckling hos byggprojektledare samt nyrekrytering av
erfarna projektledare.
• Tidigt deltagande i planprocessen.
• Utvärdering av olika typer av byggnadskoncept, till exempel ett kombohus
som har upphandlats centralt av SABO, modulhus och flexibla hus som lätt
kan anpassas sent i byggprocessen eller efter färdigställande.

Efterfrågan på hyresbostäder i Visby bedöms fortsatt hög. Det finns en risk med begränsad tillgång till byggbar mark, vilket tyvärr har visat sig vara en hindrande faktor
för att vi ska kunna nyproducera bostäder. För att motverka risken arbetar vi med att
inventera möjlig mark och tidigt föra en dialog med markägare om möjligheten till
förvärv. Det gäller såväl mark som Region Gotland äger som privatägd mark.
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Det ska vara
enkelt att bo
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Vårt fokus är att tillhandahålla ett tryggt och trivsamt boende
för ett hållbart liv. Det vill vi göra i konstant dialog med våra
hyresgäster.
Dialog för kundinsikt

Övergång till öppet fibernät

2018 har präglats av dialog med våra hyresgäster på många olika sätt. Under året har vi
bland annat genomfört en omfattande kundundersökning, en uppmärksammad medborgardialog, intressentdialog med våra hyresgäster,
trygghetsdialoger och dialoger kring ny utemiljö.
Vi har provat flera olika sätt att möta våra hyresgäster; via enkäter, telefonintervjuer, fokusgrupper,
workshops, boendedialog och dörrknackning.
Det är viktigt för oss att ha en tydlig insikt om
vad våra kunder vill att vi ska tillhandahålla för
tjänster, och då är det nödvändigt att möta
kunderna där de vill möta oss.

GotlandsHem var tidigt ute med att koppla upp
alla våra fastigheter till fibernätet, vilket gjordes
redan 2008. Den gången valde bolaget att satsa
på ett slutet nät med en operatör och samtidigt behålla det analoga nätet. Under 2018 har
vi helt avslutat det analoga nätet och öppnat
upp fibernätet med hjälp av en ny kommunikationsoperatör. Detta ger utrymme för våra
kunder att helt fritt välja leverantör av tjänster
av bredbandstjänster, TV och telefoni till ett
konkurrenskraftigt pris. Det ligger även helt i linje
med de överenskommelser vi har med Hyresgästföreningen, som förespråkar möjligheten för
hyresgästen att göra individuella val.

Nöjdare kunder
Under året har vi genomfört en stor kundundersökning med hjälp av AktivBo. Svarsfrekvensen
blev otroliga 66,6 procent och det var något som
vi arbetade fokuserat med för att uppnå. Våra
hyresgäster är nöjda med oss som hyresvärd,
men vi vill bli bättre. Därför är det viktigt att få in
så många svar som möjligt för att få reda på hur
vi kan bli det. Resultatet visar att vi förbättrar oss
på alla områden som vi mäter jämfört med förra
mätningen 2016. Framförallt ser vi en ökning
inom området attraktivitet, vår profil och valuta
för hyran. Vårt långsiktiga arbete för att förbättra
vår produkt fortsätter att visa ett positivt resultat
jämfört med förra mätningen.

Oriktiga hyresförhållanden
Vi har börjat arbeta systematiskt med tuffare
kontroller för att säkerställa att vi inte har några
oriktiga hyresförhållanden i vårt bestånd. Det
säkerställer att våra hyresgäster kan känna sig
trygga för att vi arbetar med regelefterlevnad
och att vi vet vem som bor hos oss. Under året
har vi frigjort 43 lägenheter på det här sättet och
då bostadsbristen är stor på Gotland, framförallt i Visby, är det här ett välkommet tillskott av
lediga lägenheter. Från och med december 2018
är en halvtidstjänst tillsatt för att utreda oriktiga
hyresförhållanden, vilket kan frigöra ytterligare
bostäder till bostadskön.
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Verksamhetsstyrning och samspel med intressenter

2017

2018

Kvinnor

43 %

43 %

Män

57 %

57 %

Kvinnor
Män

37,5 %
62,5 %

50 %
50 %

Nöjdhetsindex

83,1 %1

83,5 %

Produktindex
Trivselindex

76,4 %1
90,9 %1

77,5 %
93,9 %

Företaget utvärderas av extern revisor

Ja

Ja

Företaget arbetar efter en dokumenterad etisk kod

Ja

Ja

Nej

Nej

Ja

Ja

Företaget arbetar enligt en extern certifiering
av ledningssystem, ex ISO 14001

Nej

Nej2

Företaget följer upprättad inköpspolicy
innehållande hållbarhetskriterier

Nej

Nej

Företaget har en policy för att förhindra
korruption och mutor

Ja

Ja

Företaget har en whistleblowerfunktion

Nej

Nej

Ja

Ja

Företaget har en transparent hyrespolicy

Ja

Ja

Företaget har transparenta rekryteringsprocesser

Ja

Ja

Ledningens jämställdhet
Könsfördelning i styrelsen

Könsfördelning i ledningsgruppen

Relationer till intressenter och hänsyn till deras intressen
Andel av företagets hyresgäster som är nöjd med sitt boende

Företagets CSR-arbete utvärderas av extern part
Företaget arbetar med boinflytande

Korruption och mutor

Riskhantering
Företaget har ett riskhanteringssystem
som inkluderar hållbarhet (riskanalyser och åtgärder)
Mänskliga rättigheter

1 Ingen undersökning gjord under 2017. Resultat avser undersökning från 2016.
2 Kvalitetsledningssystem är under uppbyggnad. Det finns inga planer på att certifiera systemet för tillfället.

Översyn av bostadsköns regelverk

Etik och likabehandling

För att skapa ytterligare transparens kring
våra köregler och för att tydliggöra vårt regelverk
och underlätta för omflyttning, har vi genomfört
ett antal förändringar under året. Det har bland
annat inneburit att vi låter kunder som tecknar
avtal för ett kategoriboende eller som genomför
ett bostadsbyte, behålla sina ködagar. Vi har
också infört nya villkor för intresseanmälan så att
den som söker bostad ska kunna få ett skrivet
kontrakt så snabbt som möjligt efter att intresseanmälan gjorts. För att snabba på förmedlingstiden införde vi därför en begränsning i hur
många gånger man får tacka nej till en bostad
och regler om att man måste lämna svar inom
en viss utsatt tid när man blir erbjuden en bostad.

Eftersom vi arbetar med människors hem har vi
ett speciellt ansvar. GotlandsHem har utarbetat
både en övergripande etikpolicy, men även en
policy för förhållande till kund. Att i sitt yrke
arbeta för ett gott och tryggt boende, är en
uppgift som ställer krav på en människosyn som
bygger på respekt och likabehandling. GotlandsHems anseende är en av våra mest värdefulla
tillgångar och påverkas av vårt agerande. Våra
hyresgäster, kunder, leverantörer och andra
intressenter förväntar sig att vi upprätthåller en
hög etisk profil och affärsmoral, vilket tydligt
framkom i intressentdialogen. Det är en självklarhet och en absolut nödvändighet att vi som
arbetar i GotlandsHem har en god etik, hög
integritet och god affärsmoral.
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GotlandsHems företagskultur utgår från vår
värdegrund som är trygghet, värme och framåtanda. Våra grundläggande värderingar utgör ett
stöd för oss som medarbetare och är ett verktyg
för att kunna nå vår vision, att vara den bästa av
värdar. Vi ska i vår vardag leva vår värdegrund och
det ska avspegla sig i hur vi bemöter varandra
och alla i vår omgivning. Att vi till största delen
lyckas med detta visas i kundundersökningen
där vi får fortsatt högt betyg, 83,5 procent, på
serviceindex. Vidare är hela 94,8 procent nöjda
med bemötandet från våra bovärdar.

Stamrenoveringar
Året har inneburit att vi har arbetat vidare med
stamrenoveringar i kvarteret Dillen och Lien i
Visby och på Ringvägen i Klintehamn. I kvarteret
Dillen har 20 lägenheter renoverats under året.
Vid renoveringen passade vi även på att tillgäng-
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lighetsanpassa badrummen och byta trapporna
i lägenheterna. Hyresgästerna har också kunnat
välja att få köket renoverat. I kvarteret Lien har
35 lägenheter fått badrummet stamrenoverat
och på Ringvägen har 10 lägenheter blivit stamrenoverade.

Tvättstugor och källare
Vi har helrenoverat tre tvättstugor och bytt ut
tvättutrustning i ett flertal efter behov. Vi har
även haft fokus på källare och där har vi för att
öka tryggheten, rustat upp källare och källarförråd i kvarteret Vitkålen genom att förbättra
belysning och renovera ytskikt. I tre av husen har
källaren delats upp så att varje trappuppgång
har sin egen avdelade sektion. För att ytterligare
skapa en trevlig miljö i just Vitkålen har vi renoverat tre miljöbodar i området, där vi även låtit
en konstnär smycka dessa.
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Så många svarade på kundundersökningen:
2014

2016

2018

63,2 % 61,2 % 66,6 %
Våra kunder ska uppleva
god service

Våra kunder ska uppleva en
god boendemiljö

2018 = 83,5 %
Mål 2020: 88 %

2018 = 77,5 %
Mål 2020: 80 %

35 676
antal i bostadskön

65 670

lägenheter blev stamrenoverade

rum målades om

0,44 %

94,8 %

vakansgrad

av hyresgästerna är nöjda
med bemötandet från bovärd
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Det viktigaste
vi har
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GotlandsHems medarbetare är bolagets viktigaste resurs och
vårt mål är att alla medarbetare ska vara nöjda med bolaget
som arbetsgivare.
Utvecklande ledarskap
GotlandsHems chefer är utbildade inom konceptet Utvecklande Ledarskap och har förbundit
sig att vara ett föredöme som chef och ledare
och följa vår ledarpolicy. I korthet innebär det att
alla chefer ska vara ett föredöme, visa personlig
omtanke och inspirera och motivera medarbetare
och kollegor. Det gör vi genom att bygga tillitsfulla relationer så att vi tillsammans kan skapa
och leva visionen GotlandsHem - den bästa av
värdar.

Utvecklande medarbetarskap
För att skapa en tillitsfull relation behöver vi ha
samma förståelse för vilket ansvar medarbetare
respektive chefer har. För våra projektledare
har vi därför valt att genomföra en utbildningsomgång inom Utvecklande medarbetarskap,
som bygger på Utvecklande Ledarskap.
Utbildningsinsatsen har varit framgångsrik och
vi har därför beslutat att genomföra utbildningen
under 2019 riktat till fler medarbetare.

Övrig kompetensutveckling
För att vara en aktör i samklang med vår tid
krävs kontinuerlig kompetensutveckling. Under
året har samtliga medarbetare genomgått en
två dagar lång utbildning, där vi gick igenom
värdegrund, etik, förhållningssätt och låtit oss
reflektera kring vårt eget beteende mot både
kollegor och hyresgäster. Vidare har vi genomfört en gemensam studieresa till Örebro med
föreläsning och studiebesök i ett bostadsområde

på Örebrobostäder samt fått en guidad tur i
Perennparken, Skärholmen, av Svenska Bostäder. Det är värdefullt att besöka kollegor
inom allmännyttan, då vi har mycket gemensamma utmaningar. Studieresan avslutades
med en tänkvärd föreläsning av Per Naroskin.
Vi har även haft fokus på att implementera
ett nytt ledningssystem som vi valt att kalla
GotlandsHems arbetssätt, och vår nya projektmodell. Alla medarbetare har fått utbildning
och information om projektmodell och arbetssätt. I slutet av året inledde vi en utbildning för
samtliga medarbetare, i trygghet och säkerhet,
vilken kommer att fortsätta under 2019.

Medarbetarundersökningar
Under året har vi gått från att göra en stor medarbetarundersökning vartannat år till att göra så
kallade pulsade mätningar löpande under året.
Det är för tidigt att påvisa någon tydlig förändring, men det är enklare för chefer att direkt lyfta
ett område när svaren på enkäten kommer på
måndagen. Det leder till en öppnare dialog och
ett större självreflekterande hos medarbetaren.

Generationsavgångar
Vi kan konstatera att vi liksom många andra företag har löpande pensionsavgångar framöver. Under
de kommande fem åren kommer vi ha 21 medarbetare som förväntas gå i pension. 13 av dessa
arbetar idag som bovärdar eller fastighetsreparatörer. Det innebär att vi behöver bygga en god
grund att stå på för att kunna göra nödvändiga
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nyrekryteringar. Vi har under året påbörjat arbetet
med att ta fram en ny varumärkesplattsform
som kommer att ligga till grund för vårt långsiktiga arbete med vårt arbetsgivarvarumärke.
Vi är vidare mycket positivt inställda till att ta
emot praktikanter och praoelever för att få visa
upp vår verksamhet.

Likabehandling och mångfald
Eftersom jämställdhet och likabehandling är
självklart inom GotlandsHem arbetar vi aktivt
med dessa frågor i det dagliga arbetet. Ett extra
stort ansvar för det här ligger på våra chefer. I de
årliga medarbetarsamtalen ska det säkerställas
att medarbetaren ges möjlighet att signalera
eventuella missförhållanden när det gäller diskriminering eller trakasserier. Alla medarbetare
har också möjlighet att kontakta företagshälsovården direkt om man upplever att man är
föremål för ovälkommet beteende av andra på
arbetsplatsen. I den pulsade medarbetarundersökningen i november har en majoritet svarat,
att de upplever att GotlandsHem är en arbetsplats som är fri från diskriminering vad gäller kön,
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk
tillhörighet, religion, funktionsnedsättning,
sexuell läggning och ålder.
Under hösten har alla chefer på GotlandsHem
gått på en föreläsning av RFSL, vilket gav både
tankeställare och insikt. Det förstärkte även vår
övertygelse om vikten av att säkerställa att vi
har ett arbetsklimat och förhållningssätt där alla
människor känner sig trygga, inkluderade och
välkomna.
Glädjande nog har vi sett ett ökat antal spontana jobbansökningar under 2018 och då främst
till rollen som bovärd. Framförallt ser vi ett ökat
intresse av kvinnor och allt fler har utbildning
inom trädgård och grönyteskötsel. Det har
resulterat i att vi anställt fler kvinnor som bovärdar under året, vilket gjort att vår strävan att
uppnå en jämnare könsfördelning inom bovärdsgruppen har gått åt rätt håll.

Samverkan
Under året har vi genomfört 14 samverkansmöten
med de två fackförbund som finns representerade här på bolaget. Tidigare år har man genomfört
samverkan fyra gånger per år, men sedan förra
året genomför vi ett samverkansmöte i månaden.
För oss som arbetsgivare är det viktigt att skapa
förståelse för den utvecklingsresa vi är ute på,
vilket kräver ett tillitsfullt samarbete med facken.
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Omorganisation
Efter ett relativt dåligt resultat på medarbetarundersökningen som genomfördes i januari 2018
valde vi att genomföra omfattande workshops
med samtliga medarbetare uppdelade i mindre
grupper. Utifrån dessa möten fick vi ett hundratal tips och idéer på hur vi skulle kunna utveckla
verksamheten vidare. Det arbetet inleddes tillsammans med facken under våren och samtidigt
pågick ett arbete inom ledningsgruppen där vi
tog fram ett förslag på en ändrad organisation.
Under tidig höst har vi gjort en omfattande riskoch konsekvensanalys av förslaget och kunde
därefter tillsammans med facken enas om en
ny organisation. Processen har varit transparent
med möjligheter till delaktighet och påverkan för
samtliga medarbetare. Den nya organisationen
gäller från 1 januari 2019.

Arbetsmiljö och ergonomi
För att främja en god arbetsmiljö har vi under
året genomfört ergonomironder på kontoret med
en ergonomikonsult från företagshälsovården.
Utifrån dessa resultat har vissa justeringar av
arbetsmiljön genomförts. I samband med
omorganisationen har många medarbetare på
kontoret bytt rum och också fått möjlighet att
köpa in nya stolar, skrivbord och lampor.
Under våren fick vi även besök av Arbetsmiljöverket. Detta innebar att alla chefer fick en
utbildning i föreskrifterna kring arbetsmiljö samt
att vi upprättade rutiner för risk- och konsekvensanalyser. När Arbetsmiljöverket kom tillbaka efter
tre månader fick vi godkänt på alla punkter.

Hälsoprofiler
För att aktivt främja hälsan har GotlandsHem
som förmån, både 1, 5 timmes friskvård per vecka
på betald arbetstid samt ett friskvårdsbidrag
om 2 000 kronor per år. Bolaget erbjuder även
vartannat år alla medarbetare en möjlighet att
vid företagshälsovården få göra en hälsoprofil.
Vid hälsoprofilsbedömningen får medarbetaren
prata om sin hälsa, mat och träning samt göra
ett konditionstest. Medarbetaren får även fylla i
en handlingsplan där man sätter upp tydliga mål,
som kan följas upp i medarbetarsamtal och vid
ett uppföljande möte med företagshälsovården
cirka sex månader efter den första bedömningen.
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10 40

personer jobbar på
GotlandsHem

kvinnor

män

50 fastighetsarbetare

12,8 %

24 23
kvinnor

Personalomsättning

män

47 tjänstemän

48 år

Längst

Kortast

46 år

2 mån

Genomsnittliga medarbetare
är 48 år och har jobbat
på GotlandsHem i 14 år och
6 månader.

Den som har arbetat
längst på GotlandsHem
har jobbat i 46 år och 6
månader.

Den som har arbetat kortast
på GotlandsHem har arbetat i
2 månader.

Genomsnittsåldern är
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2017

2018

10,2 %

12,8 %
96 %

Lika tillträde på arbetsmarknaden och arbetsvillkor
Personalomsättning
Anställningsform

Ålder

Tillfällig anställning, med ersättning

Fördelning av snittlön (exkl VD-lön)

Heltid

97 %

Deltid

2%

4%

Tillsvidareanställda

95 %

95 %

Visstidsanställda

5%

5%
5%

Kvinnor 18-29 år

2%

Kvinnor 30-44 år

10 %

7%

Kvinnor 45-54 år

10 %

8%

Kvinnor 55-64 år

12 %

13 %

Kvinnor 65+ år

0%

1%

Män 18-29 år

8%

7%

Män 30-44 år

13 %

12 %

Män 45-54 år

27 %

24 %

Män 55-64 år

21 %

22 %

Män 65+ år

0%

0%

Säsongsanställda
(maj-okt eller nov-mar)

12 st

11 st

Tjänstemän män

39 378 kr/mån1

38 640 kr/mån1

Tjänstemän kvinnor

34 790 kr/mån1

36 211 kr/mån1

Kollektivanställda män

28 765 kr/mån1

28 602 kr/mån1

Kollektivanställda kvinnor

26 394 kr/mån1

26 910 kr/mån1

Kurs och utbildningskostnader

14 280 kr/anställd2

17 113 kr/anställd2

Utbildningstimmar

Ingen uppgift

Ingen uppgift

Anställningsbarhet och karriärutveckling
Utbildningsinsatser för personalen

Medarbetares hälsa och välbefinnande
Frånvaro

Andel medarbetare som är
nöjda med sitt arbete
Företaget har en arbetsmiljöoch/eller hälsofrämjande policy

1 Grundlön inklusive tillägg kopplade till grundrollen, exklusive övriga tillägg.
2 Inklusive kostnader för resor och logi.
3 Ingen undersökning gjord under 2017. Resultat avser undersökning från 2016.

Totalt

6,13 %

5,88 %

Andel av frånvaro beroende på
olycksfall i arbetet

0%

0%

Trivselindex

76,6 %3

68,3 %

Ja

Ja
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Affärsmässighet och en långsiktig hållbar ekonomi är förutsättningen för att vi som allmännyttigt bostadsbolag ska kunna
driva verksamheten vidare på uppdrag av vår ägare och för våra
hyresgästers bästa.

G

otlandsHems finansiella trygghet
kan delas upp i tre delar: Trygghet i
likviditet, trygghet i kapitaltillgång
och övergripande finansiell stabilitet.
För att skapa förutsättningar för en långsiktigt
hållbar finansiell stabilitet genomförde bolaget
en större fastighetsförsäljning under 2017, som
slutfördes under våren 2018.

Fastighetsförsäljningen
Under de senaste åren har vi lagt mycket tid på
att genomföra en större fastighetsförsäljning.
Detta föranleddes av ett stort underhållsbehov
i befintligt fastighetsbestånd, de ökade kraven
på nyproduktion och bolagets relativt låga soliditet. För att skapa en långsiktigt hållbar finansiell stabilitet krävdes avyttring av flera fastig-

heter. Under våren 2018 slutfördes försäljningarna
i två etapper där vi avyttrade fastigheter i
När och Havdhem i januari och slutförde den
större fastighetsförsäljningen i Visby, i april.
Försäljningen inbringade drygt en halv miljard
kronor. Dessa pengar har använts för att lösa
krediter, omdisponera ränteavtalen samt öka på
bolagets egna likviditet. Genom försäljningen har
vi nu en soliditet som uppgår till 32,8 procent.
Vidare har vi långsiktigt sänkt bolagets årliga
räntekostnader för lånen med 47,2 procent.

Investeringsstöd
GotlandsHem beviljades redan under 2017 investeringsstöd för nyproduktion av 60 lägenheter i
kvarteret Adjutanten 1, med 10 887 000 kronor.
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Investeringsstöd

13 752 000 kr

Avkastning

361 mkr
Dock ändrades reglerna för investeringsstöd
under året och vi fick därför ett nytt beslut,
som gjorde att vi fick ut mer i stöd än beräknat.
Det slutliga stödet uppgick till 13 752 000 kronor.
Strax före jul fattade Riksdagen beslut om att ta
bort investeringsstödet. Vi har i dagsläget inga
projekt som väntar på beslut, vilket gör att vi inte
omedelbart kommer att drabbas av det. På sikt
kan det dock påverka bolagets möjligheter att
uppfylla kravet i ägardirektivet om att bygga till
rimliga hyror.

Likviditet och finansiell stabilitet
Som fastighetsbolag är GotlandsHem kapitalberoende för att uppföra, underhålla samt återinvestera i verksamhetens fastigheter. Då vi för
närvarande är inne i en period med behov av
nyproduktion kombinerat med återinvesteringsbehov, intensifieras vårt behov av tillgång till
likviditet och kapital.
Detta tillgodoses genom en checkkredit om 120
miljoner kronor och med bolagets låneutrymme,

Soliditet

32,8 %
vilka tillsammans med ett stadigt kassaflöde
från rörelsen säkerställer att vi kan genomföra de
åtgärder vi behöver i rätt tid.
För att säkerställa likviditet och finansiell stabilitet har GotlandsHem måltal i styrdokument.
Enligt dessa ska vi hålla en likviditetsreserv uppgående till minst motsvarande en halv månads
hyresintäkter. Vid utgången av 2018 uppgick
vår likviditetsreserv till cirka 131 miljoner kronor.
Vidare är vårt mål att soliditeten ska uppgå till
SABO-företagens genomsnittliga soliditet (drygt
30 procent).
Vid utgången av 2018 uppgick GotlandsHems
soliditet till 32,8 procent, vilket är en markant
ökning mot föregående års 13,7 procent. Denna
ökning beror i huvudsak på de fastighetsförsäljningar som genomfördes under 2018.
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2017

2018

154 mkr1

Ekonomiskt ansvar och förbättring
av fastighetsbeståndet
Årliga investeringar och underhållskostnader

Företagets investeringar i nyproduktion

Företagets investeringar i förvärv

Företagets ekonomiska uthyrningsgrad

Totalt

92 mkr

Andel av omsättning

23 %

42 %

per lägenhet

17 tsek/lgh

34 tsek/lgh1

Totalt

37,3 mkr

91,5 mkr

Andel av omsättning

9%

25 %

Totalt

0 mkr

0 mkr

Andel av omsättning

0%

0%

Bostäder

98,8 %

97,6 %

Lokaler

93,2 %

93,1 %

Bidrag till ansvarsfull och hållbar
ekonomisk utveckling
Utgifternas fördelning per typ av intressent

Medarbetare

57 mkr

64 mkr

Leverantörer

408 mkr

408 mkr

Myndigheter (skatt)

11 mkr

14 mkr

Bank (räntekostnader)

27 mkr

12 mkr

Aktieägare

4 mkr

4 mkr

1 Inkluderar sedan 2018 även investeringskostnader

Lönsamhet och affärsmässighet
För att säkerställa att våra åtgärder kring likviditets- och kapitaltillgång är hållbara över tid, behöver vi noggrant följa upp vår löpande verksamhet för att säkerställa att den på ett tillräckligt
sätt bidrar till vår långsiktiga finansiella stabilitet.
GotlandsHem har därför de senaste åren arbetat
med kravställande och beräkningsmodeller för
de investeringar vi genomför samt tagit fram en
företagsgemensam projektmodell som främst
ska stödja och vägleda våra investeringsprojekt.
Under hösten har GotlandsHem även anställt två
fastighetsförvaltare som bland annat kommer
att arbeta med våra fastigheters driftekonomi
samt en affärscontroller som ska arbeta med
uppföljning och analys av vår affärsverksamhet.
Dessa tre personer påbörjar sin anställning i
januari 2019.

Affärsetik och korruption
Utöver att GotlandsHem som allmännyttigt
bostadsbolag har en lagstadgad skyldighet att
bedriva en affärsmässig verksamhet, anser vi

även att vi har ett utökat ansvar att bedriva en
affärsetisk verksamhet. Därför gjordes hösten
2017 en genomgång av vår etikpolicy vilket följts
upp med etikutbildning för all personal under
2018.
Vidare avsäger vi oss gåvor och presenter från
våra affärspartners, exempelvis genom att via
julhälsning till våra leverantörer påminna om att
vi undanber oss eventuella gåvor.
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Som ett allmännyttigt bostadsföretag ägt av det allmänna via
Region Gotland, är vi en viktig samhällsaktör. Vi tar också ett
stort ansvar i samhället för att vara en lyhörd och transparant
hyresvärd.
Uthyrningspolicy
I vår ambition att vara transparenta framgår
våra uthyrningsvillkor tydligt på vår hemsida.
Det ska vara enkelt att vara hyresgäst hos oss
på GotlandsHem. De krav vi ställer på våra
hyresgäster är att man ska kunna uppvisa en
varaktig inkomst samt vara fri från betalningsanmärkningar. Man ska heller inte ha misskött sina
tidigare boenden. Om man inte blir godkänd som
hyresgäst har man i vissa fall möjlighet att få ett
eget hyresavtal med hjälp av en privat borgensman eller en kommunal hyresgaranti. En översyn
av våra hyresvillkor har under 2018 initierats
med syfte att förenkla och förtydliga för våra
inflyttande hyresgäster.

Förändringar i fastighetsbeståndet
Under året har vi både avyttrat fastigheter och
färdigställt nya lägenheter för inflyttning. Bolaget
har under året skapat 60 nya hyreslägenheter som
ett tillskott till den totala bostadsmarknaden på

Gotland. De lägenheter som färdigställdes under
2018 kunde byggas med investeringsstöd, vilket
gav en hyresnivå om 1 430 kronor per kvadratmeter och år. Till detta kommer även individuell
mätning och debitering av varm- och kallvatten.
Vi är stolta över att hittills kunna tillhandahålla
mycket attraktiva lägenheter, med hög kvalitet
och till rimliga hyresnivåer.

Kommande nyproduktion
Under året har vi lagt grunden för ett nytt arbetssätt avseende nyproduktion av lägenheter.
Vi ville skapa en bättre dialog med de blivande
hyresgästerna och bjöd därför in till en medborgardialog avseende ett av GotlandsHems
nästa bostadsområden, mellan Pilhagen och
Furulund i Visby. Vi har anvisats mark i detta
område av Region Gotland och är dessutom
inbjudna att delta i planarbetet, då marken inte
är planlagd sedan tidigare. Det här är ett sätt för
oss att kunna vara med tidigt i processen och
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säkerställa att projekten blir så bra som möjligt,
och att de är väl anpassade för de som flyttar in
i området.

Balans på bostadsmarknaden
Vi kan fortsatt konstatera att kötiderna är långa
för att få en lägenhet i Visby och det krävdes
minst tio års kötid för att få en lägenhet i nyproduktionen med inflyttning under 2018. Det tyder
på att vi än så länge inte har uppnått någon
balans på bostadsmarknaden i Visby. Sökandetrycket på lägenheter på orter utanför Visby är
inte alls lika stort och där är kötiden betydligt
kortare. Under hösten har vi påbörjat uthyrning
av ytterligare 72 lägenheter på A7-fältet i Visby,
med inflyttning under 2019. Vi kan konstatera att
hyresnivåerna har gått upp till 1 700 kronor per
kvadratmeter och år och att kötiden för att få
en nyproducerad lägenhet har sjunkit kraftigt i
slutet på året. I december 2018 behövde du cirka
fem års kötid för en mindre lägenhet i Sergeanten 5.

Projektmedel för ny lekplats
Boverket beviljade GotlandsHem 750 000 kronor
för uppförande av en ny lekplats och mötesplats
i kvarteret Bogen 2. Stödet motsvarade hälften
av den totala investeringen, den andra hälften
stod GotlandsHem för. Projektet har blivit framgångsrikt, helt beroende av dialogen med de
boende i kvarteret som genom hela processen
har varit med och påverkat. Vårt mål var att
skapa en attraktivare utemiljö både för barn,
ungdomar och vuxna. Det lyckades vi med
genom att på en begränsad yta och med stöd
från Boverket skapa en säkrare trafiksituation i
området, få in lekutrustning till olika åldersgrupper,
en multiarena för bollsporter, trevliga sittmöbler
för samvaro samt ett utegym.

Vakanser och förturer
Under året har vi haft en total vakansgrad om
0,44 procent eller i snitt 23 outhyrda bostäder
per månad. Studentbostäderna har haft en vakansgrad om 2,1 procent eller i snitt 4 outhyrda
bostäder per månad. Vakanser uppstår framförallt vid uppsägning av ett kontrakt i de fall
en lägenhet är i behov av renovering innan den
kan läggas ut för uthyrning igen. När det gäller
studentbostäder har vi framförallt en stor efterfrågan vid terminsstarten för att därefter minska
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under terminerna. Minst tryck på studentbostäder
har vi under våren. Från och med 2018 har vi tagit
bort möjligheten att plombera sin bostad och
vi hyr ut samtliga våra studentbostäder med
tolvmånaderskontrakt. Konsekvensen av detta
kommer att bli att de som främst är intresserade
av året runt-kontrakt stannar i våra studentlägenheter.
Under 2018 har vi förmedlat 89 förtursbostäder
fördelat på 68 lägenheter med social förtur, 11
lägenheter av familjeskäl och 10 lägenheter på
grund av medicinska skäl.

Sociala krav på leverantörer
Sedan 2018 kräver GotlandsHem att alla våra
leverantörer ska acceptera och godkänna Fastighetsägarnas uppförandekod för leverantörer,
vilken i korthet ställer krav på miljö, arbetsmiljö,
likabehandling, mänskliga rättigheter, affärsetik
med mera. Vi ställer även tydliga krav och begär
in och granskar alla arbetsmiljöplaner som tas
fram inför alla större om- eller nybyggnationer.
Dessa regler ska även omfatta de underentreprenörer som vår leverantör anlitar.

Trygghet
Ett av våra värdeord är trygghet. För att kunna få
nöjda kunder är en viktig aspekt att hyresgästen
kan känna sig trygg i sitt boende. För att stärka
vårt trygghetsskapande arbete har vi under
året arbetat fokuserat med trygghetsskapande åtgärder på olika sätt. Det har bland annat
handlat om att införa trygghetsdialoger ute i
våra områden och utbildningsinsatser för våra
medarbetare. Trygghetsdialog innebär att vi på
ett enkelt sätt söker kontakt med kunder i deras
boendemiljö och ställer några korta frågor direkt
riktade på upplevelsen av trygghet. Det ger oss
en bra indikation om vi behöver göra någon riktad insats i området. När vi sedan kompletterar
med traditionella kundundersökningar tror vi
att en rättvisande lägesbild framträder.
I kundundersökningen som genomfördes under
2018 har vårt trygghetsindex ökat jämfört med
2016 från 76,2 till 77,2 procent.
Vi vill gå från att någon enstaka tjänsteman hanterar störnings- och trygghetsfrågor till att alla
på företaget har förmåga att på ett adekvat sätt
förhålla sig till åtgärder som ökar tryggheten.
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60 89
nya lägenheter

Ökad trygghetsindex

2016 76,2
2018 77,2

Förturer

Projektmedel från Boverket

750 000 kr
Omflyttning i beståndet

13 %

Det gör vi genom att införa något vi kallar
Grundläggande tryggt förhållningssätt. Förhållningssättet är något samtliga på företaget ska
ha med sig i sitt vardagliga arbete. Det grundläggande trygga förhållningssättet består av
tre utbildningsblock; brottsförebyggande teori,
bemötande och konflikthantering samt säkerhet
och sjukvård. På sikt kommer vi att integrera vårt
tidigare arbete med våld i nära relationer, Våga
fråga, i det grundläggande trygga förhållningssättet. Det första blocket är snart genomfört
och block två inleds under första kvartalet 2019.

hället tillgodo. Exempel på riktade aktiviteter är
att vi genom vår sponsring till Visby Roma Hockey kan erbjuda barn och ungdomar, som inte
själva har möjlighet att bekosta sin utrustning,
utrustning som krävs för att börja spela hockey.
Sedan 2018 har vi även infört möjligheten att
söka individuellt stöd för utrustning. Vi kräver
vidare att alla sponsrade idrottslag har ungdomsverksamhet och gärna tillhandahåller lägerverksamhet eller skollovsaktiviteter i våra bostadsområden, i syfte att främja hälsosatsningar och
öka intresset för olika typer av idrott.

I trygghetsarbetet pågår näst intill dagliga
kontakter med myndigheter och regionen i
både sociala ärenden men även vad gäller att
arbeta brottsförebyggande. GotlandsHem är
inte primärt en brottsförebyggare. Däremot besitter vi god förmåga att vara en stark aktör i den
samverkan. När vi förebygger brott ökar trivsel,
trygghet och säkerhet.

Ny metod för hyressättning

Sponsring
GotlandsHem har under många år arbetat med
olika typer av samarbetsprojekt och sponsring av
främst idrottsföreningar. Under 2018 har vi skärpt
kraven för att ingå sponsringsavtal och vi kräver
att idrottsklubben ska erbjuda tydliga aktiviteter
som ska komma våra hyresgäster och/eller sam-

På många håll i Sverige har fastighetsbolag
med det allmännyttiga kommunala bolaget i
spetsen tillsammans med Hyresgästföreningen
genomfört en så kallad systematisk hyressättning. GotlandsHem har tillsammans med
Hyresgästföreningen tecknat en avsiktsförklaring där vi gemensamt och i samförstånd bildat
en projektgrupp där vi har påbörjat arbetet med
att hitta formerna för att även på Gotland införa
denna metod för hyressättning från och med
2021. Arbetet är omfattande och vi har redan
involverat hyresgäster i olika former av dialoger.
För att projektet ska bli framgångsrikt krävs att
vi är transparenta i kommunikationen gentemot
våra hyresgäster och externt.

GotlandsHem
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Socialt ansvar

2017

2018

0,53 %
0,50 %

-16,7 %
-15,9 %

27 st1

60 st

Ansvarstagande för den lokala bostadsförsörjningen och anpassningar i boendemiljön
Förändringar i fastighetsbeståndet
Endast hyresrätter
Inkl. kategoribostäder
Nyproduktion av hyresrätter (antal lägenheter)
Fastighetsförvärv (antal lägenheter)

0 st

0 st

Avyttringar (antal lägenheter)

0 st

924 st

6,3 %2

8,9 %2

1 063 kr/m2

1 083 kr/m2

9 kr/m2
0,90 %

20 kr/m2
1,9 %

504 kr/m2

536 kr/m2

-31 kr/m2
-6%

31 kr/m2
6%

8,6 %
2,7 %

10,3 %
2,7 %

Andel bostäder som är tillgängliga för äldre och funktionshindrade
Socialt ansvar som fastighetsägare avseende boendes behov och förväntningar
Hyresnivå
Hyresutveckling
Driftkostnad
Driftkostnadsutveckling

Omflyttning i fastighetsbeståndet (exkl studenter)

Extern
Intern

Inflyttade hyresgäster utan eget permanent boende

73 st3

Förmedlade lägenheter via bostadssocial förtur

Antal
Andel av totalt
förmedlade lägenheter

100 st
17,2 %

89 st
15,9 %

Ekonomiska skäl
Störningar

6 st
-4

5 st
2 st

76,2 %5

77,20 %

28,7 mkr
12 tsek/lgh

30,0 mkr
21 tsek/lgh

Nej

Nej

0,37 mkr6

0,21 mkr6

0,97 mkr

0,57 mkr

Uppförandekod för entreprenörer

Nej

54 %7

Revision/utvärdering av entreprenörer, definierar lagkrav eller avtal med facket

Nej

Nej

Köper vi rättvisemärkta produkter?

Nej

Nej

Avhysningar på grund av ekonomiska skäl eller störningar

Socialt ansvarstagande för integration och stadsdelsutveckling
Andel boende som upplever att de är trygga i sin boendemiljö
Nedlagda kostnader och investerade medel i stadsutvecklingsprojekt
avseende fastigheter byggda på sent 60- tidigt 70-tal

totalt
per lgh

Kontrakt innehåller sociala krav (sociala kriterier ingår i upphandlingen)
Projektkostnader för att engagera unga under 25
Kostnader för antisocialt beteende (skadegörelse och säkerhet)
Arbetsvillkor

1 Inklusive ombyggnation av lokaler till hyresrätter
2 Uppskattning baserat på byggnadsår.
Ej kategoribostäder.
3 Ny indikator från och med 2018
4 Ingen statistik finns för 2017

5 Ingen undersökning gjord under 2017. Resultat avser undersökning
från 2016.
6 Omfattar sponsoravtal och sponsoraktiviteter
7 Samtliga sedan september 2018
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Miljöansvaret har
vi tillsammans

GotlandsHem

Årsredovisning
2018

Hållbarhet | Miljöansvar 41

GotlandsHem har i sitt ägardirektiv ett uppdrag att ligga miljömässigt i framkant och har sedan länge arbetat med att minska
miljöpåverkan från verksamheten.
GotlandsHems miljöarbete
Ramarna för miljöarbetet utgår från GotlandsHems hållbarhetsprincip. Inriktningen förtydligas
i affärsplanen och de i den beslutade framgångsmåtten samt de därtill hörande målen.
Uppföljning sker inom ramen för uppföljningen
av affärsplanen.

Uppdaterade klimatberäkningar
Förra året var första gången vi beräknade våra
klimatutsläpp. Resultatet gav oss en tydlig bild
över hur våra utsläpp är fördelade och vad som
orsakar dessa. Under året har nya beräkningsuppgifter inkommit för fjärrvärmens påverkan,
vilket har föranlett oss att uppdatera våra
beräkningar. Resultaten för 2017 i årets rapport
skiljer sig därför åt från redovisade resultat i
hållbarhetsrapporten 2017. De nya beräkningsuppgifterna innebär också att vi kunnat fördela
utsläppen mer korrekt i olika kategorier, enligt
GHG protocols principer. Skillnaden mellan de
tidigare beräkningarna och de uppdaterade är
stora. Med de uppdaterade beräkningsuppgifterna får vi ett totalt utsläpp på 935 ton koldioxidekvivalenter jämfört med tidigare beräknat
2 746. Samtliga uppdaterade beräkningar ses i
tabellen på sidan 43.

Ambitiösa mål
Under 2018 har vi satt upp nya ambitiösa mål
inom klimatområdet. År 2025 ska vi vara fossilfria.
Det innebär att utsläppen av fossila klimatgaser
från de fordon vi kör, de bränslen vi förbränner

och den uppvärmning som våra byggnader kräver
ska vara nära noll. Därtill jobbar vi mot att halvera
våra totala utsläpp av växthusgaser till 2030 och
mot en utsläppsminskning med 10 procent per år.
Målen är tuffa men ligger i linje med vad forskningen säger att vi måste klara för att inte klimatpåverkan ska orsaka förödande konsekvenser för
mänskligheten.

Klimatinitiativet
Under året har SABO lanserat Klimatinitiativet,
där över 140 allmännyttiga bostadsbolag sluter
upp bakom en gemensam målsättning för att
minska klimatpåverkan från bolagens verksamhet.
GotlandsHem har varit ett av bolagen som varit
med att forma initiativet och var också ett av de
första bolagen att ansluta sig. Initiativet sträcker
sig fram till 2030 och ansträngningar kommer
göras inom områdena förnyelsebar energi, byggprocessen och hyresgästens påverkan. Klimatinitiativets mål är att vara fossilfria samt minska
energianvändningen med 30 procent till 2030.

Klimatutsläpp 2018
2018 års utsläpp av växthusgaser är något högre
jämfört med 2017. Den främsta anledningen
till det är att vi använt mer eldningsolja under
året. Eldningsoljan använder vi när våra egna
pelletspannor får driftsstopp eller inte levererar
tillräckligt med värme. Den kalla vintern var en bidragande orsak till att mer eldningsolja användes.
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Den allra största delen av våra totala utsläpp
kommer från uppvärmningen av våra fastigheter. Till största delen värms våra fastigheter av
fjärrvärme som är ett miljövänligt alternativ och
har en mycket liten andel fossila bränslen, dock
innebär förbränningen i GEABs anläggning att
växthusgaser släpps ut. För att påverka utsläppen från uppvärmningen är vår viktigaste åtgärd
att minska uppvärmningsbehovet, till exempel
genom tilläggsisolering. Det är ofta ganska kostsamma åtgärder och inte alltid lönsamma, men
möjligheterna ses kontinuerligt över i samband
med underhållsplanerna för fastigheterna.
De direkta utsläppen (scope 1) står för ungefär
15 procent av GotlandsHems totala utsläpp.
Det är användningen av eldningsolja och drivmedel till våra fordon som står för merparten av
dessa utsläpp, lite mindre än hälften vardera.
Åtgärder vi ser att vi kan göra för att minska våra
direkta utsläpp är att byta ut eldningsoljan mot
fossilfria alternativ samt att övergå till fossilfria
drivmedel för våra fordon.
Vi har inlett ett projekt, att se över vår bilpark
med målet att hela bilparken ska vara fossiloberoende innan utgången av 2019. Vi kommer
också att se över möjligheten att använda fossilfria alternativ till eldningsolja. Lyckas vi med
dessa två åtgärder har vi god möjlighet att nå
det årliga målet att nå 10 procent minskning av
utsläppen. Dessutom kommer vi ett rejält steg
närmare målet att bli fossilfria.
Vi vet vidare genom vår medverkan i förarbetet
till SABOs Klimatinitiativ, att två andra stora bidrag till utsläpp av växthusgaser är våra nybyggnationsprojekt samt våra hyresgästers bilresor.
När det gäller hyresgästernas bilresor arbetar
vi för att förenkla till exempel användandet av
elbilar genom att installera laddstolpar samt
att skapa goda förutsättningar för alternativa
transportsätt.
För att få bättre kunskap om hur utsläppen från
våra nybyggnationer ser ut, kommer vi framöver
beräkna dessa utsläpp och jobba tillsammans
med våra entreprenörer för att hitta sätt att
minska utsläppen. Vi fortsätter också att ställa
krav på att utsläppen från våra entreprenörers
transporter ska minska. Kraven har bidragit till
att en av våra upphandlade entreprenörer under
2018 köpt in fossilfria bilar.
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“Att våra beställare ställer miljökrav
på oss vid ramupphandling är ett led
i vårt eget miljöarbete med vår certifiering i ISO14001. Inköpet av fem
fossilfria bilar i år bidrar till arbetet
för ett hållbart samarbete med
GotlandsHem och uppfyllnad av
våra uppsatta miljömål.”
– Stefan Melander, VD, Wisab Bygg AB.

Kemikalier
GotlandsHems mål är att systematiskt och
strukturerat arbeta med utfasning av hälso- och
miljöskadliga kemikalier. I den egna verksamheten använder vi relativt få kemikalier. Den
största kemikalieanvändningen har vi i hanteringen av våra badbassänger. För bassängerna
har vi under 2018 installerat skjutbara tak vilket
innebär att vattnet inte smutsas ner lika mycket,
vilket i sin tur leder till att vi kan använda mindre
mängd kemikalier för rening.
I våra ny- och ombyggnadsprojekt används en
hel del byggnadsmaterial som innehåller kemikalier. Vi använder Sunda Hus databas för att bedöma byggnadsmaterialet och under året har vi
utökat omfattningen av de material vi bedömer.

Vattenanvändning
Vi har under året fortsatt våra ansträngningar
för att minska vår egen vattenförbrukning och
att hjälpa våra hyresgäster att minska sin. Den
täckning vi gjort av våra två pooler har flera fördelar. Förutom att det leder till mindre tillsats av
kemikalier minskar det även energiåtgången för
att värma vattnet samt minskar avdunstningen
vilket spar vatten. Den vattentraktor vi började
använda för bevattning förra sommaren har även
denna säsong kört runt i våra kvarter och vattnat
gräsmattor, blommor och träd med råvatten. Vi
har också utökat antalet vattentunnor vi sätter
ut för att samla upp dagvatten. Vi fortsätter
också att installera mätare för individuell debitering av vattenförbrukning i våra nybyggnationer och har beslutat att även göra så när vi gör
större ombyggnationer och stambyten.
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Miljöansvar
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Market-based 2 totalt:
Varav:
Scope 1
Scope 2
Scope 33

935 ton CO2(eq)

966 ton CO2(eq)

12,7 %
28,5 %
58,7 %

15,7 %
27,2 %
57,1 %

Location-based4 totalt:
Varav:
Scope 1
Scope 2
Scope 33

1 257 ton CO2(eq)

1 313 ton CO2(eq)

9,4 %
48,9 %
41,7 %

11,5 %
48,5 %
39,9 %

Totalt:
Varav:

117 kwh/m2, Atemp

118 kwh/m2, Atemp

Fjärrvärme
El
Olja
Biobränsle
Fjärrkyla
Solfångare

81 %
12 %
0,1 %
6,9 %
-%
-%

79 %
13 %
0,5 %
0,5 %
-%
-%

Totalt:
Varav:

1,9 kg/m2, Atemp

2,1 kg/m2, Atemp

Fjärrvärme
El
Olja
Biobränsle
Fjärrkyla
Solfångare

81%
8%
2%
9%
-%
-%

74 %
8%
9%
9%
-%
-%

0%

Ökning med 4,5 %

97,5 %

91,0 %

Totalt:
Medel per km

97,2 ton CO2(eq) /år
355 g CO2(eq) /km

96,5 ton CO2(eq) /år
337 g CO2(eq)/km

Marcet-based2
Location-based4

120 kg CO2(eq)
705 kg CO2(eq)

110 kg CO2(eq)
639 kg CO2(eq)

Totalt:

8,4 ton CO2(eq)

6,7 ton CO2(eq)

Varav:
Flyg
Båt
Övrigt5

4,0 ton CO2(eq)
3,4 ton CO2(eq)
0,9 ton CO2(eq)

5,1 ton CO2(eq)
0,2 ton CO2(eq)5
1,4 ton CO2(eq)

Ca 90 %

Ca 90 %

Ja

Ja

1,1 m3/Atemp

1,1 m3/Atemp

Begränsning av fastighetsbolagets klimatpåverkan
Nettoutsläpp av växthusgaser, enligt GHG protocol

Begränsning av fastighetsbeståndets miljöpåverkan
Använd energi för uppvärmning (normalårskorrigerade värden)
samt fastighetsel

Mängd växthusgas från energianvändning av fastighetsbeståndet.
Uppvärmning (normalårskorrigerade värden) samt fastighetsel (market-based2)

Minskning av växthusgasutsläpp sedan basår 2017
Andel förnyelsebar energi som bolaget använder

Begränsning av miljöeffekterna vid företagets förvaltning
Utsläpp av växthusgaser från bolagets fordon och arbetsmaskiner
(exklusive eldrivna områdesfordon)
Utsläpp av växthusgaser från bolagets eldrivna områdesfordon

Utsläpp av växthusgaser från tjänsteresor

Avtal som innehåller miljökrav (kriterier i upphandlingen)6
Miljökrav på material och produkter i byggkontrakt

Begränsning av miljöpåverkan vid boendes förbrukning
Vattenförbrukning i beståndet

Totalt:
Varav:

Mängd avfall som produceras i beståndet, exklusive grovsopor

1 Omräkande värden med uppdaterade utsläppsuppgifter för fjärrvärme.
Värdena skiljer sig därför åt från föregående års rapport.
2 Market-based: Beräkning av växthusgasutsläpp utifrån emissionsfaktorer
baserat på produktdeklaration.
3 Omfattning av Scope 3 utsläpp beskrivs i definitioner på sid 46.

Varm

Ingen data

Ingen data

Kall

Ingen data

Ingen data

Kompost

69,5 kg/lgh

79,5 kg/lgh

Restavfall

173,2 kg/lgh

183,6 kg/lgh

Återvinningsmaterial

248,7 kg/lgh

272,0 kg/lgh

4 Location-based: Beräkning av växthusgasutsläpp utifrån emissionsfaktorer
baserat på nordisk elmix.
5 Omfattar tjänsteresor med buss, flygbuss, hyrbil, taxi och egen bil i tjänst.
6 Uppskattad andel, samtliga giltiga avtal.
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Definitioner
En viktig del av hållbarhetsrapporteringen är korrekthet och
transparens. Här redovisas de underlag, metoder och antaganden
som används för beräkning och redovisning av GotlandsHems
hållbarhetsindikatorer.
Definition av förnybar energi  
Förnybara energikällor är energikällor som hela
tiden förnyar sig och, vad vi känner till idag,
inte tar slut inom överskådlig framtid. Lagrade
energikällor (fossilt bränsle) som olja, kol, gas och
uran är inte förnybara energikällor. Elenergi kan
vara producerad av såväl förnybar energi som
när den framställs i vattenkraftverk eller i biobränsleeldade kraftvärmeverk och är inte förnybar energi om den framställs i kärnkraftverk eller
kraftverk som drivs av olja eller kol.  

Beräkningar av förnybar energi
Enligt uppgifter från Energiföretagens Lokala
miljövärden 2017.

Atemp  
Uppvärmd yta mer än 10˚C.

Förnybara energikällor är:  
Solenergi
Solcell, soluppvärmning, solvärme,
solfångare.
Vindkraft
Vindkraftpark, vindkraftverk.
Vattenkraft
Saltkraft, vågkraft, tidvattenkraft,
havsvärmekraft.
Jordvärmekraft
Värmepump, markvärme, bergvärme,
vattenvärme.  
Bioenergi
Bränslepellets, biobränsle.

Driftkostnad
Med driftkostnad avses drift-, administrationsoch företagsövergripande kostnader.

Avhysningar
Avhysning innebär att Kronofogdemyndigheten
genomför avhysning av hyresgäst. Till grund för
avhysningen finns ett beslut, ett utslag om handräckning eller en dom där det står att hyresgästen
är skyldig att flytta. Då GotlandsHem har gjort en
uppsägning och hyresgästen accepterat detta
definieras det inte som en avhysning.  

Fastighetsförvärv
Med fastighetsförvärv avses köp av bebyggda
fastigheter (läs antalet lägenheter).

Bostäder tillgängliga för äldre
Enligt gällande nybyggnadskrav.
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CO2 beräkningsmodell
För beräkning av nettoutsläpp från verksamheten har ett livscykelperspektiv använts så
långt det varit möjligt. För vissa energibärare
saknas uppgifter om utsläpp från produktionsskedet, vilket ger en underskattning av det totala
utsläppet.  
Scope 1: Direkta utsläpp (Utsläpp vid avgasrör
från bolagets bilar och arbetsmaskiner samt
förbränning av pellets och olja i egna pannor).
Scope 2: Indirekta utsläpp (Utsläpp från köpt
energi).
Scope 3: Övriga indirekta utsläpp (omfattar
utsläpp som hör till produktion av bränsle
och tjänsteresor). För egenägda bilar används
uppgifter i miljörapporter från leverantörer
(well to weel) för inköpt mängd drivmedel.
För flygresor används ICAO Carbon Emissions
Calculator Methodology som beräkningsmetod.

Tjänsteresor med Destination Gotlands båtar
beräknas med uppgifter från bolaget enligt
standard SS-EN 16258:2012 Annex B.A.2.
Emissionsfaktorerna är 3,8-4,4 kg CO2(eq) per
person och resa beroende på destination.
Övriga tjänsteresor beräknas enligt Naturvårdsverkets schablonmall då mer specifika uppgifter
saknas.

För att beräkna utsläppen av CO2 från verksamheten används följande emissionsfaktorer:
Energibärare

Enhet

Emissionsfaktor per scope
Scope 1

Scope 2

Scope 3

El (marketbased1)

kg CO2/Mwh

9,8

0,4

El (locationbased2)

kg CO2/Mwh

53,46

5,94

Eldningsolja

kg CO2/m3

2687

213

Fjärrvärme
(pelletseldad)

kg CO2/Mwh

5,8

13,2

HVO

kg CO2/liter

0,41

Biogas

kg CO2/liter

1.1

Akrylatbensin

kg CO2/kg

2.02

Fjärrvärme

kg CO2/Mwh

Uppgifter från värmemarknadskommittén
(2017 års värden)

Diesel

kg CO2/liter

2,33 - 2,95 beroende på leverantör, fördelning
mellan scope 1 och 3 enligt schablon (77/23 %)

Bensin

kg CO2/liter

2,77 enligt uppgift från leverantör. Fördelning
mellan scope 1 och 3 enligt schablon (78/22 %)

1 Market-based: Beräkning av växthusgasutsläpp utifrån emissionsfaktorer baserat på produktdeklaration
2 Location-based: Beräkning av växthusgasutsläpp utifrån emissionsfaktorer baserat på nordisk elmix

0,475
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Miljöledningssystem

Arbetsvillkor

Enligt eller i enlighet med certifierabart system,
så som ISO 14001.

Revision eller utvärdering av entreprenörer, det
vill säga uppföljning av lagkrav eller krav enligt
fackliga avtal.

Hållbarhetskriterier vid upphandling
Inom begreppet avses kriterier inom etiskt och
socialt ansvar samt ekonomi.  Som standard
i förfrågningsunderlagen är klausuler om rätt
till hävning om part blir dömd för brott mot
bland annat jämställdhetslagen, diskriminering
i arbetslivet eller gällande arbetsmiljölag och
arbetsmiljöförordning. När det gäller ekonomi ska
anbudsgivaren kunna visa att denne är fri från
hinder för deltagande enligt LOU.  

Anställda

Miljöansvar

Den totala sjukfrånvaron beräknas på antal sjukdagar oberoende anledning av frånvaro. När det
gäller olycksfall i arbetet beräknas antal sjukdagar utifrån de inrapporterade arbetsskador
och tillbud som lett till sjukskrivning.  

Avtal innehållande miljökrav, det vill säga upphandlade kontrakt som innehåller både pris och
miljökriterier.

Socialt ansvarstagande
Avtal innehållande sociala krav, det vill säga upphandlade kontrakt som innehåller både pris och
sociala kriterier.

Riskhantering i verksamhetssystem
Riskhanteringssystem som innehåller riskanalyser,
åtgärder och kontroll.

Antal anställda beräknas på antal månadsanställda och visstidsanställda, dock inte vikarier.
Timanställda beräknas inte.  

Månadslön
Månadslön samt eventuella tillägg som är kopplade till grundrollen.

Sjukfrånvaro
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Aktiebolaget
GotlandsHem
Organisationsnummer 556066-0523

Finansiella rapporter 2018
Styrelsen och verkställande direktören för AB GotlandsHem, 556066-0523,
får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2018.

Ekonomiska
sammanställningar
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Styrelse, VD och revisorer
Styrelsen har sitt säte i Visby och har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:
Ordinarie ledamöter
(till december 2018)

Mats Ågren, ordförande

Nominerad av (S)

(från januari 2019)

Bo Björkman, ordförande

Nominerad av (S)

Rolf Öström, vice ordförande

Nominerad av (M)

Anita Klingvall

Nominerad av (S)

Therese Sonehag

Nominerad av (MP)

Jan Svensson

Nominerad av (V)

Kristina Olsson

Nominerad av (C)

Niklas Harlevi

Nominerad av (C)

Åke Kalström

Nominerad av (S)

Gerty Holmstedt

Nominerad av (S)

Elisabeth Feurst

Nominerad av (MP)

Jan-Erik Eriksson

Nominerad av (V)

Hans Klintbom

Nominerad av (C)

Arne Strandänger

Nominerad av (C)

Roger Wärn

Nominerad av (M)

Suppleanter

Verkställande direktör

Elisabeth Kalkhäll

Revisor

Lars Wallén, Auktoriserad revisor

Revisorssuppleant

Bo Åsell, Auktoriserad revisor

Utsedda av regionfullmäktige i Region Gotland
Lekmannarevisor

Lena Simonson

Ersättare för lekmannarevisor

Sonja Landin

Ordinarie stämma hölls den 20 mars 2018.
Styrelsen har haft sju sammanträden under året.
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Uppdrag och
viktiga händelser
Vår verksamhet
AB GotlandsHem är ett av Region Gotland helägt
kommunalt bostadsföretag vars verksamhet
består av ägande och förvaltning av fastigheter. Företaget är anslutet till SABO (Sveriges
Allmännyttiga Bostadsföretag) och Fastigo
(Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation).
Vid årsskiftet uppgick den ägda och förvaltade
bostads- och lokalytan till 320 098 (381 328)
kvadratmeter varav 93 procent var bostadsyta. Det fanns totalt 4 568 lägenheter och 587
lokaler i beståndet. Av våra lägenheter återfanns
1 094 lägenheter utanför Visby.

Koncernstruktur
Koncernen består utöver AB GotlandsHem
även av två helägda dotterbolag, GotlandsHem
Värme AB samt Visby Bogen 1 AB (vilande).
GotlandsHem Värme levererar för moderbolagets
räkning fjärrvärme primärt till moderbolagets
fastigheter. Bolaget har under året haft verksamhet
i fem anläggningar på fyra orter på Gotland och
producerar och distribuerar biobränslebaserad
värme. AB GotlandsHem har under året köpt
värme från dotterbolaget till fastigheterna i
Lärbro, Tingstäde, Stånga och Romakloster.
Därutöver finns även ett fåtal externa kunder.
Dotterbolaget visar ett positivt resultat om 37
(107) tkr.

Ägarens styrning
Bolagets ägare, via Regionfullmäktige, utövar
sin styrning genom tillsatt styrelse tillsammans
med direktiv för bolagets verksamhet. I december 2015 antog Regionfullmäktige ny bolagsordning samt ägardirektiv för AB GotlandsHem.
Ägardirektivet gäller för perioden 2015-2020 och
anger instruktioner för:
Bolagets ändamål.
Region Gotlands insyn och ledningsfunktion.
Ekonomiska styrprinciper och samordning.
Region Gotlands koncernkrav.

Arbetsordning för styrelsen och instruktion
för VD.
Samordning och dialog.
Nyproduktion till år 2020 om minst 400
hyreslägenheter samt påbörjat minst en
nyproduktion utanför Visby.
Under året har fyra (4) ägarmöten hållits med
representanter från ägaren och bolaget.

Viktiga händelser
Verksamhetsutveckling, löpande produktion
och extraordinära projekt – 2018 års viktigaste
händelser är:
Färdigställt nyproduktion av kvarteret
Adjutanten 1 i Visby, totalt 60 lägenheter.
Genomfört försäljning av fastigheter i Visby,
Havdhem och När.
Påbörjat förstudie för nyproduktion av
bostäder utanför Visby.
Omstrukturerat vår lån- och ränteportfölj vilket
ger lägre ränteutgifter och lägre snittränta.
Påbörjat implementering av en enhetlig projektmodell och en systematisk verksamhetsstyrning – GotlandsHems arbetssätt.
Tillsammans med Hyresgästföreningen.
påbörjat arbete med en ny metod för
hyressättning.
Satt upp nya ambitiösa mål inom klimatområdet – 2025 ska vi vara fossilfira.
Genomfört intressentdialoger om hållbarhet
med hyresgäster, vår ägare, vår styrelse och
våra medarbetare.
En av våra viktigaste uppgifter enligt vårt ägardirektiv är att tillföra nya hyreslägenheter till den
gotländska marknaden på ett sätt som ger både
prisvärt boende och stabilitet och hållbarhet i
GotlandsHems ekonomi. Målet är minst 400 lägenheter fram till år 2020 vilket vi inte ser ut att klara.
Under 2018 tillfördes 60 nya hyreslägenheter.
I nuläget ser det ut att bli drygt 300.
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Årets resultat och finansiella ställning

Hållbarhetsrapport

Bolaget har fortsatt att investerat i befintliga
och nya fastigheter samtidigt som vi har påbörjat
ett långsiktigt arbete med att förbättrat driftekonomin i vårt befintliga bestånd. Likt tidigare
år finansieras nyproduktion och återinvesteringar
till stor del med belåning. Under 2018 har dock
fastighetsförsäljning slutförts vilket inbringade
över en halv miljard i bolagets kassa. Pengarna
har primärt används till att minska bolagets
belåning och omförhandla ränteavtal vilket har
gett betydande effekter på bolagets finansiella ställning, soliditeten har ökat till drygt 30
procent (13 procent föregående år) och bolagets
genomsnittliga ränta på befintliga fastighetslån
har minskat avsevärt. Med en stabil finansiell
ställning står bolaget nu väl rustat inför kommande räntehöjningar och har goda möjligheter
att långsiktigt arbeta med de ekonomiska effekterna av investeringar, som kommer att behöva
göras de närmaste åren – både nyproduktion och
återinvesteringar i befintligt bestånd.

GotlandsHem omfattas av kravet att hållbarhetsrapportera i enlighet med årsredovisningslagen.
Redovisningen finns att läsa på sidorna 12 till och
med 47 i Årsredovisning och hållbarhetsrapport
2018.

Förväntad framtida utveckling
Produktionstakten förväntas gå ner i närtid,
främst för återinvesteringar. Detta då vi med
vår nya modell för projektarbete och fortsatt
fokus på att produktionskostnader kommer att
behöva fokusera på förstudier och planering.
Investeringarna förväntas dock att återgå till
nuvarande utvecklingstakt.
Marknadsräntor har börjat gå upp och vi
förväntar oss ytterligare ökningar framgent.
Detta i kombination med fortsatta investeringar kommer att medföra behov av långsiktigt perspektiv med lägre risk i bolagets
räntehantering vilket sannolikt innebär behov
av översyn av bolagets finanspolicy.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Ränterisk
Bolaget är till följd av lånevolymen naturligt exponerat för risk vid ränteförändringar. Ränteläget
de senaste åren har gett ett gynnsamt utgiftsflöde, men nu förväntas räntan normaliseras
innebärande att en fortsatt ökande lånevolym
kommer att bli betungande. För att hantera den
risken arbetar bolaget med säkring av utgiftsräntan via så kallade ränteswappar.
Likviditetsrisk
Behovet av tillgång på likvida medel intensifieras
då bolaget för närvarande genomför kontinuerlig
nyproduktion i kombination med att återinvesteringsbehovet i bolagets äldre fastigheter
aktualiseras. På lång sikt tillgodoses detta
genom bolagets stadiga kassaflöde på rörelsen
och på kort sikt har detta säkerställts genom
att bolaget har en checkkreditlimit om cirka
120 miljoner kronor.
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Flerårsöversikt
Flerårsöversikt – moderbolaget

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Hyresintäkter

361 417

401 737

396 797

387 792

381 293

387 964

Fastighetsunderhåll

52 684

81 793

88 128

96 885

94 379

89 884

Resultat efter finansiella poster

329 965

32 328

10 258

11 596

13 810

74 185

Årets resultat

361 078

15 605

3 475

417

10 658

70 398

Resultaträkning (tkr)

Balansräkning (tkr)
209 749

180 855

174 379

149 258

109 031

58 889

Fastighetslån

Investeringar i fastigheter

1 143 975

1 462 220

1 331 684

1 292 254

1 189 626

1 123 483

Balansomslutning

1 873 036

1 837 170

1 669 233

1 623 353

1 513 216

1 436 674

Avkastning på eget kapital

76,2%

13,2%

4,4%

4,6%

5,6%

33,1%

Soliditet

Nyckeltal (%)

32,8%

13,7%

14,2%

14,2%

16,3%

16,7%

Genomsnittlig skuldränta

1,2%

2,4%

2,6%

3,0%

3,8%

3,7%

Flerårsöversikt – koncernen

2018

2017

2016

2015

2014

2013

361 417

401 737

396 797

387 792

381 293

387 964

Resultaträkning (tkr)
Hyresintäkter

52 684

81 793

88 128

96 885

94 379

89 884

Resultat efter finansiella poster

Fastighetsunderhåll

329 275

30 852

10 678

11 596

13 810

74 185

Årets resultat

360 530

14 227

3 804

417

10 658

70 398

209 749

180 855

174 379

149 258

109 031

58 889

Fastighetslån

1 143 975

1 462 220

1 331 684

1 292 254

1 189 626

1 123 483

Balansomslutning

1 882 544

1 847 374

1 669 233

1 623 353

1 513 216

1 436 674

Avkastning på eget kapital

74,7%

12,2%

4,4%

4,6%

5,6%

33,1%

Soliditet

33,0%

14,1%

15,6%

15,7%

16,3%

16,7%

1,2%

2,4%

2,6%

3,0%

3,8%

3,7%

Balansräkning (tkr)
Investeringar i fastigheter

Nyckeltal (%)

Genomsnittlig skuldränta
Definitioner av nyckeltal finns presenterade i not 34.

Vinstdisposition
Förslag till vinstdisposition
Från föregående år balanserad vinst

214 533

Årets vinst

361 078

Vinstmedel till förfogande

575 611

Styrelsens förslag till disposition
Balanseras i ny räkning

575 611

Summa

575 611
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Resultaträkningar
kkr

Not

Koncernen

Moderbolaget

1/1/2018

1/1/2017

1/1/2018

1/1/2017

1, 2

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2018

31/12/2017

3

361 417

401 737

361 417

401 737

361 417

401 737

361 417

401 737

Rörelsens intäkter m.m.
Hyresintäkter

Övriga rörelseintäkter

4

442 529

1 763

6 860

1 623

803 946

403 500

368 277

403 360

Rörelsens kostnader
Fastighetsförvaltning

5

-157 341

-198 265

-159 387

-200 336

Övriga externa kostnader

6

-30 410

-24 720

-28 243

-22 699

Personalkostnader

7

-64 498

-61 479

-64 498

-61 479

Av- och nedskrivningar av materiella
anläggningstillgångar

8

-83 960

-51 558

-83 210

-50 808

Övriga rörelsekostnader

9

-1 199

-3 035

-8 858

-3 035

-337 408

-339 057

-344 196

-338 357

466 538

64 443

24 081

65 003

443 136

900

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag

10

Ränteintäkter och liknande

11

1 848

137

1 859

153

Räntekostnader och liknande

12

-139 111

-33 728

-139 111

-33 728

-137 263

-33 591

305 884

-32 675

329 275

30 852

329 965

32 328

31 308

-16 625

31 113

-16 723

360 583

14 227

361 078

15 605

Resultat efter finansiella poster

Skatt på årets resultat

Årets resultat
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Balansräkningar
– Tillgångar
kkr

Not

Koncernen

Moderbolaget

1, 2

12/31/2018

12/31/2017

12/31/2018

12/31/2017

Byggnader och mark

14

1 584 851

1 587 598

1 584 851

1 587 598

Maskiner och andra tekniska anläggningar

15

0

2 091

0

2 091

Inventarier, verktyg och installationer

16

17 081

9 816

8 217

202

Pågående nyanläggningar

17

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

227 779

197 469

227 779

197 469

1 829 711

1 796 974

1 820 847

1 787 360

550

600

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

18

Fordringar hos koncernföretag

19

243

191

Andelar i intresseföretag

20

204

204

204

204

Fordringar hos intresseföretag

21

0

653

0

653

Uppskjuten skattefordran

22

Summa anläggningstillgångar

0

0

0

0

204

857

997

1 648

1 829 915

1 797 831

1 821 844

1 789 008

355

305

0

0

355

305

0

0

770

534

770

379

41 979

35 759

41 487

34 962

303

844

5 112

5 017

4 876

5 017

623

2 051

597

1 937

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos Region Gotland
Fordringar hos koncernbolag
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

23

3 733

5 766

3 152

5 012

52 217

49 127

51 185

48 151

57

111

7

11

57

111

7

11

52 629

49 543

51 192

48 162

1 882 544

1 847 374

1 873 036

1 837 170

Kassa och Bank
Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
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Balansräkningar
– Eget kapital och skulder
kkr

Not

Koncernen

Moderbolaget

1, 2

12/31/2018

12/31/2017

12/31/2018

12/31/2017

24

16 900

16 900

16 900

16 900

21 100

21 100

38 000

38 000

Balanserat resultat

214 533

198 928

Årets resultat

361 078

15 605

575 611

214 533

Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital
Reservfond

Fritt eget kapital
Annat eget kapital inklusive årets resultat

604 312

243 730

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

621 212

260 630

Summa eget kapital

621 212

260 630

613 611

252 533

1 897

33 228

0

31 113

1 897

33 228

0

31 113

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld

22

Summa avsättningar

Långfristiga skulder

25

Skulder till kreditinstitut

1 138 055

511 546

1 138 055

511 546

Summa långfristiga skulder

1 138 055

511 546

1 138 055

511 546

5 920

950 674

5 920

950 674

30 027

0

30 027

0

42 000

29 000

41 231

28 530

101

4 380

101

4 380

779

697

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Checkräkningskredit

26

Leverantörsskulder
Skulder till Region Gotland
Skulder till koncernbolag
Aktuell skatteskuld
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

27

0

200

0

0

1 633

6 529

1 633

6 530

41 699

51 187

41 679

51 167

121 380

1 041 970

121 370

1 041 978

1 882 544

1 847 374

1 873 036

1 837 170
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Kassaflödesanalys

kkr

Not

Koncernen

Moderbolaget

1/1/2018

1/1/2017

1/1/2018

1/1/2017

31/12/2018

31/12/2017

31/12/2018

31/12/2017

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat

466 538

64 443

24 081

65 003

-355 513

47 243

86 874

46 493

1 848

137

1 859

153

-20 100

-33 728

-20 100

-33 728

-23

-50

0

0

92 750

78 045

92 714

77 921

Förändring av varulager

-50

-91

0

0

Förändring av kundfordringar

440

529

285

1 138

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

28

Erhållen ränta
Betald ränta
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital

Förändringar av rörelsekapital

Förändring av övriga kortfristiga fordringar

-2 760

-33 790

-2 783

-37 061

Förändring av leverantörsskulder

13 000

319

12 700

-782

Förändring av övriga kortfristiga skulder

-18 958

5 989

-18 442

9 543

Kassaflöde från den löpande verksamheten

84 422

51 001

84 474

50 759

Investeringar i materiella anläggningstillgångar

-216 688

-181 432

-216 688

-181 432

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

540 670

95 652

0

Förvärv av koncernföretag

0

-100

Försäljning av dotterbolag

445 067

0

181

242

Investeringsverksamheten

Årets amorteringar från koncernföretag
Övriga förändringar finansiella anläggningstillgångar

653

5

421

5

324 635

-181 427

324 633

-181 285

Upptagna lån

123 403

151 335

123 403

151 335

Amortering lån

-413 503

-20 799

-413 503

-20 799

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Lösenavgifter räntebindningar

-119 011

0

-119 011

0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-409 111

130 536

-409 111

130 536

-54

110

-4

10

111

1

11

1

57

111

7

11

Årets kassaflöde/förändring av likvida medel
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

29
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Förändringar i eget kapital
Koncernen
kkr
Belopp vid årets ingång

Aktiekapital

Annat eget kapital
inkl. årets resultat

EK hänförligt till moderföretagets aktieägare

Summa eget kapital

16 900

243 729

260 629

260 629

Årets resultat
Belopp vid årets utgång

360 583

360 583

360 583

16 900

604 312

621 212

621 212

Aktiekapital

Reservfond

Fritt eget kapital

Summa eget kapital

16 900

21 100

214 533

252 533

361 078

361 078

575 611

613 611

Moderbolaget
kkr
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

16 900

21 100
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Redovisnings- och
värderingsprinciper

Värderingsprinciper resultaträkningen

Koncernens och moderföretagets finansiella
rapporter har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3). Tillämpade
principer är oförändrade jämfört med föregående
år. De viktigaste redovisnings- och värderingsprinciperna som har använts vid upprättande av
de finansiella rapporterna sammanfattas nedan.
I de fall moderföretaget tillämpar avvikande
principer anges dessa under Moderföretaget
nedan.

Intäkter
Koncernens intäkter uppkommer primärt från
hyresveksamheten i moderbolaget och redovisas
i posten Hyresintäkter. Hyresintäkter redovisas i
den period uthyrningen avser. Intäkter från fjärrvärmeleverans redovisas i den period leveransen
avser.

Koncernredovisningen

Övriga rörelseintäkter
Övriga rörelseintäkter avser intäkter från aktiviteter
utanför koncernens huvudsakliga verksamhet.

I koncernredovisningen konsolideras moderföretaget och samtliga dotterföretags verksamheter
fram till och med moderföretagets bokslutsdatum. Dotterföretag är alla företag i vilka
koncernen har rätten att utforma företagets
finansiella och operativa strategier i syfte att
erhålla ekonomiska fördelar. Koncernen uppnår
och utövar bestämmande inflytande genom att
inneha över hälften av rösterna. Alla dotterföretag har samma balansdag och tillämpar moderföretagets värderingsprinciper. Koncerninterna
transaktioner och balansposter elimineras i sin
helhet vid konsolidering.

Ränteintäkter
Ränteintäkter redovisas i takt med att de intjänas. Beräkning av ränteintäkter görs på basis av
den underliggande tillgångens avkastning enligt
effektivräntemetoden.

Koncernen tillämpar förvärvsmetoden vid
redovisning av rörelseförvärv innebärande att det
redovisade värde av moderföretagets andelar i
koncernföretag elimineras genom att avräknas
mot dotterföretagets egna kapital vid förvärvet.
Moderföretaget upprättar en förvärvsanalys per
förvärvstidpunkten för att identifiera koncernens
anskaffningsvärde, dels för andelarna, dels för
dotterföretagets tillgångar, avsättningar och
skulder. Rörelseförvärvet redovisas i koncernen
från och med förvärvstidpunkten.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till
anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad
värdeminskning och eventuella nedskrivningar.
Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas
nyttjandeperiod.

Innehav i intresseföretag redovisas och värderas
enligt kapitalandelsmetoden.

Kassaflödesanalysen
Kassaflödesanalysen har upprättats i enlighet
med BFNAR 2012:1 (K3) kap. 7 enligt indirekt
metod. Kassaflödesanalysen visar koncernens
förändringar av likvida medel under räkenskapsåret och omfattar endast transaktioner som
medfört in- och utbetalningar.

Låneutgifter
Samtliga låneutgifter kostnadsförs i den period
som de hänförs till och redovisas i posten Räntekostnader och liknande.

Värderingsprinciper balansräkningen

Korttidsinventarier och inventarier av mindre värde
kostnadsförs löpande. När en komponent i en
anläggningstillgång byts ut utrangeras eventuellt kvarvarande del av den gamla komponenten
och den nya komponentens anskaffningsvärde
aktiveras.
Tillkommande utgifter som avser tillgångar som
inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den del tillgångens
prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde
vid anskaffningstidpunkten.
Utgifter för löpande reparationer och underhåll
redovisas som kostnader.
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Avskrivningar
Avskrivningar baseras på beräknad nyttjandeperiod och görs med procentsatser enligt nedan.
Koncernen

Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installationer
Pelletspannor (redovisas som installationer)

Moderbolaget

2018

2017

2018

2017

-

20%

-

20%

20%

20%

20%

20%

5%

5%

-

-

Markinventarier

20%

-

20%

-

Byggnadsinventarier

20%

-

20%

-

Stomme & grund

1%

1%

1%

1%

Stomkompletteringar / innerväggar

2%

2%

2%

2%

Värme, sanitet

2%

2%

2%

2%

Elinstallationer

3%

3%

3%

3%

Byggnader (bostad):

Inre ytskikt, vitvaror

7%

7%

7%

7%

Fasad

2%

2%

2%

2%

Fönster

2%

2%

2%

2%

Köksinredning

3%

3%

3%

3%

Yttertak

3%

3%

3%

3%

Ventilation

4%

4%

4%

4%

Transportsystem

4%

4%

4%

4%

Styr- och övervakning

7%

7%

7%

7%

Restpost

2%

2%

2%

2%

Markanläggningar

5%

5%

5%

5%

Avskrivningar och nedskrivningar framgår av not för respektive balanspost.
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Borttagande från balansräkningen

Derivatinstrument

Materiella anläggningstillgångar tas bort från
balansräkningen vid utrangering eller avyttring
eller när inte framtida ekonomiska fördelar väntas från användning, utrangering eller avyttring
av tillgången. När materiella anläggningstillgångar avyttras bestäms realisationsresultatet
som skillnaden mellan försäljningspriset och
tillgångens redovisade värde och redovisas i
resultaträkningen i någon av posterna Övriga
rörelseintäkter eller Övriga rörelsekostnader.

Derivatinstrument nyttjas för att hantera ränterisken som uppstår vid upptagande av lån.
För dessa transaktioner tillämpas säkringsredovisning. När transaktioner ingås, dokumenteras
förhållandet mellan säkringsinstrumentet och
den säkrade posten, liksom även koncernens mål
för riskhanteringen och riskhanteringsstrategin
avseende säkringen. AB GotlandsHem dokumenterar också företagets bedömning, både när
säkringen ingås och fortlöpande, av huruvida
de derivatinstrument som används i säkringstransaktioner i hög utsträckning är effektiva när
det gäller att motverkaförändringar i kassaflöden
som är hänförliga till de säkrade posterna.

Prövning av nedskrivningsbehov av
materiella anläggningstillgångar
Per varje balansdag görs en bedömning av om
det föreligger någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde.
Finns det en sådan indikation beräknas tillgångens återvinningsvärde. Om återvinningsvärdet
understiger redovisat värde görs en nedskrivning
som kostnadsförs.

Avtal om en så kallad ränteswap skyddar koncernen mot ränteförändringar. Genom säkringen
erhålls en fast ränta och det är denna ränta som
redovisas i resultaträkningen i posten Räntekostnader och liknande.

Återvinningsvärdet för en tillgång eller en
kassagenererande enhet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader
och nyttjandevärdet.

Säkringsredovisningen avbryts om; Säkringsinstrumentet förfaller, säljs, avvecklas eller löses
in; eller Säkringsrelationen inte längre uppfyller
villkoren för säkringsredovisning.

Verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader utgörs av det pris som företaget beräknar
kunna erhålla vid en försäljning mellan kunniga
parter som är oberoende av varandra och som
har intresse av att transaktionen genomförs.
Avdrag görs för sådana kostnader som är direkt
hänförliga till försäljningen. Nyttjandevärdet
utgörs av framtida kassaflöden som en tillgång
eller en kassagenererande enhet väntas ge
upphov till.

Leasing - leasetagare

Vid nedskrivningsprövning grupperas tillgångarna i kassagenererande enheter. En kassagenererande enhet är den minsta identifierbara grupp
med i allt väsentligt oberoende inbetalningar.
Följden är att vissa tillgångars nedskrivningsbehov prövas enskilt och vissa prövas på nivån
kassagenererande enhet. En ny bedömning görs
av alla tillgångar för tecken på att en tidigare nedskrivning inte längre är motiverad. En
nedskrivning återförs om tillgångens eller den
kassagenererande enhetens återvinningsbara
värde överstiger det redovisade värdet och fördelas proportionellt över samtliga tillgångar.

Leasingavtal klassificeras vid leasingavtalets ingående, antingen som finansiell eller operationell
leasing. Företaget har klassificerat alla nuvarande
leasingavtal som operationella.

Operationell leasing
Andra leasingavtal än finansiella leasingavtal
utgör operationella leasingavtal. När företaget är
leasetagare kostnadsförs leasingavgifter avseende operationella leasingavtal linjärt över leasingperioden. Tillhörande kostnader, såsom underhåll
och försäkring, kostnadsförs när de uppkommer.

Varulager
Varulagret värderas enligt lägsta värdets princip,
dvs till det lägsta av anskaffningsvärdet och
nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet
inkluderar samtliga inköpsutgifter och beräknas
enligt först in, först ut-principen.

Inkomstskatter
Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt och uppskjuten skatt. För poster som
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redovisas i resultaträkningen redovisas därmed
sammanhängande skatt i resultaträkningen. För
poster som redovisas direkt mot eget kapital
redovisas även skatten direkt mot eget kapital.
Uppskjuten skatt beräknas på alla temporära
skillnader. En temporär skillnad finns när det
redovisade värdet på en tillgång eller skuld skiljer
sig från det skattemässiga värdet.

Likvida medel
Likvida medel består av kassamedel och disponibla
tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut.

Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar till anställda, exempelvis
löner, semesterersättningar och liknande ersättningar, är ersättningar till anställda som förfaller
inom 12 månader från balansdagen det år som
den anställde tjänat in ersättningen.
Kortfristiga ersättningar värderas till det odiskonterade beloppet som företaget förväntas
betala till följd av den outnyttjade rättigheten.
Avgiftsbestämda pensionsplaner
Företaget betalar fastställda avgifter till andra
juridiska personer avseende flera statliga planer
och försäkringar för enskilda anställda. Företaget
har inga legala eller informella förpliktelser att
betala ytterligare avgifter utöver betalningar av
den fastställda avgiften som redovisas som en
kostnad i den period där den relevanta tjänsten
utförs.

Avsättningar och ansvarsförbindelser
Avsättningar
Avsättningar redovisas när koncernen har en
legal eller informell förpliktelse till följd av en
inträffad händelse. Det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera
förpliktelsen och beloppet kan uppskattas på
ett tillförlitligt sätt. Tidpunkten eller beloppet för
utflödet kan fortfarande vara oviss. Avsättningar
värderas initialt till den bästa uppskattningen av
det belopp som krävs för att reglera den befintliga förpliktelsen, baserat på de mest tillförlitliga
uppgifter som finns tillgängliga på balansdagen.

Ekonomiska
sammanställningar

Avsättningar diskonteras till sina nuvärden där
pengars tidsvärde är väsentligt.

Ansvarsförbindelser
Som ansvarsförbindelse redovisas:
En möjlig förpliktelse till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att
bekräftas av att en eller flera osäkra händelser,
som inte helt ligger inom koncernens kontroll,
inträffar eller uteblir, eller en befintlig förpliktelse
till följd av inträffade händelser, men som inte
redovisas som skuld eller avsättning eftersom
det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser
kommer att krävas för att reglera förpliktelsen
eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med
tillräcklig tillförlitlighet.

Moderföretagets värderingsprinciper
- alternativa regler i juridisk person
Andelar i dotterföretag
Andelar i dotterföretag värderas till anskaffningsvärde eventuellt minskat med nedskrivningar. Utdelningar från dotterföretag redovisas
som intäkt.
Koncernbidrag
Samtliga lämnade och erhållna koncernbidrag
redovisas som bokslutsdispositioner.
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Uppskattningar och
bedömningar
Vid upprättande av finansiella rapporter
måste GotlandsHem i enlighet med tillämpade
redovisnings- och värderingsprinciper göra vissa
uppskattningar, bedömningar och antaganden
vilka påverkar redovisning och värdering. De uppskattningar och antaganden som innebär risk för
justeringar i redovisade värden för tillgångar
och skulder under kommande år behandlas i
huvuddrag nedan.

Betydande bedömningar
Följande är betydande bedömningar som har
gjorts vid tillämpning av de av företagets redovisningsprinciper som har den mest betydande
effekten på de finansiella rapporterna.

Latenta skatter
Bolaget redovisar skatteeffekter av temporära
skillnader mellan bokförda värden och skattemässiga värden på fastigheter samt skattefordran på inkomstskattemässiga underskott. För
de fall latenta skatter på posterna sammantaget
uppgår till en fordran, kommer en sådan fordran
att tas upp till ett värde som motsvarar bolagets
bedömning av kommande års inkomstskattepliktiga överskott.
Bolaget bedömer inte att inkomstskattepliktiga
överskott kommer att generas de närmaste åren
varför inga latenta skattefordringar kommer att
tas upp i balansräkningen.

Fastighetsvärdering
Koncernen och bolaget värderar varje år 100 procent av fastighetsbeståndet via en intern värderingsmodell. Den värderingsmodell som används
är genom beräkning av objektets avkastningsvärde utifrån en kassaflödesanalys med marknadsanpassade parametrar (kassaflödesmetod). Från
utfallet bedöms det verkliga värdet på fastigheten
före avdrag för försäljningskostnader.

Ekonomiska
sammanställningar

Värdering av aktier i dotterföretag
Moderbolaget gör varje år per bokslutsdatum en
bedömning av huruvida bokfört värde på aktier
i dotterföretag över- eller understiger återvinningsvärdet på respektive dotterföretag.
Om det visar sig att återvinningsvärdet understiger
det bokförda värdet i något fall så skrivs detta
bokförda värde ned till återvinningsvärdet.

Bedömning av osäkra fordringar
Kund- och hyresfordringar värderas till det kassaflöde som förväntas inflyta till företaget.
Därmed görs en detaljerad och objektiv genomgång av alla utestående belopp på balansdagen.

Osäkerhet i uppskattningen
Nedan följer information om uppskattningar
och antaganden som har den mest betydande
effekten på redovisning och värdering av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader.
Utfallet från dessa kan avvika väsentligt.

Nedskrivningar
För att bedöma nedskrivningsbehovet beräknas återvinningsvärdet för varje tillgång eller
kassagenererande enhet baserat på förväntade
framtida kassaflöde och med användning av en
lämplig ränta för att kunna diskontera kassaflödet. Osäkerheter ligger i antaganden om framtida kassaflöde och fastställande av en lämplig
diskonteringsränta.

Nyttjandeperioder för
avskrivningsbara tillgångar

Per varje balansdag görs en genomgång av
gällande bedömningar av nyttjandeperioder för
avskrivningsbara tillgångar.
Osäkerheten i dessa bedömningar beror på
teknisk inkurans som kan förändra användningsperioden.
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Not 3 – Hyresintäkter
Koncernen

Moderbolaget

2018

2017

2018

2017

345 000

383 594

345 000

383 594

16 025

17 311

16 025

17 311

Hyresintäkter
Bostäder
Lokaler
Övrigt

6 585

4 750

6 585

4 750

367 610

405 655

367 610

405 655

Bostäder

-1 677

-1 638

-1 677

-1 638

Lokaler

-1 110

-1 170

-1 110

-1 170

Övrigt

-3 406

-1 110

-3 406

-1 110

-6 193

-3 918

-6 193

-3 918

361 417

401 737

361 417

401 737

Avgår outhyrda objekt

Summa

Not 4 – Övriga rörelseintäkter
Koncernen

Värmeförsäljning
Reavinst försäljning fastigheter
Övrigt

Moderbolaget

2018

2017

2018

2017

678

695

0

0

439 996

0

4 519

0

1 855

1 068

2 341

1 623

442 529

1 763

6 860

1 623

Not 5 – Fastighetsförvaltning
Koncernen

Moderbolaget

2018

2017

2018

2017

12 502

10 017

12 502

10 017

Reparationer

15 187

18 962

15 187

18 962

Underhåll

37 497

62 831

37 497

62 831

Fastighetsskötsel

Taxebundna avgifter och uppvärmning

77 161

88 019

79 207

90 090

Riskkostnader och avgälder

5 858

8 484

5 858

8 484

Fastighetsavgift

9 136

9 952

9 136

9 952

157 341

198 265

159 387

200 336

Not 6 – Ersättning till revisor
Koncernen

Moderbolaget

2018

2017

2018

2017

548

476

525

453

PwC
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver revision

12

0

12

0

Skatterådgivning

94

0

94

0

Övriga tjänster

63

16

63

16

717

492

694

469
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Not 7 – Personal
Koncernen

Moderbolaget

2018

2017

2018

2017

34

33

34

33

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män
Totalt för bolaget

68

69

68

69

102

102

102

102

1 208

1 197

1 208

1 197

38 905

37 451

38 905

37 451

40 113

38 648

40 113

38 648

68

218

68

218

3 443

2 905

3 443

2 905

13 484

13 036

13 484

13 036

16 995

16 159

16 995

16 159

Löner och ersättningar
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda

1)

1) Tantiem och dylikt förekommer ej.

Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse och verkställande
direktör
Pensionskostnader övriga anställda
Övriga sociala kostnader

Könsfördelning i företagsledningen

Styrelsen
Kvinnor

3

4

3

3

Män

4

4

4

4

7

8

7

7

5

3

4

3

3

5

3

5

8

8

7

8

Företagsledning och VD
Kvinnor
Män
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Not 8 – Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Koncernen

Moderbolaget

2018

2017

2018

2017

Avskrivningar

55 620

55 058

54 870

54 308

Nedskrivning byggnader

28 340

0

28 340

0

0

-3 500

0

-3 500

83 960

51 588

83 210

50 808

Återföring av nedskrivning byggnader

Not 9 – Övriga rörelsekostnader
Koncernen

Reaförlust försäljning fastigheter
Förlust utrangering komponenter i fastigheter

Moderbolaget

2018

2017

2018

2017

0

0

7 679

0

1 199

3 035

1 179

3 035

1 199

3 035

8 858

3 035

Not 10 – Resultat från andelar i koncernföretag
Moderbolaget

Utdelning från koncernföretag
Rearesultat på andelar koncernföretag

2018

2017

0

900

443 136

0

443 136

900

Not 11 – Ränteintäkter och liknande
Koncernen
2018

Moderbolaget
2017

Ränteintäkter från koncernföretag
Övriga ränteintäkter

2018

2017

11

16

1 848

137

1 848

137

1 848

137

1 859

153

Not 12 – Räntekostnader och liknande
Koncernen

Räntekostnader
Ränteskillnadsersättning omförhandlade låneavtal
Borgensavgift Region Gotland

Moderbolaget

2018

2017

2018

2017

15 713

29 733

15 713

29 733

119 011

119 011

0

4 387

3 995

4 387

3 995

139 111

33 728

139 111

33 728
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Not 13 – Skatt på årets resultat
De huvudsakliga komponenterna i skattekostnaden för räkenskapsåret och förhållandet mellan förväntad skatte kostnad baserat på svensk effektiv
skattesats och redovisad skattekostnad i resultaträkningen är enligt följande:

Koncernen

Moderbolaget

2018

2017

2018

2017

329 275

30 852

329 965

32 328

-72 441

-6 787

-72 592

-7 112

Ej avdragsgilla kostnader

-19 332

-12 594

-19 332

-12 594

Ej skattepliktiga intäkter

98 633

2 623

98 633

2 623

Resultat före skatt

Skatt enligt gällande svensk skattesats 22% (22%)

Skatteeffekt av:

Övriga skattemässiga justeringar

18 774

6 480

18 774

17 570

25 635

-10 278

25 483

487

På årets resultat

-10

-38

0

0

Justering av tidigare års skatt

-13

3 086

0

3 115

13 561

-23 200

13 561

-23 200

1 485

0

1 485

0

-1 650

0

165

165

0

0

53

0

0

0

2 692

4 525

2 692

4 525

25 483

487

25 483

487

Redovisad skatt

Skattekostnaden består av följande komponenter:
Aktuell skatt

Uppskjuten skatt
Förändring av temporära skillnader fastigheter
Effekt ny skattesats för temporära skillnader fastigheter
Förändring av temporära skillnader övriga avsättningar
Uppskjuten skatt på obeskattade reserver
Effekt ny skattesats för uppkjuten skatt på obeskattade
reserver
Uppskjuten skatt på fastställda skattemässiga underskott
Uppskjuten skatt på årets skattemässiga underskott
Effekt ny skattesats för uppskjuten skatt på underskott

-1 650

-2 112

-2 112

0

Värdejustering latent skattefordran efter bedömning

-9 996

-9 996

0

Redovisad skatt

31 308

31 113

-16 723

-16 625
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Not 14 – Byggnader och mark
Koncernen

Ingående anskaffningsvärde

Moderbolaget

12/31/2018

12/31/2017

12/31/2018

12/31/2017

2 553 803

2 446 059

2 553 803

2 446 059

Inköp

179 440

114 051

179 440

114 051

Försäljningar/utrangeringar

-232 141

-6 307

-232 141

-6 307

0

0

0

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Omklassificeringar

2 501 102

2 553 803

2 501 102

2 553 803

Ingående avskrivningar

-966 205

-916 349

-966 205

-916 349

132 224

3 272

132 224

3 272

0

0

0

0

Försäljningar/utrangeringar
Omklassificeringar
Årets avskrivningar

-53 930

-53 128

-53 930

-53 128

Utgående ackumulerade avskrivningar

-887 911

-966 205

-887 911

-966 205

Ingående nedskrivningar

0

-3 500

0

-3 500

Återförda nedskrivningar

0

3 500

0

3 500

-28 340

0

-28 340

0

Årets nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Redovisat värde

-28 340

0

-28 340

0

1 584 851

1 587 598

1 584 851

1 587 598

1 506 314

1 513 279

1 506 314

1 513 279

5 522

5 478

5 522

5 478

Redovisat värde
Byggnader
Markanläggningar
Mark

Internt beräknat marknadsvärde

73 015

68 841

73 015

68 841

1 584 851

1 587 598

1 584 851

1 587 598

3 158 812

4 493 833

3 158 812

4 493 833

Not 15 – Maskiner och andra tekniska anläggningar
Koncernen

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar

Moderbolaget

12/31/2018

12/31/2017

12/31/2018

12/31/2017

27 493

27 068

27 493

27 068

0

425

0

425

-27 493

0

-27 493

0

0

27 493

0

27 493

-25 402

-24 311

-25 402

-24 311

Årets avskrivningar

0

-1 091

0

-1 091

Omklassificeringar

25 402

0

25 402

0

Utgående ackumulerade avskrivningar

0

-25 402

0

-25 402

Redovisat värde

0

2 091

0

2 091
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Not 16 – Inventarier, verktyg och installationer
Koncernen

Moderbolaget

12/31/2018

12/31/2017

12/31/2018

12/31/2017

Ingående anskaffningsvärde

17 726

Inköp

6 864

17 574

2 725

2 573

152

6 864

152

Försäljningar/utrangeringar

-1 757

0

-1 757

0

Omklassificeringar

27 493

0

27 493

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

50 326

17 726

35 325

2 725

Ingående avskrivningar

-7 910

-7 071

-2 523

-2 435

Årets avskrivningar

-1 690

-839

-940

-88

Försäljningar/utrangeringar

1 757

1 757

Omklassificeringar

-25 402

Utgående ackumulerade avskrivningar

-33 245

-7 910

-27 108

-2 523

17 081

9 816

8 217

202

Redovisat värde

-25 402

Not 17 - Pågående nyanläggningar
Koncernen

Moderbolaget

12/31/2018

12/31/2017

12/31/2018

12/31/2017

Ingående anskaffningsvärde

197 470

130 666

197 470

130 666

Inköp/utbetalningar under året

209 749

180 855

209 749

180 855

Omklassificeringar

-179 440

-114 051

-179 440

-114 051

227 779

197 470

227 779

197 470

Redovisat värde

Not 18 - Andelar i koncernföretag
Moderbolaget

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar

12/31/2018

12/31/2017

600

500

0

100

-50

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

550

600

Redovisat värde

550

600

Direkt ägda:
GotlandsHem Värme AB
Visby Bogen 1 AB

Org.nummer

Företagets säte

Antal andelar

Kapitalandel

Bokfört värde

556807-3646

Gotland

1 000

100%

500

559114-7839

Gotland

50

100%

50
550
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Not 19 – Fordringar hos koncernföretag
Moderbolaget
12/31/2018

12/31/2017

191

970

0

-243

Omklassificeringar

52

-536

Utgående fordran

243

191

Redovisat värde

243

191

Ingående fordran
Amortering under året

Not 20 – Andelar i intresseföretag
Koncernen
12/31/2018

Moderbolaget
12/31/2017

12/31/2018

12/31/2017

Ingående anskaffningsvärde

204

204

204

204

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

204

204

204

204

Redovisat värde

204

204

204

204

Företagets säte

Antal andelar

Org. nummer

Bokfört värde

Direkt ägda:
Husbyggnadsvaror HBV Förening upa
SABO Försäkrings AB (publ)

702000-9226

Stockholm

4

40

516401-8441

Stockholm

70

164
204

Not 21 – Fordringar hos intresseföretag
Koncernen
12/31/2018
Ingående fordran
Tillkommande fordringar
Amortering under året

Moderbolaget
12/31/2017

12/31/2018

653

658

653

0

348

-653

-353

12/31/2017
658
348

-653

-353

Utgående fordran

0

653

0

653

Redovisat värde

0

653

0

653

Not 22 – Uppskjutna skatter
Uppskjutna skatter som uppstår till följd av temporära skillnader och outnyttjade underskottsavdrag är enligt följande:
Koncernen

Moderbolaget

12/31/2018

12/31/2017

12/31/2018

12/31/2017

-21 079

-36 125

-21 079

-36 125

Obeskattade reserver

-1 897

-2 115

0

0

Skattemässiga underskottsavdrag

31 075

5 012

31 075

5 012

8 099

-33 228

9 996

-31 113

Materiella anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran
Uppskjuten skatteskuld
Värdejustering latent skattefordran efter bedömning

31 075

5 012

31 075

5 012

-22 976

-38 240

-21 079

-36 125

-9 996

0

-9 996

0

-1 897

-33 228

0

-31 113
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Not 23 – Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen

Förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter

Moderbolaget

12/31/2018

12/31/2017

12/31/2018

12/31/2017

3 536

5 390

3 043

5 012

197

376

109

0

3 733

5 766

3 152

5 012

Not 24 – Aktiekapital
Koncernen
12/31/2018

Moderbolaget
12/31/2017

12/31/2018

12/31/2017

Antal aktier vid årets ingång

16 900

16 900

16 900

16 900

Antal aktier vid årets utgång

16 900

16 900

16 900

16 900

Not 25 – Långfristiga skulder
Koncernen

Moderbolaget

12/31/2018

12/31/2017

12/31/2018

12/31/2017

Inom 2 till 5 år

386 009

511 546

386 009

511 546

Efter 5 år

752 046

0

752 046

0

1 138 055

511 546

1 138 055

511 546

-11 111

-127 193

-11 111

-127 193

-11 111

-127 193

-11 111

-127 193

Förfallodagar

Säkerheter för angivna skuldposter i balansräkningen
Säkerhet för utestående krediter utgörs av borgen
utställd av GotlandsHems ägare (kommunal borgen).

Marknadsvärde derivatinstrument
Ränteswappar

Not 26 – Checkräkningskredit
Koncernen

Moderbolaget

12/31/2018

12/31/2017

12/31/2018

12/31/2017

Beviljad limit är

120 000

120 000

120 000

120 000

varav utnyttjad del

-30 027

0

-30 027

0

89 973

120 000

89 973

120 000

Säkerhet för checkräkningskredit
Säkerhet för utestående krediter utgörs av borgen
utställd av GotlandsHems ägare (kommunal borgen).
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Not 27 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen

Upplupna räntekostnader
Förutbetalda hyror

Moderbolaget

12/31/2018

12/31/2017

12/31/2018

12/31/2017

31

1 584

31

1 584

26 106

31 074

26 106

31 074

Upplupna personalkostnader

6 940

7 348

6 940

7 348

Upplupna el- och värmekostnader

5 337

8 259

5 337

8 259

Övriga upplupna kostnader

3 285

2 922

3 265

2 902

41 699

51 187

41 679

51 167

Not 28 – Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Koncernen

Moderbolaget

12/31/2018

12/31/2017

Avskrivningar

55 620

Nedskrivningar

28 340

Återförda nedskrivningar
Utrangeringar komponentregister
Rearesultat försäljning anläggningstillgångar
Förändring av övriga avsättningar
Övriga justeringsposter

12/31/2018

12/31/2017

55 058

54 870

54 308

0

28 340

0

0

-3 500

0

-3 500

1 179

3 035

-439 976
0

-7 500

1 179

3 035

3 160

0

0

-7 500

-676

150

-675

150

-355 513

47 243

86 874

46 493

Not 29 – Likvida medel
Koncernen

Moderbolaget

2018

2017

2018

2017

Kassa och bank

57

111

7

11

Likvida medel i kassaflödesanalysen

57

111

7

11

Koncernens outnyttjade krediter uppgick vid årets slut till 89 973 tkr (120 000 tkr).
Därtill har koncernen likvida medel på Region Gotlands koncernbankkonton uppgående till 41 979 tkr (35 748 tkr).
I koncernens och moderbolagets balansräkningar redovisas medlen som Fordringar hos Region Gotland.
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Not 30 – Koncernuppgifter
Bolaget är helägt dotterbolag till Region Gotland, org.nr 212000-0803, med säte på Gotland.

Not 31 – Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Koncernen

Ställda säkerheter

Moderbolaget

2018

2017

2018

2017

Inga

Inga

Inga

Inga

767

685

767

685

Ansvarsförbindelser
Övriga ansvarsförbindelser

Not 32 – Händelser efter balansdagen
Per den 21 januari har moderbolaget omförhandlat ett befintligt lån om 125 mkr.

Not 33 – Förslag till vinstdisposition
Från föregående år balanserad vinst

214 533

Årets vinst

361 078

Vinstmedel till förfogande

575 611

Styrelsens förslag till disposition
Balanseras i ny räkning

575 611

Summa

575 611

Not 34 – Definitioner av nyckeltal
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.
Avkastning på eget kapital
Resultat efter finansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital.
Fastighetsunderhåll
Årets kostnadsförda utgifter avseende reparationer och löpande underhåll.
Investeringar i fastigheter
Årets aktiveringar av byggnader och mark samt förändring i pågående nyanläggning.
Genomsnittlig skuldränta
Årets genomsnittliga skuldvolym i relation till kostnadsförda utgiftsräntor.
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Aktiebolaget GotlandsHem, org.nr 556066-0523
Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen
och koncernredovisningen för Aktiebolaget
GotlandsHem för år 2018.

Mitt uttalande avseende årsredovisningen och
koncernredovisningen omfattar inte denna
information och jag gör inget uttalande med
bestyrkande avseende denna andra information.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen och
koncernredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av moderbolagets
och koncernens finansiella ställning per den 31
december 2018 och av dessas finansiella resultat
och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens och koncernredovisningens
övriga delar.

I samband med min revision av årsredovisningen
och koncernredovisningen är det mitt ansvar
att läsa den information som identifieras ovan
och överväga om informationen i väsentlig
utsträckning är oförenlig med årsredovisningen
och koncernredovisningen. Vid denna genomgång beaktar jag även den kunskap jag i övrigt
inhämtat under revisionen samt bedömer om
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga
felaktigheter.

Jag tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för
moderbolaget och koncernen.

Om jag, baserat på det arbete som har utförts
avseende denna information, drar slutsatsen att
den andra informationen innehåller en väsentlig
felaktighet, är jag skyldig att rapportera detta.
Jag har inget att rapportera i det avseendet.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International
Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed
i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar.
Jag är oberoende i förhållande till moderbolaget
och koncernen enligt god revisorssed i Sverige
och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat
är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för
mina uttalanden.

Annan information än årsredovisningen och koncernredovisningen
I samband med avgivandet av årsredovisningen
publicerar bolaget ett dokument som heter ”Årsredovisning och hållbarhetsrapport 2018”. Detta
dokument innehåller även annan information än
årsredovisningen och koncernredovisningen. Det
är styrelsen som har ansvaret för denna andra
information.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för
den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och
koncernredovisning som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen och
koncernredovisningen ansvarar styrelsen för
bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser,
när så är tillämpligt, om förhållanden som kan
påverka förmågan att fortsätta verksamheten
och att använda antagandet om fortsatt drift.
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte
om styrelsen avser att likvidera bolaget, upphöra
med verksamheten eller inte har något realistiskt
alternativ till att göra något av detta.
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Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet
om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, och att lämna en r
evisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet,
men är ingen garanti för att en revision som
utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå

Ekonomiska
sammanställningar

på grund av oegentligheter eller fel och anses
vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska
beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.
En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för
revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen finns på Revisorsinspektionens
webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en del av
revisionsberättelsen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden

Styrelsens ansvar

Utöver min revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen har jag även utfört en
revision av styrelsens förvaltning för Aktiebolaget GotlandsHem för år 2018 samt av förslaget
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust.

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta
bland annat en bedömning av om utdelningen är
försvarlig med hänsyn till de krav som bolagets
och koncernens verksamhetsart, omfattning och
risker ställer på storleken av moderbolagets och
koncernens egna kapital, konsolideringsbehov,
likviditet och ställning i övrigt.

Jag tillstyrker att bolagsstämman disponerar
vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen
och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet
för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs
närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är
oberoende i förhållande till moderbolaget och
koncernen enligt god revisorssed i Sverige och
har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat
är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för
mina uttalanden.

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och
förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta
innefattar bland annat att fortlöpande bedöma
bolagets och koncernens ekonomiska situation, och att tillse att bolagets organisation är
utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i
övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

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

föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget,
eller att ett förslag till dispositioner av bolagets
vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

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

En ytterligare beskrivning av mitt ansvar för
revisionen av förvaltningen finns på Revisorsinspektionens webbplats: www.revisorsinspektionen.se/revisornsansvar. Denna beskrivning är en
del av revisionsberättelsen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till
dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och
därmed mitt uttalande om detta, är att med
rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är
förenligt med aktiebolagslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men
ingen garanti för att en revision som utförs enligt
god revisionssed i Sverige alltid kommer att
upptäcka åtgärder eller försummelser som kan

Stockholm den 28 februari 2019

Lars Wallén
Auktoriserad revisor
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Granskningsrapport för 2018
Avseende GotlandsHem AB, 556066-0523
Jag har granskat bolagets verksamhet under år
2018.
Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen
och god revisionssed i kommunal verksamhet.
Det innebär att jag planerat och genomfört
granskningen för att i rimlig grad försäkra
mig om att bolagets verksamhet sköts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt samt att bolagets interna
kontroll är tillräcklig.
Min granskning har utgått från de beslut bolagets ägare fattat och har inriktats på att granska
att besluten verkställts samt att verksamheten
håller sig inom de ramar bolagsordningen anger.
Jag bedömer att bolagets verksamhet skötts på
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt samt att den interna
kontrollen har varit tillräcklig. Jag finner därför
inte anledning till anmärkning mot styrelsens
ledamöter.
Visby den 18 februari 2019

Lena Simonson
Lekmannarevisor
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GotlandsHems styrelse 2018

Mats Ågren

Kristina Olsson

Jan Svensson

Niklas Harlevi

Anita Klingvall

Therese Sonehag

Rolf Öström
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Lägenhetsbestånd
Område / Fastighet

Byggår

Antal
lgh

Grundhyra
bostäder kr/m²

Bostadsyta

1 rok

2 rok

3 rok

4 rok

1984, 1988

25

955

1 433

4

13

7

1

25

955

1 433

4

13

7

1

5-6 rok

Antal
lokaler

Lokalyta

Utanför Visby
Burgsvik
Öja Botarve 1:71
Summa
Fårösund
Broungs 1:24

1982

20

889

1 295

0

15

5

1

8

Stucks 1:224

1962

24

991

1 325

8

10

6

4

3

Stucks 1:280

1955

12

999

718

1

7

4

1

1

Stucks 1:296

1967

6

1 039

381

1

2

3

Stucks 1:320, 1:321

1973

17

980

1 301

7

4

6

79

967

5 020

41

22

6

6

12

19

921

1 237

8

8

3

1

23

19

921

1 237

8

8

3

1

23

12

20

6

1

54

Summa

10

Havdhem
Prästgården 1:7

1982

Summa
Hemse
Beckasinen 2

1977

50

1 042

3 416

Nötskrikan 1

1991

20

826

1 354

16

4

Siskan 6

1992

10

726

930

2

4

Talgoxen 8

1953

30

1 098

1 602

6

21

3

4

435

Tjädern 8, 9

1966

124

961

7 743

8

92

24

23

594

234

967

15 045

26

143

55

6

28

1 083

23

1 137

1 437

5

8

4

6

6

10

6

268

Summa

12

4

4

Klintehamn
Odvalds 1:36

1986

Robbjäns 1:4, 1:5

1968

17

950

994

Sicklings 1:119

1963

30

1 173

2 482

Sicklings 1:120

1964

44

980

2 979

Sicklings 1:86

1981

24

1 069

1 751

Sicklings 5:13

1970

5

948

535

Sicklings 5:2

1968

4

943

330

Sicklings 5:3

1968

11

995

719

3

4

4

Sicklings 5:4

1968

11

981

719

3

4

4

Strands 1:147

1961

21

998

1 123

8

7

6

190

1 044

13 069

33

61

75

9

8

Summa

8

1
24

6

15

19

2

7

147

13

9

2

1

80

11

671

25

1 166

1

59

2

273

1

44

4

376

5
4

21

Lärbo
Angelbos 1:77

1985

17

925

1 025

Prästgården 1:10

1966

17

908

1 319

4

6

Prästgården 1:34

1963

13

967

719

5

6

Prästgården 1:46

1952

3

879

284

Prästgården 1:62

1970

9

813

421

Prästgården 1:63

1982

10

914

633

69

912

4 400

Summa

6
2

1
7

16

1

2

2
4

6

28

16

8

1
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Byggår

Antal
lgh

Grundhyra
bostäder kr/m²

Bostadsyta

Kloster 1:185

1965*

6

931

350

6

Kloster 1:194

1971

64

961

4 864

32

Kloster 1:202

1968

14

1 027

507

14

Kloster 1:22, 1:49

1955

10

998

501

1

Kloster 1:41

1954

Område / Fastighet

1 rok

2 rok

Ekonomiska
sammanställningar

3 rok

4 rok

5-6 rok

81

Antal
lokaler

Lokalyta

4

196

5

144

9

340

Roma

Summa

32

9

9

935

538

2

5

2

103

965

6 760

17

52

34

Slite
1971, 1979

83

999

5 479

31

15

27

3

634

Concordia 2

Bofinken 1

1964

44

968

2 774

8

20

16

4

133

Concordia 4

1964

18

940

1 218

12

6

2

104

Concordia 5, 6

1952

24

969

1 519

4

6

14

1

215

Othello 1, 2

1961

36

1 019

1 849

8

24

4

2

120

Rapphönan 2, 3

1968

47

952

2 977

16

20

11

8

47

Rapphönan 4

1957

10

969

348

10

Speculationen 8

1956

14

971

858

3

3

6

2

5

157

276

979

17 022

80

100

84

12

25

1 410

4

8

1

16

1

16

Summa

10

Stånga
Härvide 1:25

1968

12

1 059

552

Härvide 1:31

1997

20

1 068

1 312

32

1 065

1 864

28

986

28

Summa

12

8

4

20

8

1 778

3

19

5

1

2

35

986

1 778

3

19

5

1

2

35

Tingstäde
Furbjärs 1:11

1981

Summa
Väskinde
Skäggs 1:10

1986

27

941

1 899

15

6

6

Skäggs 1:41

1991

12

982

757

8

2

2

2

8

39

952

2 656

23

8

8

2

8

1 094

982

70 284

193

508

322

66

5

103

4 469

3

21

415

Summa
Summa utanför
Visby
Visby
Adjutanten 1

2018

60

1 374

3 744

10

20

22

8

Adjutanten 3

2015

84

1 453

5 264

14

28

28

14

Adjutanten 4

2016

48

1 418

2 880

24

12

12

Akacian 1

1952

49

1 061

2 942

13

10

21

2

Apoteket 4, 5, 6

1976*

9

1 096

737

3

4

Bogen 2

1978

148

1 098

10 196

32

30

69

17

Bryggaren 1

1983

13

1 077

931

1

8

2

1

Bösspipan 6

1963

47

1 067

2 831

17

10

14

Castor 1

1953

228

1 119

12 398

40

106

80

Dillen 1

1968

163

1 077

14 599

12

45

Fjällskivlingen 1

1982

115

1 083

8 153

60

2

153
614

1

5

1 552

6

4

87

85

1 847

3

145

5

354

2
5

44

1
1

11

101
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Byggår

Antal
lgh

Grundhyra
bostäder kr/m²

Bostadsyta

1970*

6

1 123

523

Hytten 1

1977

108

1 227

5 567

63

45

Höken 1

1966

182

1 007

13 471

21

74

Järnvägen 7

1999

2

1 237

204

Korgmakaren 1

1985

53

1 128

3 551

8

24

7

Laken 1

1945

57

1 214

3 036

21

33

3

Lien 1

1982

125

1 055

9 580

54

49

22

Melonen 2

1990

108

1 202

7 760

8

48

28

16

Myran 1

1976

61

1 087

4 395

10

10

29

12

Myran 2

1991

20

1 202

1 376

Panncentralen 1

1971

Pennskrinet 20,
Räkneboken 11

1976

29

1 004

3 147

5

Pjäsen 13

2004

44

1 177

2 636

22

Pjäsen 16

2006

10

1 272

599

5

5

Priorn 1

1969*

10

1 051

786

5

3

Priorn 3

1986*

10

1 431

672

2

3

4

Priorn 14

1987

10

1 337

640

3

2

5

Riggen 1

1975

87

1 112

5 681

22

22

Sjöliljan 1

2010

45

1 681

3 885

Område / Fastighet

Fregatten 21

1 rok

2 rok

3 rok

4 rok

4

1

1

54

30

12

5-6 rok

82

Antal
lokaler

Lokalyta

34

1 100

3

30

1 094

2

2

328

2

15

158

8

244

43

831

4

129

1

514

62

830

1

591

2

1

40

1

1

30

33

10

6

253

1

29

15
3

73

12

12
11

553

1

17

16

8

4

1

23
22

Skalbaggen 1

1963

66

1 011

6 864

Sticklingen 1

2006

24

1 372

1 518

66

Strömmingen 5, 6

1945

70

1 157

4 020

29

33

6

Taggsvampen 1

1979

24

1 114

1 536

6

12

6

Taptot 1, 2

1957

238

1 040

1 327

55

77

79

23

4

48

1 765

Terra Nova 1

1983

92

1 100

6 823

9

22

25

30

6

17

238

Terra Nova 2

1984

94

1 121

6 883

4

37

18

25

10

26

260

Trilobiten 1

2013

17

1 452

1 462

Vargen 18

1964

103

1 017

7 666

5

37

26

35

19

487

Vitkålen 1

86

155

108

84

15

475

24

10

14
10

954

2

17

1965, 2002

439

1 007

30 450

Volontären 1

2007

48

1 242

2 880

Östertull 6

1973

75

1 133

4 422

18

37

19

1

Summa Visby

3 221

1 115

221 033

509

1 180

856

497

179

483

16 130

Summa hyreslägenheter

4 315

1 083

291 317

702

1 688

1 178

563

184

586

20 599

1994, 1999

159

1 745

3 828

146

13

2000

43

1 957

838

43

202

1 783

4 665

189

13

21

1 483

10

4

5

2

21

1 483

10

4

5

2

Kategoribostäder
Student
Järnvägen 6, 7
Rekylen 1
Summa
Självförvaltning/
Boförening
Kakelugnsmakaren
BF
Summa

1988

6

GotlandsHem

Årsredovisning
2018

Lokalyta

1

383

1

383

1

383

587

20 982

17

1 427

Kommersiella- och
verksamhetslokaler

125

15 119

Förråd och lager

444

4 436

Summa

587

20 982

Byggår

Antal
lgh

Grundhyra
bostäder kr/m²

1 rok

378

5

2 rok

3 rok

4 rok

5-6 rok

83

Antal
lokaler

Område / Fastighet

Bostadsyta

Ekonomiska
sammanställningar

Äldreboende/
gruppboende
Nötskrikan 6

5

Riggen 1

1975

Terra Nova Torg 8

1983

Vitkålen 1

2002

5

405

5

20

868

18

2

30

1 651

23

7

Summa
kategoribostäder

253

7 799

222

24

5

2

Summa hyreslägenheter och
kategoribostäder

4 568

299 116

924

1 712

1 183

565

Summa

184

Lokaler
Hyresgästslokaler
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Ordförande har ordet
De flesta av oss nyttjar vid olika tillfällen i livet de välfärdssystem eller samhällsfunktioner som
Finsams parter står för. Någon period kan man bli arbetslös, någon period är man sjuk, någon
period behöver man stöd av socialtjänsten. Detta är vårt välfärdssystem väl anpassat att hantera.
För några av oss är livet - ibland eller alltid — mer komplicerat än så. Vi kanske behöver flera
sorters stöd samtidigt. I värsta fall blir det ett krävande jobb att lyckas hålla ordning på alla
kontakter och att fundera ut hur olika besked från olika myndigheter ska kunna fungera i
vardagen.
Då behövs samverkan mellan myndigheter och samordning kring insatser. FinsamGotlandjobbar för att de som
har störst behov av samhällets stöd inte själva ska behöva vara experter på välfärdssystemen. Vi arbetar
tillsammans får att identifiera och arbeta bort det grus som finns i maskineriet i samverkan mellan parterna, med
individens bästa i fokus.
Ibland är samverkan inspirerande och utvecklande och ibland handlar det lite väl mycket om
problemlösning. 2018 har varit ett år som präglats av stora förändringar hos parterna och som
ibland ställt krav på snabba beslut för att säkra det arbete vi gör tillsammans. Det har också varit
valår och förutom att det för vårt samordningsförbund innebär ett skifte när det gäller politiker i
styrelsen, så har valets efterspel på nationell nivå hållit oss i osäkerhet vad gäller hur framtiden
blir för de statliga myndigheterna, och kanske framförallt Arbetsförmedlingen. När detta skrivs
hanterar myndigheten en kraftigt minskad budget och ett löfte om stora förändringar framöver.
I samordningsförbundet arbetar vi tre parter tillsammans, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan
och Region Gotland, för att fler ska kunna komma tillbaka eller in på arbetsmarknaden. När det
gäller den målgrupp Pinsam fokuserar på, de med komplexa behov av rehabilitering, behövs
trygghet och förutsägbarhet för individerna. Visst ska myndigheters arbete utvecklas och förfinas
för att göra det bästa möjliga för skattepengarna. Det är dock viktigt att de med störst behov av
insatser och stöd inte kommer bort på vägen, i förändringsivern. Alltför ofta — när nya
organisationer formas eller gamla formas om — utgår man från den ganska stora grupp som
egentligen inte behöver så mycket stöd och medan andra faller i välfärdens mellanrum. Låt oss
hoppas att så inte blir fallet denna gång.
Ett samordningsförbund finns till i ständigförändring och så ska det vara. Vi ska upptäcka var samverkan
behöver stärkas och ständigt arbeta med metoder och utvecklingför att överbrygga hindren.
Samverkan är inte alltid lätt men det är givande och framför allt är det viktigt för ett samhälle och
en arbetsmarknad som rymmer oss allihop.
Saga Carlgren
Ordförande
FinsamGotland

1. Förvaltningsberättelse
1.1 Sammanfattning av verksamhetsåret
Samordningsförbundet FinsamGotland bildades 2007 och verksamheten kom igång på allvar under 2008.
De erfarenheter och den kunskap som förvärvats genom åren har använts som grund för fortsatt
utveckling. Tydligast syns detta i förbundets stora satsning JobbSam. Modellen har byggts upp, tack vare
eget kapital, under fyra år och kan sammanfattas: Kortaste vägen mot egen försörjning för individen —
genom nära stöd, flerparssamverkan och samlokalisering.
I uppdaterad version, JobbSam 2.0, är detta individinriktade projekt samordningsförbundet största
utgiftspost under 2018. Verksamheten är ett tydligt bevis på att samverkan är en ständigt pågående
process, där förutsättningarna förändras. Dock har modellen visat sig vara hållbar nog att klara strukturella
förändringar - och flexibel nog att möta samhällets olika behov av insatser för dem som behöver stöd
från flera håll för att nå egen försörjning. Förbundet ser anledning till fortsatt finansiering av JobbSam 2.0
inom ramen för beslutad projektansökan. Inte minst då alternativ inom ordinarie verksamheter saknas för
målgruppen. Enligt tidigare erfarenheter har arbetssättet, med utökat och nära coachande stöd till
deltagaren, visat sig vara svårt att helt implementera.

Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle
utan en ständigt levande process
som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas!
Samverkansutredningens betänkande SO U 2000:114
På Gotland - en ö mitt i havet - finns goda förutsättningar för lokal samverkan. Men som nämns i citatet
ovan, är det en process som måste underhållas. FinsamGotlands verktyg för att uppnå detta mål är att
skapa mötesplatser, ingå i nätverk och arbeta med informationsinsatser. Genom gemensamma
utbildningar skapar vi förståelse för våra målgrupper och lägger grund för bra bemötande. Bland våra
numer inarbetade mötesplatser bör nämnas frukostmöten och arbetet med FINSAMs nationella
arrangemang under Almedalsveckan. De fyra seminariedagarna Inspiration Finsam har samlat anställda från
förbundets alla parter och övriga samarbeten.
Nätverksarbete sker såväl på Gotland som tillsammans med andra samordningsförbund i landet. Lokalt
och mellan förbundets parter handlar det om att skapa förståelse för varandras uppdrag och arbetssituation. I regionala och nationella sammanhang tar förbundet del av erfarenheter, pågående insatser och
framtidsdiskus sioner.
En gemensam kunskapsbas skapar kvalitet och trygghet i bemötandet av Finsams målgrupper. Förbundets
satsning på gemensamma utbildningar i Motiverande Samtal (Ml) är mycket efterfrågade bland personal
inom Finsams alla parter. Ett nätverk har bildats kring fortsatt metodutveckling — samt för att utbilda fler
egna Ml-instruktörer.
Mer information om samordnings förbundets verksamhet finns på webbplatsen www.finsamgotland.se.
Ekonomi
Under 2018 har samordnings förbundets utgifter legat i nivå med tilldelade medel. Vid årets ingång
förfogade förbundet över ett eget kapital. Vakanser och sparsamhet under 2018 gör att överskottet rullar
över till Verksamhets- och budgetplan för 2019 där det är in tecknat i planerade insatser.
Om samordningsförbundet FinsamGotland
Genom FinsamGotland samverkar Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Region Gotland med
hälso- och sjukvård, socialtjänst, utbildning och arbetslivs frågor. I den uppdaterade förbundsordningen
som gäller från 2018-01-01 synliggörs Region Gotlands ansvar för såväl primär- som landstingskommunala frågor.
Syftet med samordningsförbundet är att utveckla nya former för organisation och arbetssätt kring
samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering - alltid med individen i fokus. Enligt underlag till
propositionen för finansiell samverkan uppskattas fem procent av befolkningen i åldrarna 16-64 år tillhöra
Finsams målgrupp. På Gotland motsvarar det cirka l 700 personer.

1.2 Om förbundet
1.2.l Organisation
Samordnings förbundet FinsamGotland är en fristående juridisk organisation där Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan och Region Gotland är medlemmar. Region Gotland ansvarar för de primärkommunala
uppdragen — som socialtjänst, utbildning, arbetsliv och omsorg om funktionsnedsatta. Region Gotland
ansvarar också för de landstingskommunala uppdragen som hälso- och sjukvård och folkhögskola — samt
även regional utveckling.
Förbundets organisation består av en styrelse som utses av medlemmarna. Till sin hjälp har den ett kansli.
Samordningsförbundet är medlem i Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS).

1.2.2 Lagrum och verksamhetsidé
Samordningsförbundet verkar utifrån Lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser (2003:1210) och
den förbundsordning som beslutas av Samordningsförbundets medlemmar och styrelse. Lagens syfte är
att ge lokala aktörer möjligheter att utveckla samverkan inom rehabiliteringsområdet och samordna
gemensamma insatser samt underlätta en effektiv resursanvändning.
Samordningsförbundet följer även Lagen om kommunal redovisning (1997:614) och Kommunallagen (1991:900) i
tillämpliga delar.

1.2.3 Uppdrag
De verksamheter som förbundet finansierar kompletterar myndigheternas ordinarie verksamhet.
Samordnings förbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och
rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva.
På individnivå verkar Samordningsförbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de
samverkande parterna. Insatserna syftar ofta till att samlokalisera, utveckla gemensamma metoder,
individanpassa insatser eller arbeta förebyggande för att nå ökad effektivitet.
Samordningsförbunden stödjer också aktivt insatser som syftar till strukturella förutsättningar för att
myndigheterna ska kunna samarbeta bättre. Exempel på detta är kompetensutveckling och kunskaps'utbyte.

1.2.4 Finansiering/Medelsavgifter
Tilldelning från ägarna under 2018 uppgår till 4 380 000 kronor, där Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bidrar med hälften av medlen och Region Gotland med resterande hälft.
Förbundet har också haft tillgång till ett eget kapital (kvarstående tilldelade medel från tidigare år), vilket
uppgått till l 460 752 kronor.

1.2.5 Historik
Samordningsförbundet bildades 2007. De erfarenheter och samlad kunskap som förvärvats sedan starten
har använts som grund till fortsatt utveckling. Fyra tydliga inriktningar har vuxit fram: att bedriva
individinriktade projekt, att påverka strukturer, att arrangera mötesplatser och att vara informationsförmedlare.

1.2.6 Målbild och syfte
Samordningsförbundets övergripande målat att bedriva finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet,
så att de aktuella samhällsresurserna effektiviseras till nytta för invånarna på Gotland.
Syftet är dels att underlätta för målgruppen att uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete, dels att
underlätta en effektiv resursanvändning.
Ur individperspektiv innebär detta att personer med behov av samordnad rehabilitering erbjuds individuell
handlingsplan med samhällets samlade kompetenser, insatser och lösningar. Förväntat resultat är ökade
möjligheter till egen försörjning och ökad livskvalitet.

För samhället är syftet att optimera de samlade resurserna, genom att fler kommer i arbete. Förväntat
resultat är en större effektivitet och att resurser frigörs för angelägna behov.
Samordningsförbundets arbete ska genomsyras av ett brukar- och medborgarperspektiv med individens — och individens fokus
— i centrum. Genus- och mångfaldsperspektivet ska uppmärksammas i kartläggningar, insatser, uppföljningar och
utvärderingar.
Människor med funktionsnedsättning! arbetshinder är en del av arbetsliv och samhälle på Gotland.
På Gotland ska ingen falla mellan stolarna.

Detta innebär:
• Samverkan leder till att resurserna utnyttjas effektivare. Flerpartssamverkan är en del av parternas
vardag. Det har blivit systematik i samarbetet kring de många — inte bara de få — i projekten.
• Vikten av utbildning understryks av Pinsam som en central byggsten för att rusta människor för
egen försörjning.
• FinsamGotland är en arena för kunskapsöverföring mellan parterna.
• FinsamGodand är ett känt föredöme på nationell nivå och ett försöksområde för nationella
projekt.
• Näringsliv, offentlig sektor och ideella organisationer är naturliga samarbetspartners som bidrar
med att skapa arbetstillfällen för personer med behov av särskilt stöd.
• FinsamGotland arbetar aktivt med att ge arbetsgivare kunskap om människor med
funktionsnedsättning.
• Medarbetarna inom de medverkande parterna ser FinsamGotland som en viktig resurs till
ordinarie verksamhet.

1.3 Beskrivning av verksamheten
Målgruppen för finansiell samverkan inom rehabiliteringsområdet är personer, 18 - 64 år, som är i behov
av samordnade rehabiliteringsinsatser från minst två av samordningsförbundets parter. I målgruppen ingår
även unga från 16 år om dessa står utanför arbetsmarknaden. Det handlar då om ungdomar som av olika
skäl inte slutför grundskolan samt de som inte påbörjar eller avslutar gymnasieskolan. En speciellt
prioriterad målgrupp är unga med aktivitetsersättning.
Målet är att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin funktions- och arbetsförmåga för att nå en högre
grad av egen försörjning.
Genom samordningsförbundet agerar parterna utifrån ett gemensamt samhällsperspektiv — vilket är
bredare än respektive myndighets verksamhetsmål. Målgrupper identifieras och prioriteras lokalt av
samordnings förbunden - i detta fall FinsamGotland. Arbetslinjen är mycket tydlig. Personer i behov av
samordnad rehabilitering kan ha såväl fysiska, psykiska som sociala arbetsrelaterade behov.
Enligt underlagfrån propositionen om finansiell samordning uppskattas fem procent av befolkningen i åldrarna 16-64 år
tillhöra målgruppen. På Gotland motsvarar detta cirka 1 700 personer.

1.3.1 Prioriterade målgrupper och insatser
Följande målgrupper och insatser är prioriterade i samordningsförbundets Verksamhets- och budgetplan 2018.
Bilaga 3: Verksamhets- och budgetplan 2018
Kvinnor och män (16-64 år) som behöver extra stöd för att komma - eller komma tillbaka mot
arbete. Den kartläggning samordningsförbundet genomfört 2016 lyfter fram samhällets behov av att
kunna erbjuda insatser för grupper som av olika skäl står långt från egen försörjning. Ofta behöver dessa
grupper rustas för att vara klara parternas ordinarie utbud inom området arbetsmarknadsinriktad
rehabilitering.
Unga vuxna med aktivitetsersättning: På Gotland är andelen unga vuxna med beviljad
aktivitetsersättning hög jämfört med övriga landet. Den vanligaste orsaken är psykisk ohälsa (NPF,
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar)
Långtidssjukskrivna: Personer med längre sjukskrivning än två år och som behöver rehabilitering och
anpassning för att återgå till arbete.
Samverkan kring integration: Flykting- och anhöriginvandring är ett förhållandevis nytt område för det
gotländska samhället och arbetsmarknaden. Under 2018 har etableringsfasen gått mot avslut för den
grupp asylsökande som anlände från hösten 2015 och framåt. I vissa fall kommer myndighetssamverkan
kring arbetslivsinriktad rehabilitering att behövas. För samordningsförbundet är framför allt personer där
psykisk ohälsa gör att etablering försvåras prioriterade.
Inkluderande arbetsmarknad och arbetsplatser
Behovet av anpassade arbetsplatser och platser för arbetsträning är mycket stort. Insatser för att utveckla
detta område kan göras på alla nivåer: Frukostmöten, handlingsstöd och mentorskap till arbetsgivare,
utbildningar i bemötande, inventering av forskning och genomförda insatser runt om i landet och genom
att lyfta fram goda exempel.
Aktivitetskarta
Inom välfärdssektorn finns ett landskap med många verksamheter och aktörer - men kartan saknas.
Finsams aktivitetskatalog behöver uppdateras och det krävs ett ansvar för att hålla informationen aktuell.

1.4 Insatser under 2018
Nedan beskrivs beslutade projekt samt struktur- och kompetensutvecklingsinsatser som finansierats och genomförts 2018.
Måluppfyllelse och resultat återfinns under avsnitt 1.5 nedan.

1.4.1 Finansierade projekt 2018
JobbSam 2.0
Projektperiod: l november 2017 - 30 juni 2020
Projektet JobbSam är förbundets stora satsning som innefattar såväl utökat individstöd över tid - som
strukturerad myndighetssamverkan kring handläggning och bedömning av insatsbehov.
Bakgrund: Projektet tar tillvara samstämmiga erfarenheter från tidigare genomförda Finsam-finansierade
satsningar på Gotland: När myndigheter kombinerar resurser och kunnande blir stödet till individen
effektivare. Det är denna strukturella samverkan — inklusive nära stöd till individ under arbetsträning —
som genom JobbSam utvecklas och förstärks, med målsättning att över tid bit för bit implementeras och
permanentas.
Målgrupp: Gotlänningar, 16- 64 år, som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser för att närma
sig egen försörjning genom arbete eller studier. En avgörande faktor är det nära stöd över tid som
JobbSam erbjuder deltagarna. Detta förutsätter att deltagaren är motiverad och att förmågor är väl
utredda. En annan framgångsfaktor är samlokalisering. Remittering sker från Finsams parter.
Verksamheten består av bedömningsteam (ärendegrupp) med representation från Finsam parter. Antagna
deltagare får sedan utökat, nära stöd över tid (coachning) i arbetsträning och förberedande arbetsträning.
Ärendegruppens bedömning kan också leda till rekommendation till annan insats. Efter avslutad tid i
JobbSam får deltagaren fortsatt möjlighet till stöd genom mentorskap.
Projektets syfte och mål kan sammanfattas: Kortaste vägen in mot egen försörjning genom flerpartssamverkan. Modellen ska vara flexibel för att möta samhällets behov av insatser i välfärdens mellanrum.
Detta är en ständigt pågående process.
Öppen data Gotland
Projektperiod: 2017 Mål, syfte och målgrupp: Pilotprojektet Öppen Data Gotland syftar till uppbyggnad av en databas för
behovsanalys. Genom denna ska fakta och statistik om utvecklingen på Gotland, på ett tydligt och
lättförståeligt och delbart sätt samlas på ett ställe, tillgänglig för alla.
1.4.2 Kompetensutveckling: Metoder, information och utbildningar
Att skapa en gemensam kunskapsplattform inom Finsams parter är ett sätt att skapa verktyg för samverkan och förståelse
av parternas olika roller. FinsamGotland har sedan länge goda erfarenheter av att skapa mötesplatser kring
kompetensutveckling, bemötande och information. Detta sker i olika sammanhang och mot olika målgrupper.

Utbildning: Motiverande samtal (Ml)
Sedan hösten 2016 arrangerar FinsamGotland utbildningar i metoden motiverande samtal (Motivational
Interviewing, Ml). Samtalsmetoden är evidensbaserad och används i rådgivning för att underlätta
förändringsprocesser.
Finsams frukostmöten

FinsamGotland har regelbundet arrangerat frukostmöten sedan 2008. Vid Finsams frukostmöten
behandlas aktuella frågor och teman. Förutom kunskapsspridning och möjlighet att knyta kontakter är
syftet att sprida kunskap om Finsam och de samverkande parterna.
Seminariedagarna Inspiration Finsam

Till inspirationsdagarna inbjuds alla anställda inom Finsams parter. Inbjudan riktas också till FinsamGotlands samarbetsparter inom näringsliv, arbetsplatser, organisationer och nätverk på Gotland.
Almedalsveckan

Sedan 2010 samarbetar FinsamGotland med Nationella Råder (NR) och Nationella Nätverket för
Samordningsförbund (NNS) i planering och genomförande av FINSAM iAlmedalen. Målgrupper är bred
allmänhet, aktörer inom politik och verksamheter som samlats i Almedalen under Politikerveckan.
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1.4.3 Strukturinsatser, nätverk och samverkan
Övrig verksamhet som bedrivits under 2018
Inkluderande arbetsmarknad och arbetsplatser

Behovet av anpassade arbetsplatser och platser för arbetsträning är mycket stort. Insatser för att utveckla
detta område genomförs inom flera av de områden där samordningsförbundet verkar.
Information och aktivitetskarta

Samordningsförbundets webbplats ska ge information om förbundets och annan närliggande verksamhet
på Gotland. Webbplatsen ska också fungera som verktygslåda och informationskälla för Finsams parter —
samt arbetsplatser, företag, organisationer och intresserad allmänhet. På webbplatsen finns också den
aktivitetskarta som är under uppbyggnad.
Flerpartssamverkan

Flerpartsamverkan är samordningsförbundens grundsten. På Gotland är förutsättningarna för samverkan
goda. All genomförd verksamhet under de gångna verksamhetsåren har som syfte och mål att, med
individens fokus i fokus, utveckla samverkan mellan Finsams parter. Det finns också behov av att utveckla
ett awikelsesystem som rapporterar när samverkan inte fungerar och hur vår samverkansstruktur kan
förbättras.
Nätverk

Även om Gotland är en ö mitt i havet finns områden som berör samordnings förbundet, där Gotland
ingår i ett större sammanhang. Det gäller exempelvis ESF (Europeiska socialfonden) samt de statliga
myndigheternas regionindelning. Även på lokal nivå är det viktigt att hålla kontakt med nätverk som
skapas kring olika frågor för samverkan, erfarenheter och kunskapsutbyte.

1.5 Måluppfyllelse/Resultat
Nedan redovisas resultat och effekter relaterat till uppdrag och mål för verksamheten och beslutad budget.

1.5.1. Uppföljning och resultat för individinriktade insatser
Projekt: JobbSam.20
www.finsamgotland.se/jobbsam
Bilaga 4: Fem år med JobbSam
Projektperiod: JobbSam startade oktober 2013 och uppdaterades till version JobbSam 2.0 under 2017.
Förbundets avsiktsinriktning var då fortsatt stöd under tre år, till juni 2020, under förutsättning att
verksamhets- och budgetmål uppnås.
Målgrupp: Personer, 16-64 år, som behöver nära stöd och samverkande myndigheter för att närma sig
egen försörjning genom arbete eller studier.
Budget for 2018: 2 876 500
Utfall: 2 327 056
Den relativt stora avvikelsen mellan budget och utfall förklaras vakanser och ledigheter samt att den datastudio med konsult
som knutits till projektet för att ge inledande rutiner avslutadesjuni 2018.

Merparten av kostnaderna i denna verksamhet består av lönekostnader för inlånad personal. Detta
fördelas över fyra heltidstjänster i utförarteamet: Coacher: 3 x 100% tjänst samt verksamhetsledare: 100%
tjänst. Ärendegrupp (bedömningsteam) med representation från Finsams parter är implementerad sedan
hösten 2017. Projektets övriga kostnader gäller lokaler, förbrukning och liknande som krävs för att
bedriva verksamheten.
Sedan projektets start, och med stöd i genomförts behovsanalys, har målgruppen ändrats och står nu
längre från arbetsmarknaden. Detta ställer högre krav på inledande insatser (förberedande arbetsträning).
Måluppfyllelsen ur deltagarperspektiv är att rustas mot egen försörjning genom arbete eller studier - eller
ordinarie verksamheter, insatser och stöd som erbjuds inom Finsams parter.
Modellen har således visat sig vara flexibel och kan möta parternas och samhällets behov. De deltagare
som skrivs in nu har större stödbehov än när projektet startade. Denna flexibilitet ska även fortsättningsvis användas för att vid behov möta nya målgrupper.
Under året har verksamheten ställts inför stora utmaningar på strukturell nivå. I september meddelade
Försäkringskassan att utlånad personal skulle återgår till sina ordinarie arbetsuppgifter. Detta innebar 75%
av personalen (de tre coacherna) skulle lämna i JobbSam vid årsskiftet 2019.
I november fick verksamheten besked om att lokalhyran skulle höjas med 70 procent från nyår.
Dessa utmaningar ledde till att behovet av verksamheten blev utvärderad av parterna.
Måluppfyllelse 2018: Vid årets ingång (2018) hade JobbSam 38 deltagare. Efter sommaren gjordes ett
uppehåll för intag av nya deltagare. Ärendegruppen arbetade klart med kartläggning av inkomna
ansökningar och nya deltagare har därför tillkommit under hela året. Sammantaget har 25 nya deltagare
skrivits in under 2018.
Den 31 december 2018 hade JobbSam 31 aktiva deltagare. Nya aktualiseringar tas emot efter nyår 2019.
Under året har 26 personer har skrivits ut ur JobbSam. 54 procent av dessa hade då uppnått målet arbete,
studier — eller fortsatt rehabilitering inom ordinarie verksamheter. Andelen som går mot fortsatt
rehabilitering ökar inom denna grupp.
En tendens är att JobbSam deltagare, när de skrivs in i projektet, står långt från egen försörjning. Detta
visar sig genom att utskrivningsanledning till allt större del är sjukdom — när man under förberedande
arbetsträning ser att deltagaren inte är färdigbehandlad inom sjukvården. Detta var också utskriftsanledning för 35 procent under 2018 en ökning med 9 procent jämfört med 2017.
Mer ingående information rörande utveckling och måluppfyllelse - också i förhållande till tidigare år finns i Bilaga 4: Fem år med JobbSam.

1.5.2 Uppföljning och resultat rörande kompetensutveckling, föreläsningar och information
Utbildning: Motiverande samtal (Ml)
www.finsamgotland.se/MI
Projektperiod: Pågående
Målgrupp: Anställda inom Finsams parter: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Region Gotland
med socialtjänst, hälso- och sjukvård samt utbildning och arbetsliv.
Budget for 2018: 140 000 (i ursprunglig budgetplan).
Utfall: 196 656
Målsättning: Att skapa en bred kunskapsbas kring den evidensbaserade metoden Ml, inom Finsams
parter. På grund av det stora intresset har budgeten utökats under året.
Motiverande samtal (motivational interviewing, Ml) är en metod som används vid rådgivning och
behandling för att underlätta förändringsprocesser. Sedan hösten 2016 arrangerar FinsamGotland
återkommande utbildningar inom Ml. Samordningsförbundet ansvarar också för att ett nätverk kring
metoden bildas och ger förutsättningar för kollegialt stöd.
Under året har två grundutbildningar och en fördjupningsutbildning genomförts i Finsams regi. En öppen
inspirationsföreläsning arrangerades för anställda med tidigare Ml-erfarenhet.
Näteverket för att utveckla Ml som en brett använd metod på Gotland har etablerats. Nätverket används
för inspiration och metodutveckling — samt för att utbilda Ml-instruktörer inom Finsams parter.
Måluppfyllelse och uppföljning for 2018:
Antal kursdeltagare vid två basutbildning: 60
Antal deltagare vid fördjupningsutbildning: 20
De utvärderingar som genomförts vid varje tillfälle har varit mycket positiva.
Inspirationsföreläsning: 77
Nätverket bestod december 2018 av 31 medlemmar.
Öppen data Gotland
www.finsamgotland.se/fakta
Projektperiod: 2017 Budget for 2018: Ingår under posten konsult i budgetplan
Utfall: 45 500 kronor

Måluppfyllelse: Målet med Öppen Data Gotland är uppbyggnad av en öppen databas för behovsanalys.
Genom denna ska fakta och statistik kring välfärdssektorn på Godand, på ett tydligt och lättförståeligt
sätt, samlas på ett ställe — tillgänglig för alla. Öppen Data Gotland är ett pilotprojekt och var inledningsvis
tänkt att användas för att uppmärksamma FinsamGotlands verksamhet i begränsad skala. Dock är
intresset för detta stort, även från Nationella Rådet och Nationella Nätverket för Samordnings förbund
samt i samarbete med Länsstyrelsen i Gotlands län.
Nationella Nätverket för samordningsförbund, NNS, har uppmärksammat projektet i sin rapportserie
(2018: -1): Hur samordningsförbunden skapar kvalitet i välfärden.
Våren 2018 presenteras databasen inför plenum vid de nationella Finsamsdagarna i Göteborg samt vid ett
välbesökt seminarium under Almedalsveckan. Detta som ledde till ytterligare ökat intresse även från
kommuner och regioner. Arbetet har därför fortsatt under hösten 2018. Gotlandsfakta.se har utvecklats
till att bli show-case i ett större sammanhang.
Utmaningar for 2019: Fortsatt utveckling och implementering av projektet.
Inkluderande arbetsmarknad och arbetsplatser
Behovet av anpassade arbetsplatser och platser för arbetsträning är mycket stort. Insatser för att utveckla
detta område kan göras inom de flesta områden där samordnings förbundet verkar.

Måluppfyllelse: Under året har Region Godand som öns största arbetsgivare utsett en representant från
HR-avdelningen i förbundets beredningsgrupp. Detta öppnar för diskussioner kring anpassade
arbetsplatser - samt kring stressrelaterad psykisk ohälsa.
Vid Finsams frukostmöten och föreläsningsdagarna Inspiration Pinsam har bemötande samt frågor kring
arbetsmiljö och arbetsmarknad behandlats. Detta gäller också arrangemanget Pinsam i Almedalen.

-l -l

Pinsam pris: För att uppmärksamma goda förebilder utdelar FinsamGotland årligen ett pris för väl
fungerande arbetsplats i samband med arbetsträning/praktik, samt ett hederspris. Priset ska lyfta fram
arbetsgivare och arbetsplatser som underlättar för personer ur Finsams målgrupper att komma in på
arbetsmarknaden. På detta sätt uppmärksammas också hur arbetsplatser kan öppnas för fler.
Frukostmöten
www.finsamgodand.se/frukost
Budget for 2018: 60 000 kronor
Utfall: 59 118 kronor
Bilaga 5: Finsams frukostmöten 2018
Målgtupp: Anställda inom Finsams parter samt intresserad allmänhet. Finsams frukostmöten annonseras
i lokalpressen.
Måluppfyllelse: Finsams frukostmöten har arrangerats sex gånger under året, fördelat över vår och höst.
Sammantaget har 460 deltagare kommit till denna mötesplats, vilket vi tolkar som att intresset är stort. Vid
två tillfällen har frukostseminariet övergått till workshop kring ämnet (se bilaga).
Inspiration Pinsam
www, finsamgo tland. se /inspiration
Budget for 2018: 180 000 kronor
Utfall: 187 635 kronor
Bilaga 6: Program Inspiration Pinsam 2018
Målgrupp: Seminariedagarna Inspiration Pinsam riktar sig till samtlig personal inom Finsams parter och
samarbetsparter. Förutom kompetensutveckling ska Inspiration Pinsam vara en mötesplats — för att på så
sätt förstärka broarna mellan myndigheter, förvaltningar och Finsams samarbetspartners.
Som framgår av bilagan har föreläsningarna omfattat aktuella och prioriterade områden för Pinsam.
Måluppfyllelse: 1198 anmälda deltagare vid de fyra föreläsningarna. Det verkliga deltagarantalet blev
dock större.
I samband med föreläsningen om att tala om psykisk ohälsa och suicidprevention arrangerades en
fördjupad föreläsning/workshop för en mindre grupp. Detta skedde i samarbete med Region Godand och
den tidigare Finsamfinansierade satsningen "Första hjälpen till psykisk hälsa".
Almedalsveckan

www.finsamgodand.se/almedalcn
Bilaga 7: Program PINSAM i Almedalen 2018
Sedan 2010 samarbetar FinsamGodand med Nationella Rådet och Nationella Nätverket för
Samordnings förbund i planering och genomförande av det gemensamma arrangemanget PINSAM i
Almedalen.
Målgrupp: Bred allmänhet, politiker, organisationer och verksamheter som samlas i Almedalen under
Politikerveckan.
Mål: Att på denna nationella arena sprida information och medverka till kunskapsutbyte kring
framgångsrika insatser, som genomförs genom samordningsförbundens möjlighet till samverkan. För
samordningsförbundet FinsamGodand innebär denna insats stora vinster, då vi får djup information om
arbetssätt runt om i Sverige. Almedalsveckan innebär också att vi har nära kontakt med NNS och
Nationella Rådet och dess arbetsgrupp. FinsamGodand blir därmed en känd och uppskattad aktör på den
nationella arenan. FinsamGotiands insats består av arbetstid.
Måluppfyllelse: Som framgår av bilagan behandlade programmet en rad områden som har koppling till
FinsamGotiands verksamhet. Under Almedalsveckan 2018 deltog cirka 280 personer vid programmets
fyra frukostmöten samt 120 personer vid lunchseminariet. Ett seminarium kopplat till FinsamGotiands
satsning "Öppen data Gotiand" samlade drygt 100 åhörare. Vid ytterligare två seminarier kom cirka 60
personer. Vid det gemensamma marknadstältet lyftes FinsamGotiands pågående verksamheter fram
tillsammans med andra samverkansinsatser på Godand.
Information och aktivitetskartläggning
www.finsamgotland.se
Mål: Förbundets webbplats ska innehålla information om samordnings förbundet och dess verksamhet.
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Måluppfyllelse: Webbplatsen är välbesökt och används som informationsplattform för all verksamhet
ovan. Från webbplatsen tas anmälningar emot till utbildningar och föreläsningar i förbundets regi.
FinsamGotlands webbplats samlar också all information rörande program och aktiviteter under PINSAM
i Almedalen (Almedalsveckan)
Den aktivitetskartläggning som påbörjats under året kommer att publiceras och hållas aktuell från
FinsamGotlands webbplats.
Utmaningar fot 2019: Fortsatt utveckling av Aktivitetskatalogen

1.5.3 Uppföljning och resultat för strukturpåverkande insatser
NÄTVERK OCH SAMVERKAN
Flerpartssamverkan

Budget: 10 000 kronor
Utfall: 5 023 kronor
Mål: Skapa goda förutsättningar för samverkan och kunskap om varandras vardag inom parterna.
Måluppfyllelse: Gruppen vardagssamverkan har bildats för att skapa förståelse för varandras vardag och
uppdrag inom parterna — samt att förhindra att "gruskorn växer till större problem i samverkansmaskineriet". På grund av personal- och organisationsförändringar har gruppen har svårt att hitta
mötestider under hösten 2018.
Förbundet stöder också Arbetsförmedlingens dialogmöten kring målgruppen unga vuxna.
Under året har förbundet inlett samarbete med Länsstyrelsen på Gotland. Samarbetet gäller frågor kring
metoden tjänstedesign, social hållbarhet och diskussioner kring en gemensam informationsplattform.

Nätverk
Budget: Ingår under posten Administration: kurser och konferenser
Mål: Skapa och medverka i nätverk kring samverkan och kunskapsutbyte kring frågor som berör Pinsam.
Måluppfyllelse: Förbundets verkställande tjänsteman samarbetar med två nätverk för förbundschefer
och motsvarande.
• Samordningsförbundet Norra Sydsverige. Nätverket bildades 2016, efter initiativ från
FinsamGotland, med utgångspunkt från Europeiska socialfondens områdesindelning. Nätverket
träffas fyra gånger per år. Hösten 2018 förlades mötet till Gotland.
• Samordningsförbunden i Stockholms län, där såväl Arbetsförmedlingen som Försäkringskassan
har sin organisatoriska hemhörighet. Gotland medverkar i nätverket när gemensamma frågor står
på dagordningen.
Finsams pris
Budget: Ingår under övriga samverkansinsatser
www.finsamgotland/pris
Mål: Tillgång till arbetsträning betyder mycket för Finsams målgrupper. Där är arbetsplatser, arbetsgivare
och företag ovärderliga när det gäller att ta emot personer som behöver extra stöd. Detta vill förbundet
uppmärksamma.
Måluppfyllelse: Finsams hederspris 2018 tilldelades Stadsodlarna, Visby
Det kollektiva priset tilldelades ÖoB, Visby
Generella utmaningar för 2019: Formella avslut av tidigare projekt.
I slutrapporterna ska uppföljning av verksamheten efter finsamfinansiering ingå.
Detta gäller det strukturövergripande projektet LärSam som från 2018 övergått till
individstödjande verksamhet med finansiering av ESF.
Det gäller också Första hjälpen till psykisk hälsa, där fortsatt samverkan pågår.
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1.6 Styrelsens arbete under året
Samordningsförbundets styrelse har sammanträtt vid 7 protokollförda möten under året.
I januari genomfördes en Finsamutbildning med styrelse, beredningsgrupp och kompetensgrupp.
Även vid verksamhetsplaneringen inför 2019 deltog förbundets styrelse, berednings- och
kompetensgrupp.
Bilaga 1: Förbundsordning
Beslutande i samordningsförbundet styrelse 2018:
Region Gotland (RG)
Saga Carlgren (V), ordförande
Håkan Ericson (S)
Aino Friberg Hansson (S) ersättare
Stefaan de Maecker (MP), ersättare
Arbetsförmedlingen (AF)
Åsa Ritnd/of, vice ordförande
Ersättare: Ann-Britt Lei/on tomjuni 2018
Ersättare: Neda Seyfeddinifromjuli 2018
Försäkringskassan (FK)
Mikael Peters
luotta Uja Thörnblad, ersättare
Ständigt adjungerade till förbundets styrelsemöten
Marica Gardell, socialdirektör, RG
Maria Dalemar, hälso- och sjukvårdsdirektör, RG (till och med oktober 2018)
Anders Jo/by, utbildningschef, RG
Greta Henriksson, förbundschef
Samt/#« Olsson, chefsjurist, Region Gotland, styrelsens sekreterare, tom juni 2018
Revision:
Auktoriserad revision genomförs av Deloitte (Jönköping)
Valda revisorer av Regionfullmäktige, Region Gotland, för verksamhetsåret 2018: 'Bertil Virgin ordinarie
och Carin Backlund, ersättare.
Kansli
Kansliet ansvarar för samordning och beredning av ärende till styrelsen, verkställande av beslut,
information och ekonomi. Under året har kansliet bemannats av förbundschef (100 procent) och
administratör (75 procent). Kansliet har köpt tjänster av Region Godand för ekonomi samt löne- och
diariehantering.
Beredningsgruppen:
Samordningsförbundets beredningsgrupp ska identifiera behov av samverkansinsatser och skapa
förutsättningar för genomförande. Gruppen ska utgöra stöd för samordnande tjänsteman och vara
beredningsinstans för styrelsen vid inkomna projektansökningar. Ledamöterna är en länk mellan Pinsam
och den egna organisationen.
Under 2018 har gruppens ledamöter representerat Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt hälsooch sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen, förvaltningen för utbildning och arbetsliv och
regionstyrelseförvaltningen, Region Godand.
Kompetensgruppen
Kompetensgruppen organiserar och genomför utvecklingsinsatser utifrån styrelsens beslut. Gruppens
ledamöter representerar Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
socialförvaltningen och förvaltningen för utbildning och arbetsliv, Region Gotland. Kompetensgruppen
träffas regelbundet och i samband med genomförda arrangemang.
Medlemssamråd
Som följd av valet, med följande maktskifte på Gotland, har det planerade medlemsmötet inte kunnat
genomföras under hösten. Det har istället flyttats fram till våren 2019.
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1.7 Ekonomiskt utfall
Sammanfattning av det ekonomiska resultatet samtförklaring till ev. avvikelse från budget.
Hantering av förbundets ev. över/ underskott.

Ur ekonomisk synvinkel har verksamhetsåret 2018 präglats av insikt om att förbundets tilldelning
fortsättningsvis kommer att ligga på lägre nivå än tidigare år. Detta beroende på att fler samordningsförbund bildas i landet - vilket självklart är positivt. Det innebär dock att fler förbund delar på den
gemensamma stadiga tilldelningen.
Sparsamhet här därför varit en ledstjärna i beslutade projekt och insatser. Samtidigt gick förbundet in i året
med betydande ett överskott och det har varit förbundets målsättning att dessa medel ska användas. Ett
mål är att det egna kapitalet inte får vara högre än 15 procent av tilldelade medel.
Diskussioner kring nya insatser har pågått under året. Ett nytt projekt beslutades i november med
projektstart januari 2019. Bokslutet för 2018 innebär dock ett fortsatt eget kapital som ger möjlighet för
nya satsningar under det kommande året.
Notering: Under året har förbundets kontoplan uppdaterats. En modell för redovisning av budget och
resultat under året är under framtagande. Detta för att underlätta för förbundet att kontinuerligt se och
förstå det ekonomiska utfallet. Generellt kan sägas att de stora utgiftsposterna ligger kvartals- och
halvårsvis.
Finansiella mål:
En utgångspunkt för samordningsförbundet är att ha god ekonomisk hushållning.
Detta innebär att verksamheten ska bedrivas inom av styrelsen beslutad budgetram, att förbundet ska
förbruka sitt överskott och därefter visa ett balanserat resultat — samt att förbundet ska vara
självfinansierat. Överskott i verksamheten ska inte betraktas som vinst, utan är medel avsedda att
användas i medlemmarnas samverkansarbete kring individer med behov av samordnad rehabilitering.
Kommentarer till resultat- och balansräkning
Årets resultat: Som framgår i resultaträkning nedan ligger kostnaderna i nivå med intäkterna under 2018.
Samordningsförbundet visar dock ett överskott (resultat) som läggs till budgetplan för 2019. Överskottet om än högt — är dock nmligt och möjliggör ett handlingsutrymme som ger förbundet möjlighet att bedriva
fortsatt verksamhet, initiera nya insatser och samtidigt visa ett balanserat resultat.
Av förbundets totala kostnader om 4 258 163 kronor ligger l 410 220 kronor (33 procent) under
administrativa poster, främst kansliets personal, en ökning med 7 procent jämfört med föregående år.
Detta förklaras av att personalens arbetstid används vid strukturövergripande insatser.

2. Ekonomisk sammanfattning
Ekonomisk sammanfattning
Belopp i kr
Utfall jan-dec
2018
Nettokostnad
-4 258 163
Bidrag/intäkt
Resultat
Utgående eget
kapital
Likvida medel

Aktuell budget
Jan-dec 2018
-5 840 752

Avvikelse utfall budget
1 582 589

Bokslut helår
2017
-4 781 095

4 380 000

5 840 752

-1 460 752

4 552 739

121 736

0

121 736

-228 703

1 582 488

1 460 752

2 938 336

2 617 473

3. Resultaträkning
Resultaträkning
Belopp i kr.
Verksamhetens medlemsavgifter
EU-medel och andra bidrag
Övriga intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnad

Not

2018-01-01
-2018-12-31

4 380 000

2017-01-01
-2017-12-31

4 552 73 f?

-4 258 142

-4 781 095

121 858

-228 356

-122

-347

Resultat före extraordinära intäkter
Extraordinära intäkter

121 736

-228 703

Periodens/årets resultat

121736

-228 703

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
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4. Balansräkning
Balansräkning
Belopp i kr.

Not

2018-12-31

2017-12-31

4
5

222781
2938336
3 161117

208659
2617473
2826132

3 161117

2826132

6

l 582 488

l 460 752

7

l 578 629

l 365 380

3 161117

2826132

2018-12-31

2017-12-31

Periodens/årets resultat
Justering för ej likviditetspåverkande poster
Medel från verksamheten före förändring
av rörelsekapital

121 736

-228 703

121736

-228 703

Ökning/minskning kortfristiga fordringar
Ökning/minskning kortfristiga skulder

-14122
213 249

44826
-l 107 724

Kassaflöde för den löpande verksamheten

199 127

-l 062 898

320 863
2 617 473
2 938 336

-l 291 601
3 909 O
2617 474

Tillgångar
Omsättningstillgångar
Fordringar
Kassa och banktillgodohavande
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
Panter och därmed jämförliga säkerheter
Ansvarsförbindelse

5. Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalys, den löpande verksamheten
Belopp i kr.

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

6. Noter
Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal redovisning i tillämpliga
delar.
Belopp i kr

Not 1. Verksamhetens intäkter
Driftbidrag från Försäkringskassan
Driftbidrag från Region Gotland
Summa

2018-12-31
2 190 000
2190000
4 380 000

2017-12-31
2 276 339
2 276 400
4 552 739

2018-12-31
-239 221
-1 108110
-81 366
-30 980
-2 561 543
-236 922
-4 258 142

2017-12-31
-299 926
-1 008 528
-170 564
-24 089
-3 030 594
-247 327
-4 781 028

2018-12-31
-101
-21
-122

2017-12-31
-347
-68
-415

2018-12-31
222 781
222 781

2017-12-31
208 659
208 659

2018-12-31
2 938 336
2 938 336

2017-12-31
2 617 473
2 617 473

2018-12-31
1 460 752
121 736

2017-12-31
1 689 456
-228 703

Not 2. Verksamhetens kostnader
Konsulter
Personalkostnader
Lokalkostnader
Förbrukningsmaterial
Samverkansinsatser
Övriga verksamhetskostnader
Summa

Not 3. Finansiella kostnader
Räntekostnader
Övriga finansiella kostnader
Summa

Not 4. Kortfristiga fordringar
Mervärdesskatt
Summa

Not 5. Kassa och banktillgångar
Bank
Summa

Not 6. Eget kapital
Eget kapital
Årets resultat
Summa

1 582 488

1 460 753

Not 7. Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Upplupna kostnader
Summa

2018-12-31
1 578 629
0
l 578 629

2017-12-31
1 364 130
1250

1365 380
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Styrelsens beslut
Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt kostnader,
intäkter och förbundets ekonomiska ställning.

Datum:

i^Namnfortydligande
Ordförande

Namnförtydligande
Ledamot

- O

Namnförtydligande
Vice ordförande

Namnförtydligande
Ledamot

19

Deloitte,

Anr

2019 -03- 2 9
REGION GOTLAND

-

av
och
-i

sm 2018
Samordningsförbundet
Region Gotland

Mars 2019

Uppdraget
På uppdrag av revisorerna for Samordningsfbrbundet Gotland har vi granskat
årsredovisningen och den interna kontrollen for räkenskapsåret 2018. Syftet med
granskningen är att bedöma om styrelsen haft tillräcklig kontroll över verksamheten samt om
årsredovisningen är rättvisande. Vidare har granskningen syftat till att bedöma om
verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Kontrollmålen är följande:
-

Har styrelsen beslutat om ekonomiska och verksamhetsmässiga mål för
verksamheten?

-

Finns en tillräcklig uppföljning, utvärdering och rapportering till styrelsen? Fattar
styrelsen aktiva beslut i tillräcklig utsträckning?

-

Sker attester på angivet sätt? Har styrelsen system och rutiner för intern kontroll,
tillämpas de och är de tillräckliga?

-

Är räkenskaperna rättvisande?

Metod
Genomgång av protokoll och tillhörande handlingar, årsredovisning och
verksamhetsberättelse, projektredovisningar och räkenskapsmaterial. Samtal har förts med
samordnaren och redovisningsansvarig.

iakttagelser
Ekonomiska och verksamhetsmässiga mål
Styrelsen har beslutat om ekonomiska och verksamhetsmässiga mål för verksamheten och det
finns en tillräcklig uppföljning, utvärdering samt rapportering till styrelsen. Styrelsen fattar
aktiva beslut i tillräcklig utsträckning.
Styrelsen har i verksamhetsplanen för 2018 uttalat målet att ha en god ekonomisk hushållning,
där verksamhet ska bedrivas inom beslutad budgetram och att överskottet inte ska betraktas
som vinst utan medel för medlemmarnas samverkansarbete. Förbundet har under året
redovisat ett positivt resultat.
Gällande de verksamhetsmässiga målen i verksamhetsplanen framgår av årsredovisningen en
generell utvärdering av den verksamhet som bedrivits under året med uppgifter om de olika
projekten. Vi noterar dock att förbundet inte har kvantitativt mätbara målvärden i sin
verksamhetsplan. Detta gör att målen i årsredovisningen inte kan utvärderas.
Vi rekommenderar att se över de uppställda målen i verksamhetsplanen för att säkerställa att
dessa blir mätbara.

Ekonomisk uppföljning
Styrelsen har tagit fram en budget for ekonomisk uppföljning för 2018 som återfinns i
förbundets styrdokument, verksamhetsplanen. Styrelsen har haft sju styrelsemöten under året.
Styrande för verksamheten har under 2018 varit verksamhetsplanen som beslutades den 27
november 2017.
Intern kontroll
Förbundet har en tydlig instruktion för vem som attesterar förbundschefens utlägg, lön osv. I
samband med granskningen av en månads lön och utlägg för förbundschefen noterats att en
detaljkontroll av underlagen mot redovisning görs av ekonomiavdelningen. Utbetalningsfilen
godkänns enligt attestinstruktion.
Förbundets projektkostnader för de beslutade insatserna attesteras i enlighet med den av
styrelsen framtagna delegationsordningen. Utbetalning för de redovisade kostnaderna
godkänns av två i förening.
Räkenskaperna - Årsredovisningen för 2018
Årets resultat uppgår till 121 736 kr (-228 703 kr). Förbundets utgående egna kapital uppgår
till l 582 488 kr (l 460 752 kr). Överskottet 2018 var bättre än budget som låg på nollresultat.
Årsredovisningen för år 2018 har upprättats i enlighet med den kommunala
redovisningslagen.

Sammanfattande bedömning
Vi bedömer att samordningsförbundets styrelse har haft en tillräcklig kontroll över
verksamheten under år 2018. Vår bedömning är att samordningsförbundet kan förstärka den
löpande ekonomiska analysen.
Vi bedömer att årsredovisningen är i allt väsentligt uppställd i enlighet med kommunal
redovisningslag och bedöms som rättvisande.
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella
mål och verksamhetsmål som är uppställda. Vi rekommenderar dock att se över de uppställda
målen i verksamhetsplanen för att säkerställa att dessa blir mätbara.

Jönköping, 2019-03-28
Deloitte AB

Torbjörn Bengtsson
Certifieiad kommunal Revisor

MyOlsenius
Revisor

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network
of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about for a detailed
description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.
Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spänning multiple industries.
With a globally connected network of member firms in more than 150 countries, Deloitte brings world-class capabilities and
deep local expertise to help clients succeed wherever they operate. Deloitte has in the region of 200,000 professionals, all
committed to becoming the standard of excellence.
©2019 Deloitte AB.
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REGION GOTLANr
Till
Styrelsen i Samordningsförbundet Pinsam Gotland
Fullmäktige i medlemskommun
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen

REVISIONSBERÄTTELSE för år 2018
Samordningsförbundet Pinsam Gotland
Organisationsnummer 222000-2394

Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens förvaltning i
Samordningsförbundet Pinsam Gotland (organisationsnummer 222000-2394) för
verksamhetsåret 2018.
Förbundsstyrelsen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och
riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. Styrelsen upprättar en
årsredovisning som ger en rättvisande bild samt svarar för att det finns en tillräcklig intern
kontroll i verksamhet och räkenskaper.
Vi ansvarar för att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredställande sätt, om årsredovisningen ger en rättvisande bild och om den
interna kontrollen som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning
som inte innehåller väsentliga felaktigheter.
Vi har utfört vår granskning utifrån lagen om finansiell samordning, kommunallagen,
förbundsordningen, god revisionssed samt revisionsreglementet. Granskning enligt god
revisionssed innebär för den auktoriserade revisorn att han eller hon utfört revisionen enligt
International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver
att den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för
att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. *)
Vi bedömer sammantaget att styrelsen i Samordningsförbundet Pinsam Gotland har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsredovisningen har
upprättats enlighet med tillämpliga delar av lagen om kommunal redovisning och god
redovisningssed.

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är
förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda.
Vi tillstyrker att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Visby 2019-03-

Bertil Virgin
Revisor från kommuner och Region Gotland

Deloitte AB/Pernilla Rehnberg
Auktoriserad revisor
För staten

*) Vår granskning av årsredovisningen innefattar att genom olika åtgärder inhämta underlag
om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som
ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur
förbundet upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i
syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i förbundets interna kontroll. Granskningen
innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har
använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en
utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Bilagor:
De sakkunnigas rapporter

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
samt stadgar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens förvaltning för Science Park Gotland för år
2018.
Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet
för räkenskapsåret.
Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar".
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i
Sverige. Vi som registrerat revisionsbolag har i övrigt fullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som ansvarar för förvaltningen enligt stadgarna.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt
uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med
en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot
i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig
skyldig till någon försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot föreningen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för
att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.
Som en de! av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder det registrerade revisionsbolaget professionellt omdöme
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen avräkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs
baseras på det registrerade revisionsbolagets professionella
bedömning och övriga valda revisorers bedömning med
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar
granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle
ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra
förhållanden som är relevanta for van uttalande om ansvarsfrihet.

Visby den 17 april 2019
Grant Thornton Sweden AB

Per Gardelin
Auktoriserad revisor

'M
Sonja Lanclin
Lekm annarevisor
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Styrelsen för Science Park Gotland avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2018.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
Science Park Gotlands ändamål är att bidra till hållbar tillväxt på Gotland genom att vara en katalysator
för tillväxtorienterat entreprenörskap och innovationsutveckling. För att uppnå detta arbetar
verksamheten med två huvudområden:
1) Aftärsutvecklingsprogram (inkubatorverksamhet)
2) Utpekade fokusområden/projekt

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Det utvecklingsarbete som påbörjades under slutet av 2017 har fortsatt under 2018 och har börjat visa på
mycket goda resultat. Verksamheten har bland annat arbetat med att renodla de aktiviteter och satsningar
som man är involverad i och istället fokusera på några utvalda områden.
Inkubatorverksamheten har fokuserats till två program. SPG Startup som är ett program för personer
med tidiga affärsidéer samt SPG Summil som är ett mer omfattande program för bolag som kommit
något längre och är dedikerade och beredda att avsätta tid och energi för att satsa på sitt företagande.
Under 2018 har verksamheten stöttat cirka 25 bolag inom ramen för inkubatorverksamheten och
utvärderingania visar att deltagarna varit mycket nöjda.
Under året har verksamheten fortsatt att arbeta med en satsning på dataspelsbolag genom projektet Game
Camps. Vidare har verksamheten fortsatt med projektet Innovatiommiljö Gotland som är en satsning på
digitalisering och innovation på Gotland. Projektet är särskilt inriktat på digitalisering och innovation
inom mat- och livsmedel och besöksnäring (smart specialisering), men har också inneburit en satsning på
e-handelsområdet. Science Park Gotland är även med som partner i en satsning på en nationell
kullurarvsinkuhator. Detta projekt startades under 2018 och drivs av Riksantikvarieämbetet.
Science Park Gotlands event har under året varit välbesökta. Totalt har över l 100 personer deltagit och
utvärderingarna visar på mycket positiv respons.
Utöver ovanstående områden äger Science Park Gotland samtliga aktier i Regionlnvest Gotland AB som
arbetar med att öka utbudet av riskkapital på Gotland. Regionlnvest engagerar sig som minoritetsägare i
utvecklingsbara företag med sin huvudsakliga verksamhet på Gotland, utan begränsningar till branscher,
i syfte att tillföra kompetens, tillväxt och förnyelse i det gotländska näringslivet. Investeringania är på
mellan 200 tkr och 5 mkr per företag.
Science Park Gotlands ekonomi är i god balans vid årets utgång och för 2018 gör verksamheten ett
överskott på 383.019 kronor efter avsättning till periodiseringsfond. De kostnadsposter som framförallt
avviker från föregående år är konsult- samt konferenskostnader. Detta förklaras av ett stort antal event
samt av att verksamheten täckt en vakant roll genom en tillfällig konsult.
Avsättningen på 145.000 kronor gjordes 2017 kopplat till ett pågående ärende hos Skatteverket gällande

Science Park Gotland
Org.nr 802419-6050
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momspliktig verksamhet. Skatteverkets beslutade i linje med vad Science Park Gotland ansåg och
avsättningen har därför återförts.
Finansieringen av verksamheten för 2019 är även den tryggad genom finansiering från medlemmarna
samt projektfinansiering.
Föreningen har sitt säte i Visby.

Flerårsöversikt (Tkr)

2018

2017

2016

2015

Verksamhetens intäkter
Resultat efter finansiella poster
Soliditet (%)

5765
561
45,6

3819
223
35,6

3082
131
38,9

987
-76
40.3

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Science Park Gotland
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Not

Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Bokslutsdispositioncr
Förändring av period i seringsfonder
Summa bokslutsdispositioner
Resultat före skatt
Skatter
Skatt på årets resultat
Årets resultat

2017-01-01

-2017-12-31

40 000
5608549
116270
l 005
5 765 824

60 000
3688621
40718
29 995
3 819 334

l
2

-2583348
-2570846

-1736704
-1813227

3

-50131
O
-5 204 325
561499

-45048
-265
-3 595 244
224 090

-289
-289
561 210

-773
-773
223 317

-107345
-107345
453 865

-97389
-97389
125 928

-70 846
383 019

-64 275
61653

Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter
Bidrag
Försäljning
Övriga verksamhetsintäkter
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Ro relsekostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat

2018-01-01

-2018-12-31

Science Park Gotland
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Not

2018-12-31

2017-12-31

123878

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar

123 878

146009
146009

Summa anläggningstillgångar

123 878

146 009

Kortfristiga f ordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

106 193
15914
2 344 959
2 467 066

3000
27832

l 895 663
l 926 495

Kassa och bank
Kassa och bank
Redovisningsmedel
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

231
502 000
502 231
2 969 297

231
575 000
575 231
2 501 726

SUMMA TILLGÅNGAR

3093175

2 647 735

Omsättningstillgångar

Science Park Gotland
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Not

2018-12-31

2017-12-31

740778
383019
l 123 797

679125
61653
740 778

Obeskattade reserver
Period iseringsfonder
Summa obeskattade reserver

363864
363864

256519
256519

Avsättningar
Övriga avsättningar
Summa avsättningar

200 000
200 000

200 000
200 000

502 000
502 000

575 000
575 000

11 784
146678
103446
400 000
241 606
903 514

38 022
86340
99076
400 000
252 001
875 439

3 093 175

2 647 735

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital vid räkenskapsårets början
Årets resultat
Eget kapital vid räkenskapsårets slut

Långfristiga skulder
Övriga skulder
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna bidrag
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

4

7
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Noter
Redovisningsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Nyckeltalsdefinitioner
Verksamhetens intäkter
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Not l Övriga externa kostnader

Lokalkostnader
Förbrukningsmaterial/inventarier
Trivselkostnader
Marknadsföring och reklam
Annonsering
Konsultarvoden
Diverse övriga kostnader

2018

2017

315844
62816
99296
199 887
412424
l 348 997
144085
2 583 349

351391
18961
14621
199 522
18715
748 550
296888
l 648 648

2018

2017

4

3

Not 2 Medelantalet anställda

Medelantalet anställda

Science Park Gotland
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Not 3 Inventarier, verktyg och installationer

2018

2017

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

224154
28 000
252154

224 J 54
O
224154

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-78145
-50131
-128 276

-33097
-45048
-78145

123 878

146 009

2018-12-31

2017-12-31

-502 000

-575 000

-502 000

-575 000

Utgående redovisat värde

Not 4 Långfristiga skulder

Utvecklingsbidrag

Not 5 Uppgifter om koncernförhållande
Föreningen är moderföretag men med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning

Not 6 Ekonomiska engagemang som inte redovisas i balansräkningen
Science Park äger samtliga aktier i Regioninvest Gotland AB med org.nummer 556643-4063.

Not 7 Checkräkningskredit

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till
Utnyttjad kredit uppgår till

2018-12-31

2017-12-31

500 000
11784

500 000
O

2018-12-31

2017-12-31

O
O

O
O

Not 8 Eventualförpliktelser

Eventualförpliktelser
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Not 9 Ställda säkerheter
2018-12-31

2017-12-31

O
O

O
O

Företagsinteckning

Visby

il l H

-2019

Stefan Persson
ärande

Olle Jansson
Styrelseledamot

Justaf Melén
/relseledamot

Lina Holmgren
Styrelseledamot

! Juliana Falke
\ Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats / / /

-2019

Grant Thornton Sweden AB
'

Per Gardelin
Auktoriserad revisor

Sonia Land i n
Lekmannarevisor

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2019-06-17

Handlingar till

Ärende 23

Motion. Webbsändning med rörlig bild
av regionfullmäktiges sammanträden
Innehåll
• Motion 2015-04-27
• Regionstyrelsen 2019-04-29, § 133
• Regionstyrelseförvaltningen 2019-03-07

Visby 2015-04-27

Motion:
Till:

Webbsändning av Regionfullmäktiges sammanträden
Regionfullmäktige Gotland

Regionfullmäktige är Gotlands folkvalda och högst beslutande församling. Det är
därför av stor demokratisk vikt att medborgarna på ett enkelt sätt kan följa hur
debatterna går i de frågor de tycker är viktiga och på så sätt ta del av vad deras
politiker tycker och beslutar i kommunala och regionala frågor.
Många kommuner har redan infört webbsändningar av sina sammanträden med
kommunfullmäktige. Tekniken kan också med fördel användas till andra evenemang
som genomförs och gör då fler av Region Gotlands evenemang tillgängliga för alla.
Redan idag webbsänds t ex de frukostmöten som arrangeras i Ljusgården.
Syftet med att sända regionfullmäktige på webben är att göra politiken mer tillgänglig
för allmänheten och att öka insynen för medborgarna. Det går att titta på
sändningarna i realtid men framförallt kan man ta del av sammanträdet i efterhand.
Man kan också gå in och ta del av ett specifikt ärende utan att lyssna eller se hela
sammanträdet.
Tekniken idag för installation som möjliggör webbsändningar från regionfullmäktige är
förhållandevis billig och webbsändningar medför förhoppningsvis ett större intresse
från medborgarna samt mycket bättre möjligheter för många fler att ta del av vad
deras folkvalda politiker debatterar och beslutar.
Därför yrkar vi:
att Regionfullmäktige utreder alternativ och förutsättningar för webbsändningar av
Regionfullmäktiges sammanträden

Simon Härenstam (m)

Eva Nypeluis (c)

Johan Thomasson (fp)

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-04-29

RS § 133

Motion. Webbsändning med rörlig bild av
regionfullmäktiges sammanträden

RS 2015/285
AU § 113

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x

Motionen bifalls på sätt att den lämnas över till regionstyrelsen för att genomföra
en förstudie.

I en motion har Simon Härenstam (M), Eva Nypelius (C) och Johan Thomasson (L)
föreslagit att regionfullmäktige utreder alternativ och förutsättningar för webbsändningar av regionfullmäktiges sammanträden. Av motionen framgår att syftet är
att för fler tillgängliggöra sammanträdena både i realtid och i lagrat format.
Det är även regionstyrelseförvaltningens bedömning att frågan om ett införande av
webbsändningar samt lagringen och publiceringen av däri förekommande personuppgifter i regionens egen regi behöver föregås av en utredning, där kommunikativa,
juridiska och resursmässiga ställningstaganden behöver kvalitetssäkras. Ett alternativ
vore att intressera någon extern ansvarig utgivare för i vart fall direktsändning.
Motionen kan därmed bifallas på sätt att den lämnas över till regionstyrelsen att
genomföra en förstudie.
Ärendets behandling under mötet

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

Motion 2015-04-27
Regionstyrelseförvaltningen 2019-03-07

33 (49)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Ledningskontoret

Tjänsteskrivelse

RS 2015/285
7 mars 2019

Patrik Pettersson

Regionstyrelsen

Motion. Webbsändning med rörlig bild av regionfullmäktiges
sammanträden
Förslag till beslut i regionfullmäktige

•

Motionen bifalls på sätt att den lämnas över till regionstyrelsen för att genomföra
en förstudie.

Sammanfattning

I en motion har Simon Härenstam, Eva Nypelius och Johan Thomasson föreslagit
att regionfullmäktige utreder alternativ och förutsättningar för webbsändningar av
regionfullmäktiges sammanträden. Av motionen framgår att syftet är att för fler
tillgängliggöra sammanträdena både i realtid och i lagrat format.
Det är även regionstyrelseförvaltningens bedömning att frågan om ett införande av
webbsändningar samt lagringen och publiceringen av däri förekommande
personuppgifter i regionens egen regi behöver föregås av en utredning, där
kommunikativa, juridiska och resursmässiga ställningstaganden behöver
kvalitetssäkras. Ett alternativ vore att intressera någon extern ansvarig utgivare för i
vart fall direktsändning. Motionen kan därmed bifallas på sätt att den lämnas över till
regionstyrelsen att genomföra en förstudie.
Beslutsunderlag

Simon Härenstams, Eva Nypelius och Johan Thomassons motion den 27 april 2015

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

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
2019-06-17

Handlingar till

Ärende 24

Motion. Procedurregler för regionfullmäktiges sammanträden
Innehåll
• Motion 2015-04-27
• Regionstyrelsen 2019-04-29, § 134
• Regionstyrelseförvaltningen 2019-03-07

Visby 2016-04-19

Motion:

Nya procedurregler för regionfullmäktiges sammanträden

Till:

Regionfullmäktige Gotland

Att regionfullmäktiges sammanträden sker på ett eﬀektivt och korrekt sätt är centralt för att
den lokala demokratin ska vara välfungerande och legitim. Genom robusta procedurregler
som skapar ramar för sammanträdena, kan också tidsåtgången minimeras. Detta leder till
flera önskvärda resultat. Bland annat kan tid sparas för de anställda tjänstemännen, vilket är
ekonomiskt sunt – och med reglerade talartider får fler möjlighet att komma till tals.
Förutom att talartider för inlägg, interpellationer och enkla frågor bör preciseras, kan också
reglerna som omger dem förtydligas. Till exempel bör fullmäktige endast godkänna en replik
på inlägg i det fall en ledamot blivit apostroferad, alltså tilltalad vid namn.
Utöver att strama upp sammanträdenas procedurregler, finns det också skäl att titta på den
fysiska miljön som omger ledamöternas inlägg. Med två talarstolar istället för en finns
möjlighet för den som ska hålla nästkommande inlägg att göra sig redo, redan innan det
föregående inlägget är slut. Ett sådant upplägg är önskvärt, särskilt i samband med
interpellationsdebatter där det hålls många korta inlägg. Lägg därtill att voteringar kan göras
mer eﬀektiva genom knappsystem.
Med en tydligare ordning för regionfullmäktiges presidium, där nästkommande talare nämns
med namn innan det förestående inlägget, kan replikskiften få ett mer jämnt tempo.
Liknande förbättringspotential finns på flera områden.
Kort sagt finns det skäl att titta på hur regionfullmäktiges sammanträden kan göras mer
livfulla och mindre utdragna. Målet i en sådan översyn borde vara att strama upp
procedurreglerna på ett sådant sätt att tidsåtgången minimeras och ger möjlighet för fler
ledamöter att vara aktiva under sammanträdena.
Med anledning av ovanstående yrkar jag:
Att regionfullmäktiges presidium får i uppdrag att återkomma med förslag till förnyade
procedurregler för regionfullmäktige, i syfte att skapa mer dynamiska sammanträden där
tidsåtgången minimeras.

Jesper Skalberg Karlsson (M)

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-04-29

RS § 134

Motion. Nya procedurregler för regionfullmäktiges sammanträden

RS 2016/330
AU § 114

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x

Motionen anses besvarad genom pågående översyn av regionfullmäktiges
arbetsordning.

Jesper Skalberg Karlsson (M) har i motion föreslagit att regionfullmäktiges presidium
får i uppdrag att återkomma med förslag till förnyade procedurregler för regionfullmäktige, i syfte att skapa mer dynamiska sammanträden där tidsåtgången
minimeras.
Regionfullmäktiges presidium har initierat en översyn av procedurreglerna, nämligen
arbetsordningen för regionfullmäktige. Det har föranlett ett beslutsförslag som
behandlades på regionstyrelsens arbetsutskott den 5 mars 2019. Den nya arbetsordningen förväntas gälla från halvårsskiftet. Med detta får motionens förslag anses
tillgodosett.
Ärendets behandling under mötet

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

Motion 2016-04-19
Regionstyrelseförvaltningen 2019-03-07
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Ledningskontoret

Tjänsteskrivelse

RS 2016/330
7 mars 2019

Patrik Pettersson

Regionstyrelsen

Motion. Nya procedurregler för regionfullmäktiges
sammanträden
Förslag till beslut i regionfullmäktige

•

Motionen anses besvarad genom pågående översyn av regionfullmäktiges
arbetsordning (RS 2018/1144).

Ärendet

Jesper Skalberg Karlsson har i motion föreslagit att regionfullmäktiges presidium får i
uppdrag att återkomma med förslag till förnyade procedurregler för
regionfullmäktige, i syfte att skapa mer dynamiska sammanträden där tidsåtgången
minimeras.
Regionfullmäktiges presidium har initierat en översyn av procedurreglerna, nämligen
arbetsordningen för regionfullmäktige. Det har föranlett ett beslutsförslag som
behandlades på regionstyrelsens arbetsutskott den 5 mars 2019. Den nya
arbetsordningen förväntas gälla från halvårsskiftet. Med detta får motionens förslag
anses tillgodosett.

Beslutsunderlag

Jesper Skalberg Karlssons motion den 19 april 2016
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Motion. Antalet ledamöter i regionfullmäktige
Innehåll
• Motion 2017-05-15
• Regionstyrelsen 2019-04-29, § 135
• Regionstyrelseförvaltningen 2019-03-07

Visby 2017-05-14

Motion:
Till:

Antalet ledamöter i regionfullmäktige
Regionfullmäktige Gotland

Region Gotland dras med stora strukturella underskott. Den sittande majoriteten har
försökt täcka delar av underskottet med engångsförsäljningar av fastigheter – med
blandad framgång. Men under ytan finns fortfarande ett stort behov av besparingar,
på flera områden.
Region Gotland kommer under den kommande tiden tvingas att se över sin totala
personalstyrka för att kunna återgå till en ekonomi i balans. Detta kommer sannolikt
påverka flera förvaltningar och verksamheter.
Ett område som däremot inte påverkats nämnvärt av den ekonomiska situationen är
politiken själv. Utöver omstruktureringen av Kultur- och Fritidsnämnden lyser större
omtag med sin frånvaro. Samtidigt sitter 71 ledamöter i regionfullmäktige – när
Gotland enligt kommunallagen endast behöver ha 61.
Varje ledamot kostar cirka 1500 SEK per sammanträde, vilket motsvarar i
storleksordningen 60 000 SEK per mandatperiod. Att minska antalet ledamöter med
10 skulle alltså innebära en mindre besparing, blott cirka en halv miljon kronor per
mandatperiod, men däremot ha ett stort symboliskt värde eftersom att politiken då
drar sitt strå till stacken.
Med anledning av ovanstående yrkar jag:
Att

Region Gotland minskar antalet ledamöter i regionfullmäktige till 61, från och
med de allmänna valen 2018.

Att

Regionstyrelsen återkommer till regionfullmäktige med ett förslag som
möjliggör ovanstående i god tid inför de allmänna valen 2018.

Stefan Wramner (M)

Anna Hrdlicka (M)

Inger Harlevi (M)

Mats Hedström (M)

Margareta Persson (M) Håkan Onsjö (M)

Margareta Benneck (M)

Rolf Öström (M)

Ingemar Lundqvist (M)

Robin Storm (M)

Sven Bosarfve (M)

Peter Wennblad (M)

Patrik Thored (M)

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2017/481
7 mars 2019

Patrik Pettersson

Regionstyrelsen

Motion. Antalet ledamöter i regionfullmäktige. Stefan
Wramner (M) m.fl.
Förslag till beslut i regionfullmäktige

•

Motionen avskrivs.

Ärendet

Stefan Wramner m.fl. har i en motion yrkat att Region Gotland från och med de
allmänna valen 2018 minskar antalet ledamöter i regionfullmäktige till 61 och att
regionstyrelsen återkommer till regionfullmäktige med ett förslag som möjliggör
ovanstående i god tid inför de allmänna valen 2018.
Föremålet för motionen har förfallit, eftersom ett bifall inte skulle kunna verkställas.
Den bör därmed avskrivas. Vidare bör tilläggas att regionfullmäktiges presidium
initierat en översyn av arbetsordningen för regionfullmäktige. I arbetsordningen
föreslås ett oförändrat antal ledamöter i fullmäktige. Förslaget har behandlats på
regionstyrelsens arbetsutskott den 5 mars 2019. Den nya arbetsordningen förväntas
gälla från halvårsskiftet. Skulle ändå tillsättande av en utredning av antalet ledamöter
övervägas, bör uppmärksammas att av 5 kap. 7 § kommunallagen följer att ett beslut
om ändrat antal måste fattas av fullmäktige före utgången av februari månad valåret.1
Beslutsunderlag

Motion den 14 maj 2017 av Stefan Wramner m.fl.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

1

https://lagen.nu/2017:725#K5P7
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RS § 135

Motion. Antalet ledamöter i regionfullmäktige

RS 2017/481
AU § 115

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x

Motionen avskrivs.

Stefan Wramner (M) m.fl. har i en motion yrkat att Region Gotland från och med de
allmänna valen 2018 minskar antalet ledamöter i regionfullmäktige till 61 och att
regionstyrelsen återkommer till regionfullmäktige med ett förslag som möjliggör
ovanstående i god tid inför de allmänna valen 2018.
Föremålet för motionen har förfallit, eftersom ett bifall inte skulle kunna verkställas.
Den bör därmed avskrivas. Vidare bör tilläggas att regionfullmäktiges presidium
initierat en översyn av arbetsordningen för regionfullmäktige. I arbetsordningen
föreslås ett oförändrat antal ledamöter i fullmäktige. Förslaget har behandlats på
regionstyrelsens arbetsutskott den 5 mars 2019. Den nya arbetsordningen förväntas
gälla från halvårsskiftet. Skulle ändå tillsättande av en utredning av antalet ledamöter
övervägas, bör uppmärksammas att av 5 kap. 7 § kommunallagen följer att ett beslut
om ändrat antal måste fattas av fullmäktige före utgången av februari månad valåret.
Ärendets behandling under mötet

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

Motion 2017-05-14
Regionstyrelseförvaltningen 2019-03-07
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Motion. Digitalt voteringssystem i
regionfullmäktige
Innehåll
• Motion 2017-12-18
• Regionstyrelsen 2019-04-29, § 136
• Regionstyrelseförvaltningen 2019-03-07

											Visby 2017-12-18

Motion:
Till:		

Voteringssystem
Regionfullmäktige Gotland

Det är viktigt att beslutsfattandet i fullmäktige blir rätt och riktigt. Idag sker voteringar manuellt genom upprop. Detta förlänger i hög grad fullmäktiges sammanträden.
Fullmäktiges ordförande har sagt att demokrati får ta tid. Vi menar att demokrati också kan få kosta
- för att göra våra möten effektivare.
Vi yrkar därför att:
Regionfullmäktiges presidium skyndsamt utreder förutsättningar och kostnader för att införa ett
digitalt voteringssystem.

Anna Hrdlicka (M)

Eva Nypelius (C)

Johan Thomasson (L)

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-04-29

RS § 136

Motion. Digitalt voteringssystem i regionfullmäktige

RS 2017/1152
AU § 116

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x

Motionen bifalls på så sätt att regionstyrelsen får i uppdrag att genomföra en
förstudie.

Anna Hrdlicka (M), Eva Nypelius (C) och Johan Thomasson (L) har i en motion
föreslagit att regionfullmäktiges presidium skyndsamt utreder förutsättningar och
kostnader för att införa ett digitalt voteringssystem.
Regionstyrelseförvaltningen delar uppfattningen att ett säkert och enkelt digitalt
voteringssystem skulle kunna underlätta regionfullmäktiges handläggning.
Fullmäktiges presidium har emellertid inte kansliresurser för att närmare utreda
frågan. Det bör istället ankomma på regionstyrelsen att svara för en förstudie. Denna
kan sedan läggas till grund för om en bedömning om regionen skall gå vidare med en
investering.
Ärendets behandling under mötet

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

Motion 2017-12-18
Regionstyrelseförvaltningen 2019-03-07
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

RS 2017/1152
7 mars 2019

Patrik Pettersson

Regionstyrelsen

Motion. Digitalt voteringssystem i regionfullmäktige
Förslag till beslut i regionfullmäktige

•

Motionen bifalls på så sätt att regionstyrelsen får i uppdrag att genomföra en
förstudie.

Ärendet

Anna Hrdlicka, Eva Nypelius och Johan Thomasson har i en motion föreslagit att
regionfullmäktiges presidium skyndsamt utreder förutsättningar och kostnader för att
införa ett digitalt voteringssystem.
Regionstyrelseförvaltningen delar uppfattningen att ett säkert och enkelt digitalt
voteringssystem skulle kunna underlätta regionfullmäktiges handläggning.
Fullmäktiges presidium har emellertid inte kansliresurser för att närmare utreda
frågan. Det bör istället ankomma på regionstyrelsen att svara för en förstudie. Denna
kan sedan läggas till grund för om en bedömning om regionen skall gå vidare med en
investering.
Beslutsunderlag

Anna Hrdlickas, Eva Nypelius och Johan Thomassons motion den 18 december
2017
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till:
Budgetberedningen
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Motion. Ökad takt i klimatomställningen
Innehåll
• Motion 2018-10-22
• Regionstyrelsen 2019-04-29, § 137
• Regionstyrelseförvaltningen 2019-03-04

Gotland behöver öka takten i
klimatomställningen.

22 oktober 2018

Den största utmaningen vi människor står inför under de kommande åren är vår
nödvändiga omställning av hur vi lever. Vårt sätt att konsumera jordens resurser
påverkar livsmiljön så pass mycket att om inget görs hotas i sin förlängning
mänsklighetens existens.
FN:s klimatpanel IPCC har i ett flertal rapporter visat att temperaturhöjningen i
atmosfären leder till stora förändringar av klimatet. Risken är att stora delar av
jorden inte längre blir möjlig att leva på. Utan genomtänkta radikala politiska
beslut och därmed ett annat sätt att leva kommer klimatförändringarna att
förändra livsbetingelserna för oss alla. Först kommer som vanligt de fattiga och
utsatta att drabbas. IPCC uppmanar till handling. Det finns inte längre tid att
vänta, vare sig för politiker, industriägare – eller människor i allmänhet.
Det finns inte bara en lösning, det är många beslut som tillsammans bidrar till
att minska klimatförändringarna, såväl på global, europeisk, nationell, regional
och lokal nivå. Olika branscher och företag behöver göra sitt och vi enskilda
människor behöver göra vårt. Ny teknik behöver utvecklas och vi behöver avstå
från viss konsumtion.
På Gotland bidrar vi med utsläpp av koldioxid till atmosfären på flera områden.
Cementa, som tillhör de industrier som släpper ut mest koldioxid, finns här. I
livsmedelsproduktionen släpps mycket koldioxid fri, det behöver förändras.
Våra transporter både på Gotland och till och från ön via havet eller luften
bidrar till utsläpp. Även turismen gör det. Troligen tillhör vi gotlänningar de
svenskar som lever i en region där mest koldioxid släpps ut per invånare.
Under valrörelsen fanns en vilja hos de flesta politiska partier att lösa
problemen. Det är en bra grund för att vi tillsammans kan samlas i denna fråga
och hitta lösningar.
Det är mycket som behöver förändras. Ju tidigare vi börjar anpassa oss efter
kraven på minskade utsläpp av växthusgaser här på Gotland desto bättre och
enklare kommer omställningen att bli. Region Gotland är den största enskilda
organisation som är verksam på Gotland och har både genom sin storlek och att
den styrs demokratiskt bäst förutsättningar att ta initiativ.
Vi vill att Regionfullmäktige fattar beslut om att Region Gotland tar på sig ett
ansvar att samordna det nödvändiga arbetet. Andra lämpliga aktörer som bör
bjudas in är arbetsgivare, Uppsala universitet, Länsstyrelsen, fackföreningar
med flera. Exempel på innehåll är:
 Inhämta kunskaper.
 Ta fram och värdera förslag till åtgärder.
 Sprida våra erfarenheter och förslag till regering, riksdag och EU.
Vi vill också att Regionfullmäktige fattar beslut om att Region Gotland gör en
egen utsläppsbudget som tydligt visar vilka utsläppsminskningar vi behöver
göra för att klara vår del av Parisavtalet och att vi därefter följer den planen. I

det samordnande arbete som föreslås ovan bör övriga företag och organisationer
uppmanas att göra en liknande utsläppsbudget.
Delar av vad som föreslås i motionen görs redan idag i flera svenska kommuner.
Ett exempel är Växjö som arbetar med en klimatanpassningsplan som bland
annat berör teknisk planering, bebyggelse, jord- och skogsbruk, turism och
människors hälsa. Man blev den första svenska kommun att ansluta sig till EU:s
”Mayors adapt” vars syfte är att lyfta europeiska kommuners engagemang i
arbetet med klimatomställningen. Kanske kan även Gotland om en tid vara redo
för ett medlemskap.
Vänsterpartiet yrkar på:
 att regionstyrelsen ges i uppdrag att utreda hur ett samordnande ansvar i
enlighet med motionen ska kunna se ut.
 att Region Gotland gör en egen utsläppsbudget vad gäller utsläpp av
växthusgaser och föreslår åtgärder som leder till att Region Gotlands
utsläpp ryms inom Parisavtalet.

Saga Carlgren (V)

Brittis Benzler (V)

Thomas Gustafson (V)

Annamaria Bauer (V)

Per Edman (V)

Victoria Öjefors Quinn (V)

Jörgen Benzler (V)

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-04-29

RS § 137

Motion. Ökad takt i klimatomställningen

RS 2018/1154
AU § 117

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Motionen bifalls på så sätt att:
x Det samordnande ansvaret enligt motionens förslag bedöms regionen ta genom att
arbeta i enlighet med de förslag som ställs i Energimyndighetens förslag till färdplan för Gotland som pilot i energiomställningen.
x För Region Gotlands verksamheter får regionstyrelsen i uppdrag att tillsammans
med övriga berörda nämnder, för möjligt införande under 2020, ta fram ett förslag
till utsläppsbudget; som leder till att Region Gotlands utsläpp minskar i den takt
som Parisavtalet kräver
x

Motionen lyfter fram behovet av att ta klimatfrågan på allvar och att mycket behöver
förändras, men ju tidigare anpassningen sker, desto bättre och enklare kommer
omställningen att bli.
-

Under valrörelsen fanns en vilja hos de flesta politiska partier att lösa problemen.
Det är en bra grund för att vi tillsammans kan samlas i denna fråga och hitta
lösningar.
- Region Gotland är den största enskilda organisation som är verksam på Gotland
och har både genom sin storlek och att den styrs demokratiskt bäst
förutsättningar att ta initiativ.
Motionens förslag är bland annat att regionfullmäktige fattar beslut om att Region
Gotland tar på sig ett ansvar att samordna det nödvändiga arbetet. Andra lämpliga
aktörer som bör bjudas in är arbetsgivare, Uppsala universitet, Länsstyrelsen,
fackföreningar med flera. För att inhämta kunskaper, Ta fram och värdera förslag till
åtgärder, Sprida våra erfarenheter och förslag till regering, riksdag och EU.
Vidare föreslås att regionfullmäktige fattar beslut om att Region Gotland gör en egen
utsläppsbudget som tydligt visar vilka utsläppsminskningar vi behöver göra för att
klara vår del av Parisavtalet och att vi därefter följer den planen. I det samordnande
arbete som föreslås ovan bör övriga företag och organisationer uppmanas att göra en
liknande utsläppsbudget.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-04-29

RS § 137 forts
RS 2018/1154

Sedan motionen lämnades in har Region Gotland efter beställning mottagit ovan
redovisad regional koldioxidbudget. Den anger ramen för de förändringar som
behövs, men inte innehållet. Regionens möjliga roll som samordnare delas av
länsstyrelsen som redan har uppdraget i sitt regleringsbrev att samordna insatserna
för att nå de nationella energi- och klimatmålen och av Energimyndigheten som av
regeringen fått en långsiktigt samordnande roll i sitt Gotlandsuppdrag. I det regionala
utvecklingsuppdraget ingår redan att samordna insatser för att stärka miljö och
klimat.
För att lyckas med omställningen krävs både ny teknik och kunskapshöjning. Här är
och blir både näringsliv och akademi betydande.
I Region Gotlands uppdrag finns flera aspekter på energi och klimatarbete. Egna
byggnader och transporter, drift av kommunalteknisk service och offentligt betalda
resor och transporter gör regionen till en relativt stor energikund och ger ansvar för
att den egna verksamheten är energieffektiv och försörjs med förnybar energi.
Energifrågornas roll i regionalt utvecklingsarbete, bestämmelser och planering av
markanvändning, energi-, trafik och gatuplanering, hantering av avlopps- och avfallsfraktioner som energiråvara, bygglov och tillstånd, energirådgivning, utbildning,
skola, konsument- och medborgarinformation påverkar invånare på Gotland.
Bredden i regionens uppdrag kan vara det som avgör att det också är regionens roll
att ta ett större samordnande ansvar. Men det kan inte göras utan dedikerade
resurser. Idag har de regioner som arbetar aktivt med att minska sin egen klimatpåverkan och att stödja omställningen i samhället både interna klimat och miljöcontrollers och tillgång till energikontor med en utbyggd energi och klimatrådgivning.
Med de besparingsbeting som råder ser förvaltningen små utsikter att få behövliga
resurser till detta inom regionen, men föreslår att det tas fram ett förslag för vidare
ställningstagande.
För rådgivning till hushåll och företag samt motionens förslag om att ta fram och
värdera förslag till åtgärder samt sprida erfarenheter och förslag till regering, riksdag
och EU, är förvaltningens bedömning att det arbetet kan göras inom ramen för det
föreslagna energicentrum som finns i Energimyndighetens färdplan för Gotland. Ett
sådant centrum kommer dock inte att kunna bli till utan någon form av statlig
grundfinansiering, enligt förvaltningens bedömning.
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För de förslag om klimatanpassningsplanering som motionen också ställer, hänvisar
förvaltningen dels till nyligen inlett arbete med ny översiktsplan och dels till
Länsstyrelsens klimatanpassningsplan för Gotland, där regionen svarar för en stor del
av åtgärderna. För delta fullt ut i ”Mayors adapt” saknas de resurser och rutiner som
behövs för att kostnads- och klimatberäkna åtgärder. Regionen rapporterar
tillgängliga uppgifter på den webplattforn som ”Mayors adapt” använder. Gotland
har nyligen blivit en av pilotöarna inom initiativet ”Clean energy for EU islands”,
efter ansökan från regionen, förväntan på detta deltagande är främst att komma i ett
bättre läge vid eventuella kommande EU-ansökningar.
Konsekvensanalyser relevanta för sammanhanget
Barnkonsekvenser; - Det är barn och efterkommande som får leva med
konsekvenserna av klimatförändringarna. Den unga klimataktivisten Greta Thunberg
har på ett oefterlikneligt sätt fått världen att lyssna på de ungas argument för att ta
klimatförändringarna på största allvar.
En samhällsekonomisk analys av att inte ta till sig vidden av klimatförändringarna
och agera så kraftfullt som möjligt för att begränsa dem är svår att sammanfatta i
korta drag. IPCC:s specialrapport om 1,5-gradersmålet ger en bred bild.
Ärendets behandling under mötet

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

Motion. 2018-10-22
Regionstyrelseförvaltningen 2019-03-04
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Helena Andersson

Regionstyrelsen

Motion. Ökad takt i klimatomställningen
Regionstyrelsens förslag till beslut i Regionfullmäktige

•
•
•

Motionen tillstyrks.
Det samordnande ansvaret enligt motionens förslag bedöms regionen ta
genom att arbeta i enlighet med de förslag som ställs i Energimyndighetens
förslag till färdplan för Gotland som pilot i energiomställningen.
För Region Gotlands verksamheter får regionstyrelsen i uppdrag att
tillsammans med övriga berörda nämnder, för möjligt införande under 2020,
ta fram ett förslag till utsläppsbudget; som leder till att Region Gotlands
utsläpp minskar i den takt som Parisavtalet kräver.

Sammanfattning

Motionen lyfter fram behovet av att ta klimatfrågan på allvar och att mycket behöver
förändras, men ju tidigare anpassningen sker, desto bättre och enklare kommer
omställningen att bli.
- Under valrörelsen fanns en vilja hos de flesta politiska partier att lösa problemen.
Det är en bra grund för att vi tillsammans kan samlas i denna fråga och hitta
lösningar.
- Region Gotland är den största enskilda organisation som är verksam på Gotland
och har både genom sin storlek och att den styrs demokratiskt bäst förutsättningar
att ta initiativ.
Motionens förslag är bland annat att Regionfullmäktige fattar beslut om att Region
Gotland tar på sig ett ansvar att samordna det nödvändiga arbetet. Andra lämpliga
aktörer som bör bjudas in är arbetsgivare, Uppsala universitet, Länsstyrelsen,
fackföreningar med flera. För att inhämta kunskaper, Ta fram och värdera förslag till
åtgärder, Sprida våra erfarenheter och förslag till regering, riksdag och EU.
Vidare föreslås att Regionfullmäktige fattar beslut om att Region Gotland gör en
egen utsläppsbudget som tydligt visar vilka utsläppsminskningar vi behöver göra för
att klara vår del av Parisavtalet och att vi därefter följer den planen. I det
samordnande arbete som föreslås ovan bör övriga företag och organisationer
uppmanas att göra en liknande utsläppsbudget.
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Ärendebeskrivning

Motionen hänvisar till att Region Gotlands organisation, genom sin storlek och att den
styrs demokratiskt, har bäst förutsättningar att ta initiativ som leder till förändring och
att samordna den nödvändiga förändringen i samhället. Motionen hänvisar också
bland annat till den specialrapport om 1,5-gradersmålet som FN:s klimatpanel IPCC,
presenterade oktober 2018. Rapporten togs fram på uppdrag av världens regeringar
som en del av arbetet med Parisavtalet. Den visar dels att det globala klimatarbetet
hittills är långt ifrån tillräckligt, dels att det blir mycket stor skillnad för jordens
ekosystem och därmed grunden för människor försörjning och samhällen om
temperaturökningen kan begränsas till 1,5 grader jämfört med en ökning med två
grader. Forskarna bakom rapporten manar till snabba och kraftfulla åtgärder och
menar att det ännu finns en chans att klara 1,5 graders-målet, förutsatt att klimatfrågan
tas på allvar nu.
Bakgrund Parisavtalet

Parisavtalet inom FN:s ramkonvention om klimatförändringar slöts i december 2015
och trädde i kraft 4 november 2016, efter att tillräckligt många parter (hittills 186 av
197) hade godkänt avtalet.
Avtalets artikel 2 som tydligast beskriver åtagandet, citeras nedan
1. Detta avtal syftar till att genom ett förstärkt genomförande av konventionen,
inbegripet dess mål, stärka de globala åtgärderna mot hotet från
klimatförändringen i samband med en hållbar utveckling och insatser för att
utrota fattigdom, bl.a. genom att
a) hålla ökningen i den globala medeltemperaturen långt under 2° C över
förindustriell nivå samt göra ansträngningar för att begränsa
temperaturökningen till 1,5 °C över förindustriell nivå, man är
medveten om att detta väsentligen skulle minska riskerna med och
konsekvenserna av klimatförändringen,
b) öka anpassningsförmågan till skadliga effekter av klimatförändringen och
främja den klimatmässiga motståndskraften och utvecklingen mot låga
växthusgasutsläpp på ett sätt som inte hotar livsmedelsproduktionen, och
c) göra finansiella flöden förenliga med en väg mot låga växthusgasutsläpp
och en klimatmässigt motståndskraftig utveckling.
2. Detta avtal genomförs så att det återspeglar rättvisa och principen om
gemensamma men olikartade ansvar och respektive förmåga, i ljuset av
olika nationella förhållanden.
Avtalets artikel 7 handlar om anpassning till effekterna av klimatförändringarna.
Den definierar ett övergripande globalt mål för anpassning och konstaterar att det
finns ett samband mellan behoven av utsläppsbegränsningar och
anpassningsåtgärder.
Bakgrund utsläppsbudget

Svårigheter med att göra en utsläppsbudget är dels tillgången till säkra data, dels att
göra en avgränsning för vilka utsläpp och verksamheter som ska ingå i budgeten.
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Regional koldioxidbudget för Gotland enligt Parisavtalet

Uppsala universitet och Ramböll beräknade under 2018 översiktliga koldioxidbudgetar för några svenska kommuner och regioner. Från Region Gotland beställde vi
också en regional budget, vi sökte och fick bidrag från länsstyrelsen till detta.
Uppsalaforskarna valde avgränsningen till koldioxid, inte alla klimatgaser. Det
motiverar de med att koldioxidutsläppen som orsakas av fossila bränslen står för
absolut största delen av klimatpåverkan och är de som snabbast kan påverkas och följas
upp. För övrigt baserar Uppsalaforskarna de regionala koldioxidbudgetarna på en strikt
tolkning av Parisavtalet och:
•

nationell utsläppsstatistik 1990 – 2016 fördelad på län och kommuner,
med prognoser för 2017-2020.

•

det globala utsläppsutrymme som bedöms återstå, för att de ska finnas en
rimlig chans att hålla Parisavtalets mål om åtgärder för att begränsa
temperaturökningen till 1,5 °C över förindustriell nivå,

•

ett rättvist fördelningsutrymme mellan industrialiserade länder (OECDländerna) och de länder som nu är i industrialiseringsfas.

Det framtida utsläppsutrymmet baseras på historiska utsläpp i regionen, men med en
minskningstakt som i är i stort sett lika fördelad över landet. Forskarnas slutsats är att
för att kunna klara Parisavtalet behövs mycket snabba utsläppsminskningar. Det
svenska långsiktiga klimatmålet är nettonollutsläpp år 2045, vilket är helt i linje med
Parisavtalet; men det är hur fort utsläppen kan fås att minska nu, de närmsta 2-10 åren,
som blir avgörande för att begränsa temperaturökningen på jorden.
Bedömningen är att åtgärder som varje år ger 16 procent minskade utsläpp (!) kommer
att behövas från år 2020. Utsläppsutrymmet för svenska regioner kommer att vara
intecknat redan på sex år, om utsläppen håller i sig på 2020 års nivå.
För Gotlands del kommer de största koldioxidutsläppen från kalk- och
cementindustrierna, dessa måste behandlas i en klass för sig. Se nedan. Jordbrukets
markanvändning och djurhållning ger också utsläpp, men inte av koldioxid. De utsläpp
och upptag som hör till biologiska processer har längre omsättningscykler och får
därför följas upp på annat sätt än genom årsvisa redovisningar.
För Gotlands del bygger koldioxidbudgeten därför på nedanstående utsläpp från
regional användning av fossila bränslen och produkter samt utrikes flyg och sjöfart:
Utsläpp
År (kton)
El och fjärrvärme
Egen uppvärmning av bostäder
och lokaler
Transporter
Arbetsmaskiner
Produktanvändning (t ex. fossila
smörj- och lösningsmedel)
Utrikes transporter
Summa

2016 ändring fr 1990
1
-78,97%

1990
5

2000
5

2010
4

74
158
49

54
167
49

27
161
52

15
121
46

-80,17%
-23,17%
-7,96%

2
61

2
98

3
102

2
118

27,00%
93,44%

350

373

348

303

-13,41%

Fördelning av fossiloljerelaterade utsläpp på Gotland från hushåll och småföretag. Källa: SMED1 utom ”Utrikes
transporter”: Chalmers2 och SCB, nationella utsläpp för sjöfart och flyg inklusive höghöjdseffekt för långväga
flyg, fördelade per invånare

SMED är ett konsortium bildat mellan SMHI, SCB, IVL och SLU för att samla och utveckla kompetensen i Sverige inom
emissionsstatistik inom områdena luft- och vattenföroreningar, avfall samt farliga ämnen.
2 Klimatpåverkan från svenska befolkningens flygresor 1990-2017, rapport från Chalmers rev. feb 2019, förf. Larsson & Kamb
1
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Som framgår ovan är det transporter och resor som är den stora kvarvarande källan till
klimatpåverkande koldioxidutsläpp. För utsläppen från inrikes transporter svarade
vägtransporter på Gotland för cirka 90 kton, år 2016. Det är främst dessa och
arbetsmaskinernas utsläpp som kan påverkas med beslut och åtgärder på regional nivå.
Resten är flyg, sjöfart och militära transporter. För inrikessjöfarten ingår den del av
utsläppen som beräknas ha skett inom länsgränsen. Uppgiften för utrikes sjöfart och
flyg bygger på SCB-statistik men är bara riksmedeltal, i utsläppen ingår ett värde på 29
kton (CO2-ekv) höghöjdseffekt och 79 kton faktiska utsläpp. De ingår båda i koldioxidbudgeten – men inte i regional offentlig utsläppsstatistik. Det saknas uppgifter
på om gotlänningar flyger/reser mer utrikes än vad svenskar i genomsnitt gör.
Lägre medelinkomster på Gotland talar för mindre resande. Ö-läget däremot, med
flyg3 eller sjöresa som de möjliga valen för att resa till och från ön och med en hög
andel av befolkningen sysselsatta inom besöksnäringen där resande är en del av
branschen, talar för att gotlänningar reser mer med flyg än de 0,4 resor per person och
år med inrikesflyg och 1,4 utrikes flygresor per person och år som var genomsnittet år
2017 för antal flygresor per person i Sverige4. För långväga flygresor är personliga val
en avgörande faktor, men lokala beslut och policys kan påverka.
För övrigt finns icke energirelaterade CO2-utsläpp med i koldioxidbudgeten som två
mindre poster. Produktanvändning (fossilbaserade lösnings- och smörjmedel) 2,3 kton
är med i tabellen ovan. Jordbruk (kalkning av åker) 4 kton5 har inte tagits med i
tabellen ovan av skäl som anges i budgeten. Av arbetsmaskinernas utsläpp kommer
enligt statistiken ca 20 kton från jordbrukets arbetsmaskiner.
För cementindustrin hänvisar koldioxidbudgeten till pågående arbete inom CemZero,
och cementindustrins färdplan mot klimatneutralitet 2030, vilken till stor del bygger
dels på tillgång till stora mängder ren el och dels på CCS6. Ur ett regionalt perspektiv
blir det av största vikt att industrins omställning får stöd och lyckas. Forskarna ser CCS
för cementindustrin som en nödvändig och möjlig väg. Vidare anges i
koldioxidbudgeten att för att nå målen i Parisavtalet, är en strategisk uppskalning av
befintliga och nya tekniker och metoder absolut nödvändig och att:
- Eftersom den beräknade utsläppsminskningstaktens storlek skiljer sig så markant från
den nationella agendan är det inte troligt att det nationella politiska ramverket kommer
anpassas i tid för att på nationell nivå säkerställa utsläppsminskningstakten. Därför är
det troligt att ledarskapet från de kommuner, regioner och län som anammar målet,
...är nödvändigt för att skapa den omställningstakt som behövs och leda till ökade
målsättningar på nationell nivå.
- Det innebär att kommunerna, i samarbete med näringsliv och civilsamhälle, kommer
följa denna på frivillig basis.
- Det är viktigt att lyfta fram att om samhället inte väljer att följa det åtagande som här
föreslås så innebär det att man istället väljer en värld som blir varmare än 2 grader, med
alla dess konsekvenser, och att Parisavtalet inte kommer kunna efterlevas, varken på
kommunal, länsvis eller nationell nivå.
Utsläppsbudget/kartläggning internt i regionens verksamheter

Vi deltar i samverkan med andra regioner i ett sådant arbete, där dock det mesta arbetet
återstår för vår del. För att identifiera områden där en region som organisation kan ha
Enligt Swedavias statistik gjordes 467 857 flygresor till eller från Visby flygplats år 2018
Enligt Chalmers och Naturvårdsverket flyger svenskar ungefär fem gånger mer än det globala genomsnittet. I snitt flyger vi
ungefär 1,4 gånger utomlands per år, utlandsflygresorna har fördubblats på 30 år.
5 Försålda jordbruksprodukter redovisas inte per län, jordbrukskalk såld i angränsande län kan ha fördelats till Gotland
6 CCS, carbon capture and storage; koldioxidavskiljning och lagring är en teknik under utveckling, bl a hos Cementa i Norge
3
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ett klimatavtryck och följa upp dessa klimatfotavtryck, kan det s. k. GHG-protokollets
indelning av vilka utsläpp som hamnar i ”scope 1, 2 och 3 användas. Bilden nedan
kommer från Tricorona Climate Partner.

https://www.tricorona.se/2015/05/11/vad-ar-ghg-protokollet/
En första föreslagen indelning för en regions viktigaste ”scope” är enligt nedan
1)

Klimatredovisning/inventering/klimatbokslut av verksamheten

2)

Klimatanalys för inköp av varor, material och tjänster

3)

Livsmedlens klimatpåverkan – inköp och måltidsplanering

4)

Byggmaterial/klimatdeklarationer på byggnader

5)

Transporter - Resor i tjänsten, patientresor, arbetspendling

6)

Klimatberäkningar från placeringar (fonder, gröna obligationer osv)

Källa: Mikael Süld m fl i arbetsgrupp för regionernas miljöchefer

Vi har inom Region Gotland ännu inte rutiner och resurser för att sammanställa och
utvärdera alla dessa data. Men mycket klimatarbete är ändå redan gjort, främst alla
lätta åtgärder. För att komma vidare kan det behövas både regeländringar,
förtydligande lagstiftning och ekonomiskt stöd som till exempel ”Klimatklivet”.
Lagstiftning på området

De hittills antagna svenska lagar, föreskrifter, riktlinjer och regler som finns inom detta
område; nationella energi- och klimatmål, klimatlag, energiskatter, bonus/malus för
nya bilar, byggregler med mera är, trots allt inte tillräckliga för att fylla Sveriges åtagande
inom Parisavtalets mål.
Bedömning

Sedan motionen lämnades in har Region Gotland efter beställning mottagit ovan
redovisad regional koldioxidbudget. Den anger ramen för de förändringar som behövs,
men inte innehållet. Regionens möjliga roll som samordnare delas av länsstyrelsen som
redan har uppdraget i sitt regleringsbrev att samordna insatserna för att nå de nationella
energi- och klimatmålen och av Energimyndigheten som av regeringen fått en
långsiktigt samordnande roll i sitt Gotlandsuppdrag. I det regionala
utvecklingsuppdraget ingår redan att samordna insatser för att stärka miljö och klimat.
För att lyckas med omställningen krävs både ny teknik och kunskapshöjning. Här är
och blir både näringsliv och akademi betydande.
I Region Gotlands uppdrag finns flera aspekter på energi och klimatarbete. Egna
byggnader och transporter, drift av kommunalteknisk service och offentligt betalda
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resor och transporter gör regionen till en relativt stor energikund och ger ansvar för
att den egna verksamheten är energieffektiv och försörjs med förnybar energi.
Energifrågornas roll i regionalt utvecklingsarbete, bestämmelser och planering av
markanvändning, energi-, trafik och gatuplanering, hantering av avlopps - och
avfallsfraktioner som energiråvara, bygglov och tillstånd, energirådgivning, utbildning,
skola, konsument- och medborgarinformation påverkar invånare på Gotland.
Bredden i regionens uppdrag kan vara det som avgör att det också är regionens roll att
ta ett större samordnande ansvar. Men det kan inte göras utan dedikerade resurser.
Idag har de regioner som arbetar aktivt med att minska sin egen klimatpåverkan och
att stödja omställningen i samhället både interna klimat och miljö-controllers och
tillgång till energikontor med en utbyggd energi och klimatrådgivning. Med de
besparingsbeting som råder ser förvaltningen små utsikter att få behövliga resurser till
detta inom regionen, men föreslår att det tas fram ett förslag för vidare
ställningstagande.
För rådgivning till hushåll och företag samt motionens förslag om att ta fram och
värdera förslag till åtgärder samt sprida erfarenheter och förslag till regering, riksdag
och EU, är förvaltningens bedömning att det arbetet kan göras inom ramen för det
föreslagna energicentrum som finns i Energimyndighetens färdplan för Gotland. Ett
sådant centrum kommer dock inte att kunna bli till utan någon form av statlig
grundfinansiering, enligt förvaltningens bedömning.
För de förslag om klimatanpassningsplanering som motionen också ställer, hänvisar
förvaltningen dels till nyligen inlett arbete med ny översiktsplan och dels till
länsstyrelsens klimatanpassningsplan för Gotland, där regionen svarar för en stor del
av åtgärderna. För delta fullt ut i ”Mayors adapt” saknas de resurser och rutiner som
behövs för att kostnads- och klimatberäkna åtgärder. Regionen rapporterar
tillgängliga uppgifter på den webplattforn som ”Mayors adapt” använder. Gotland
har nyligen blivit en av pilotöarna inom initiativet ”Clean energy for EU islands”,
efter ansökan från regionen, förväntan på detta deltagande är främst att komma i ett
bättre läge vid eventuella kommande EU-ansökningar.
Konsekvensanalyser relevanta för sammanhanget

Barnkonsekvenser; - Det är barn och efterkommande som får leva med
konsekvenserna av klimatförändringarna. Den unga klimataktivisten Greta Thunberg
har på ett oefterlikneligt sätt fått världen att lyssna på de ungas argument för att ta
klimatförändringarna på största allvar.
En samhällsekonomisk analys av att inte ta till sig vidden av klimatförändringarna
och agera så kraftfullt som möjligt för att begränsa dem är svår att sammanfatta i
korta drag. IPCC:s specialrapport om 1,5-gradersmålet ger en bred bild.
Beslutsunderlag

Motion, Saga Carlgren (V) m fl oktober 2018
Koldioxidbudget 2020-2040 för Region Gotland, Ramböll och Uppsala Universitet
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Saga Carlgren (V), RSF enhet samhällsplanering, TN registrator, MBN registrator
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Innehåll
a) Charlotte Criwalls (M) avsägelse som ledamot i regionfullmäktige.
b) Ayman Aboulaichs (M) avsägelse som ledamot i regionfullmäktige
c) Peter Hårds (SD) avsägelse som ersättare i regionfullmäktige

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2019-06-17

Handlingar till

Ärende 28

Avsägelser i regionfullmäktige
Innehåll
a) Charlotte Criwalls (M) avsägelse som ledamot i regionfullmäktige.
b) Ayman Aboulaichs (M) avsägelse som ledamot i regionfullmäktige
c) Peter Hårds (SD) avsägelse som ersättare i regionfullmäktige

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Charlotte Criwall Strandakar Hotell & Restaurang
<charlotte@strandakar.se>
den 14 maj 2019 12:41
Per Lundin
Avsägelse politisk uppdrag

Hej Per,
Härmed avsäger jag mig mitt politiska förtroendeuppdrag som ledamot i
Regionfullmäktige.
Vänliga hälsningar
Charlotte Criwall
Strandakar AB
När Bomunds i Burgen 924 B
623 48 Stånga
E-post: info@strandakar.se
Telefon: 0498-69 13 80
Mobil: 070-622 08 80
__________________________
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FÖUEBREV
Datum

Länsstyrelsen

2019-05-28

G O T L A N D S LÄN

Region Gotland
Regionfullmäktige
621 81 Visby

Hanna Johansson
Enheten för samordning och stöd
010-2239324

Överlämnande avfelsänd handling
Länsstyrelsen har emottagit en skrivelse från Peter Håård, ställd till
Valprövningsnämnden.
Av skrivelsens innehåll framgår att Peter Håård vill säga upp sin plats som
ersättare för ledamot i kommunfullmäktige.
Länsstyrelsen överlämnar därför skrivelsen till Region Gotland.
När Peter Hård befriats från sitt uppdrag emotser vi en anmodan om framräknande
av ny ersättare.

Med vänlig hälsning
Hanna Johansson

Kopia:
Peter Håård, Rone Autsarve 539, 623 47, Hemse

POSTADRESS
621 85 VISBY

BESÖKSADRESS
Visborgsallén 4

TELEFON
010-2239000

E-POST
gotland@lansstyrelsen.se

WEBBPLATS
www.lansstyrelsen.se/gotland

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2019-06-17

Handlingar till

Ärende 29

Avsägelser och fyllnadsval
Innehåll
a) Ayman Aboulaichs (M) avsägelse som ledamot i tekniska nämnden
b) Brittis Benzlers (V) avsägelse som representant för Region Gotland i
Leaders LAG-grupp

LÄNSSTYRELSEN l
GOTLANDS LAN

2019 -05- 2 7
Dnr

2019-05-21

Till Valprövningsnämnden. Länsstyrelsen, Visborgsallen 4 62185 VISBY.
Dnr: 201-2061-2019
Jag Peter Håård har fått brev från er 2019-05-17 vilket gäller att bli ny ersättare för
Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige.
Jag avsäger mig uppdraget då jag inte längre vill arbeta för Sverigedemokraterna här på Gotland.

Vänligen
PeterHå$rd HEMSL
f

t

v £

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2019-06-17

Handlingar till

Ärende 29

Avsägelser och fyllnadsval
Innehåll
a) Ayman Aboulaichs (M) avsägelse som ledamot i tekniska nämnden
b) Brittis Benzlers (V) avsägelse som representant för Region Gotland i
Leaders LAG-grupp

Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:

Brittis Benzler
den 14 maj 2019 08:18
Per Lundin
Peter Bloom
Avsägelse

Hej!
Jag vill härmed avsäga mej mitt uppdrag som representant för Region Gotland i Leaders
LAG grupp. Jag har fått uppdrag inom SKL för mandatperioden, och mötesdatum för LAG
krockar ofta med när jag behöver vara i Stockholm för att sköta uppdrag i SKL.
Vänligen
Brittis Benzler
..................................................
Brittis Benzler
Politisk sekreterare
Telefon: 0498-26 97 90, 070-447 67 71
E-post: brittis.benzler@gotland.se
Region Gotland
Visborgsallén 19, 621 81 Visby
..................................................

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag

2019-06-17

Handlingar till

Ärende 30

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
• Mats Ekströms medborgarförslag om ny vattenverksamhet och eventuella
konsekvenser för lantbruk m.m. RS 2019/242
• Tekniska nämnden 2019-05-22, § 134
• Medborgarförslag (inkom 2019-02-17)

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2019-05-22

TN § 134

TN § 134

Medborgarförslag - Region Gotland skall
undersöka påverkan på det lokala
näringslivet, och då främst lantbruket, FÖRE
det att processer kring vattenverksamhet
påbörjas.

TN 2019/834
TN AU § 116

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med nedan
skrivelse.

Ett medborgarförslag har inkommit om att Region Gotland skall undersöka påverkan
på främst lantbruket innan processer kring vattenverksamhet påbörjas.
Tekniska nämndens arbete för att öka tillgången till grundvatten följer VA-strategi
samt VA-plan 2018.
Tekniska nämnden planerar att, så långt det är möjligt, välja områden för utredning
av nya (eller befintliga) vattenuttag där få eller inga intressekonflikter finns om
markanvändningen.
Dialogmodellen, som används under processen för införande av nya
vattenskyddsområden, kommer nu att användas på ungefär samma sätt där
provpumpning planeras.
Bedömning

Tekniska nämndens arbete för att öka tillgången till grundvatten för
dricksvattenförsörjningen följer:
Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030 (RF 2017-12-18. § 232) –
anger bland annat att den allmänna dricksvattenförsörjningen ska baseras på
sötvatten (grundvatten och ytvatten) som råvattenkälla.
VA-plan 2018 (TN 2018-11-21, § 272) – anger rekommenderad VA-utveckling inom
15 delområden.
Vattenskyddsplan för Region Gotland, delplan till VA-plan 2018 (TN 2018-11-21, §
272) – anger behov av åtgärder såsom utredning av ökat grundvattenuttag,
tillståndsprövning av vattenuttag, fastställande av vattenskyddsområde och
vattenskyddsföreskrifter inom de olika delområdena.
Tekniska nämnden har förståelse för att lantbruksverksamheter känner en oro för
egen vattentillgång samt för begränsningar av markanvändningen som eventuellt kan
följa av vattenskyddsföreskrifter inom ett vattenskyddsområde som omfattar
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-05-22

TN § 134

odlingsmark med mera. Tekniska nämnden planerar därför att i vidare arbete enligt
VA-planen, så långt det är möjligt, välja områden för utredning av nya (eller
befintliga) vattenuttag där få eller inga intressekonflikter finns om
markanvändningen. Detta kan göras genom att initialt översiktligt beräkna
influensområde för en planerad plats för vattentäkt och vid en antagen uttagsvolym.
Därefter kan markanvändning och befintliga verksamheter kontrolleras inom det
beräknade området. Det är dock viktigt att understryka att först när omfattande
provpumpning utförts så kan mer noggranna beräkningar göras.
Region Gotland har tillsammans med Länsstyrelsen och LRF tagit fram en
dialogmodell (www.gotland.se/93035) som nu används under processen för
införande av nya vattenskyddsområden. Modellen innebär att dialogmöten med
berörda genomförs vid två tillfällen innan formellt samråd om förslag till
vattenskyddsområde och föreskrifter påbörjas. Detta arbetssätt ger en god möjlighet
för berörda att tidigt lämna synpunkter som kan beaktas och att ta del av
information. Dialogmodellen kommer nu att användas på ungefär samma sätt där
provpumpning planeras. Det innebär bland annat att ett första dialogmöte kommer
att ske innan provpumpning påbörjas.
Någon ytterligare undersökning av påverkan på lantbruksverksamheter bedöms inte
vara möjlig att utföra innan provpumpning av en grundvattentäkt påbörjas.
Vad gäller provpumpning i Lojsta har ett särskilt beslut tagits av Tekniska nämnden
den 27 mars 2019 om att tillståndsprövning för provpumpning ska fortsätta. I
underlaget framgår att omfattningen av ett eventuellt framtida vattenskyddsområde
preliminärt har bedömts med dagens kunskapsläge samt att området inte omfattar
åkermark.
I det nya avsaltningsverket på södra Gotland kommer återmineralisering av vattnet
att ske både med livsmedelskalk och med inblandning av grundvatten.
Samarbete pågår med både Nordkalk och Cementa om att kunna använda vatten
som pumpas ut från kalkstentäkter. Det är dock en lång process som bland annat
omfattar tillståndsprövningar innan produktion av dricksvatten kan påbörjas.
Barn- och genusperspektiv
Behov av grundvatten för en dricksvattenproduktion av god kvalitét finns för alla
boende och besökare på Gotland.
Landsbygdsperspektiv
I VA-plan 2018 föreslås kompletterande vattentäkter genom uttag av grundvatten i
många delområden för att få en mer robust dricksvattenförsörjning. Så långt det är
möjligt kommer nya vattenuttag att lokaliseras utanför områden som nyttjas för
livsmedelsproduktion.
Ekonomisk konsekvensanalys
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Kostnad för uttag av grundvatten beror på många faktorer t ex behov av anläggande
av brunnar, ledningsdragning, anläggande av reningsverk och reningsprocesser,
prövningsprocesser med mera. I Region Gotlands strategier för att nå vision för VAförsörjning 2030 anges att den allmänna försörjningen av dricksvatten ska baseras på
sötvatten (grundvatten och ytvatten) som råvattenkälla.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med nedan
skrivelse.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-04-26
Medborgarförslag 2019-02-17
Skickas till
Regionfullmäktige
Förslagsställaren
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Datum
2019-02-17 23:02

Ärendenummer
#9475

Sida
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Inskickat av: MATS EKSTRÖM

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Region Gotland skall undersöka påverkan på det lokala näringslivet, och då främst lantbruket, FÖRE det att processer kring
vattenverksamhet påbörjas.
Beskrivning och motivering
Tillsammans med besöksnäringen är lantbruket Gotlands dominerande bransch och därmed viktig för att skapa arbeten, hålla landskapet
öppet och bidra till regionens skatteintäkter. Sedan 2017 har vi en livsmedelsstrategi som säger att livsmedelsproduktionen i Sverige skall
ÖKA. Det måste rimligtvis vara av yttersta vikt att ett jordbruksområde som Gotland då är med, och inte bara deltar, utan även driver denna
utveckling.
Ett av de största hoten mot utökad livsmedelsproduktion är när det läggs för stora pålagor eller andra begränsningar på såväl odlingsmarken
som djurhållningen. En dricksvattentäkt med tillhörande vattenskyddsområden kan ställa till stora problem och omöjliggöra odling av vissa
grödor, tex majs till foderproduktion och biogasanläggningar. Därför är det av yttersta vikt att påverkan på det lokala lantbruket utreds före
det att en vattenverksamhet påbörjas.
I Lojsta har det, efter provpumpningarna under 2018, nu påbörjats en process för att få ett 3-årigt tillstånd till ytterligare provpumpningar.
Redan i dag har externa konsulter börjat lägga ner arbete på detta med mål att slutligen få till en dricksvattentäkt. Jag anser att det är
orimligt att påbörja denna process utan att FÖRST utreda vilken påverkan en framtida vattentäkt kommer ha på den i Lojsta dominerande
näringen lantbruk och då främst djurhållning.
Skall Gotland landsbygdssäkra sina beslut och dessutom uppfylla livsmedelsstrategin så måste detta få genomsyra bemötandet av oss som
lever och verkar i närheten av vattenverksamheter. Därför är mitt förslag att Region Gotland skall undersöka påverkan på det lokala
näringslivet, och då främst lantbruket, FÖRE det att processer kring vattenverksamhet påbörjas.
En konsekvens av detta är att processen kring ytterligare provpumpningar i Lojsta pausas omedelbart. Annars hamnar vi i ett läge där
region Gotland pumpar in pengar i ett projekt som senare riskerar att stoppas av en mängd olika orsaker. Tex ska det i MKB anges
alternativ och det finns redan idag möjligheter att dels mineralisera vattnet i Kvarnåkershamn, dels utreda möjligheterna att ta tillvara på
vattnet från stenbrotten på norr.
Läs gärna även bifogad insändare till lokaltidningarna samt mitt svar på samrådsprocessen.
Bilagor
Här kan du bifoga filer om dessa kan hjälpa till att beskriva ditt förslag.
Medborgarförslag från Mats Ekström.pdf (93 KB)
Insändare till lokaltidningarna på Gotland.pdf (88 KB)
Synpunkter gällande provpumpning i Lojsta.pdf (146 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

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.

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
2019-02-17 23:02

Ärendenummer
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MATS EKSTRÖM
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Kontaktuppgifter
För- & Efternamn
MATS EKSTRÖM
Adress
LOJSTA BÅTELS 420

Postnummer och ort
62359 HEMSE

E-postadress
lojstagrisen@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

Insändare till lokaltidningarna på Gotland

Vad vill politikerna med gotländskt lantbruk?

Sedan 2017 har Sverige en livsmedelsstrategi som går ut på att ÖKA den svenska
livsmedelsproduktionen. I Lojsta upplever jag som lantbrukare att nuvarande process om
provpumpning av vatten går stick i stäv med livsmedelsstrategin. Jag har därför skrivit ett
medborgarförslag. Medborgarförslaget är att Region Gotland skall undersöka påverkan på
det lokala näringslivet, och då främst lantbruket, FÖRE det att processer kring
vattenverksamhet påbörjas.
Jag driver ihop med min familj och ca 10 anställda ett lantbruk i Lojsta med mjölkkor,
ekologiska dikor, grisproduktion, uthyrning av bostäder samt skötsel av skog och
betesmarker. Vi har valt att fortsätta utveckla verksamheten eftersom vi tror på de goda
förutsättningar som finns i Lojsta och på Gotland. En av våra största konkurrensfördelar är
ett klimat som lämpar sig för majsodling till djurfoder och till biogasproduktion.
Region Gotland utförde under föregående år provpumpningar av dricksvatten i Lojsta. För
att få bättre provresultat har regionen nu påbörjat en process om att få ett 3-årigt tillstånd
för provpumpning, med målet att kunna skapa en dricksvattentäkt. Detta kan i sin tur leda
till ett vattenskyddsområde som riskerar att ge stora inskränkningar i våra möjligheter att
bruka marken och därmed försvåra foderförsörjningen till våra djur. För att vara tydlig, efter
bildande av vattenskyddsområde kan vi inte längre odla majs.
I Lojsta är vi väl medvetna om att det finns vatten, både under jord och i träsken. Därför
lämpar sig Lojsta väldigt bra till såväl lantbruk som rekreation runt Lojsta Slott. När andra
socknar omkring oss minskat sin befolkning så har vi i Lojsta ökat. Lantbruket är helt klart en
bidragande orsak till detta. Och tillgången på vatten en förutsättning för att så kunnat ske.
Vill vi att hela Gotland skall leva och att näringslivet skall utvecklas så måste det i
rimlighetens namn gälla även oss i Lojsta. Dricksvatten går att lösa på andra sätt än detta.
- Jag vill därför ta tillfället i akt att bjuda ut samtliga nuvarande regionråd till vår gård och
verksamhet. Liksom den förra majoritetens dåvarande regionråd besökte mig som relativt
nystartad företagare.
- Jag vill dessutom att politikerna verkar för att mitt medborgarförslag får gehör och att
processen med provpumpning i Lojsta därmed pausas till dess att påverkan på det lokala
näringslivet, och då främst lantbruket, utretts ordentligt.

Mats Ekström, lantbrukare i Lojsta

Diarienummer TN 2018/1591, Synpunkter på tidsbegränsat tillstånd för provpumpning av
grundvatten i närheten av Natura 2000-området Kvie, Lojsta hed, Gotland
Synpunkter nertecknade av Mats Ekström, lantbrukare i Lojsta

29/1 2019

Bakgrund
Vår familj bedriver sedan generationer lantbruk inom Lojsta socken. Vi har idag en större
mjölkproduktion med ca 200 mjölkkor och en mindre slaktgrisproduktion med ca 2500
slaktgrisar årligen. Våra 60 ekologiska dikor och ytterligare ca 200 kvigor och ungdjur håller
ca 70 ha av Lojstas betesmarker öppna. Vi har renoverat hus och fastigheter som idag bebos
av ca 25 åretruntboende personer i alla åldrar. Vi brukar ca 200 ha åker och har även en del
skog för avsalu och egen flis. Vi är idag ca 10 personer som arbetar året om med detta.
Näringslivsfokus
I Lojsta är lantbruket den dominerade näringen. Vi är sett till antalet invånare en av de
socknarna med flest djur och därmed även intensivast odling på hela Gotland. Vi är flera
gårdar som satsat och som ser till att hålla bygden levande. Medan övriga socknar omkring
oss tappat invånare har Lojsta lyckats öka antalet invånare sista 10 åren. Lojsta är helt enkelt
en populär socken att leva och verka i. Det kommer inte av sig själv utan av oss som bor och
verkar i Lojsta. Ingenstans i samrådsunderlaget tas våra förutsättningar som lantbrukare
upp, vilket är både oseriöst och otidsenligt med vår nya livsmedelsstrategi.
Problemet med nya vattenskyddsområden
Målet med en provborrning är såklart att hitta grundvatten, vilket senare skall kunna bli en
grundvattentäkt och därmed ett vattenskyddsområde. Vi verkar redan inom vattenskyddsområdet för Asa träsk och vet vilka konsekvenser det får i form av omöjliggörande för odling
av vissa grödor, tex majs till våra djur. Förutom att ett framtida vattenskyddsområde
kommer begränsa våra möjligheter att fortsätta driva våra företag, så kommer det bli en
betydande kostnad för Region Gotland att betala för det skördetapp omöjliggörandet av
majsodling skulle innebär.
Alternativa vattentäkter
Vi vet om att det finns vatten i Lojsta, det är en av grundförutsättningarna för att bedriva
intensivt jordbruk med djurhållning. Omöjliggörs effektiv och ekonomisk djurhållning i vårt
område så sker den istället på annan plats, kanske utan eget dricksvatten. Effekten blir då att
Region Gotland driver bort utveckling av djurhållningen från en plats MED vatten till en plats
UTAN vatten och istället tvingas ta av vårt vatten och pumpa dit. Vi vet att det finns en
mängd alternativa lösningar där detta inte kommer inträffa, tex tillsättande av mineraler i
Kvarnåkershamn eller utveckling av vattenmagasin tillsammans med stenindustrin på norr.
Slutord
Vi trivs med att leva och verka i Lojsta. Lojsta socken utgör ett unikt bidrag till Hemsetrakten
och hela Gotland redan idag, även utan en ny vattentäkt och därmed ett nytt vattenskyddsområde. Vi är del av en klimatsmart och effektiv livsmedelsproduktion. Vi håller landskapet
öppet och möjliggör för fler att bosätta sig på landet. Vi engagerar oss i Lojsta Slott och
träsken i Lojsta. Låt oss få fortsätta med detta utan att ha risken för framtida vattenskyddsområden, sinande brunnar och sänkta fastighetsvärden hängandes över oss!
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Medborgarförslag; nyinkomna
Innehåll
•

Frans Brozéns medborgarförslag om fri kollektivtrafik en månad. (inkom
2019-05-13) RS 2019/626
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Roland Hoas medborgarförslag om belysning av fasaden på vattentornet i
Visby.
(inkom 2019-05-13) RS 2019/631
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Lars Sjöströms medborgarförslag om att bygga offentliga toaletter i anslutning
till klättersilon i Visby hamn.
(inkom 2019-05-16) RS 2019/636
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Ingela Ekmans medborgarförslag om ökat TV-utbud på äldreboendena m.m.
(inkom 2019-05-16) RS 2019/643
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till socialnämnden och hälso- och
sjukvårdsnämnden.

•

Alfred Wesths medborgarförslag om att utlysa klimatnödläge å Gotland.
(inkom 2019-05-19) RS 2019/650
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.

•

Therese Koorems medborgarförslag om ett bi-vänligare Visborg.
(inkom 2019-05-20) RS 2019/651
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Anne Petterssons medborgarförslag om att återinföra borttagen busshållplats
vid Trädgårdsgatan i Visby.
(inkom 2019-05-31) RS 2019703
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

Region

Gotland

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

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

Ge alla gotlänningar möjligheten att prova på
kollektivtrafiken genom att ge alla en fri resemånad
med kollektivtrafiken
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet
ju vmiiicL fortsätter
iiiiiitmci du
uu jja
på cu
ett cuei
eller flera
liera fristående
niMacnuc aiit
ark SUMI
som fogas
lugaa till
un uciiii.
detta. Texta
i c.\iu lyuugi.
tydligt.

Nu när regionen anställt en reserådgivare så måste
man
n/^l^cå na
att testa
tocta
man också
ge Hofrkllrninnon
befolkningen on
en rnr\ilinhot
möjlighet att
kollektivtrafiken för att på så sätt få ett bra underlag
hur vi vill åka samt att en del kanske kommer
underfund med att det går att åka kollektivt

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiftet att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namri 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 aft ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

TSäJIlAwkttiufc.^ -JN

2019-05- 10 TT-OE2J""^%

^^^•"•m

Narruiförtyflligande

Frans Brozén
Adress

Frans Brozén
Fårö Svens 1908 62466 Fårö
frans@brozen.se

Postadress

E-postadress
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Datum
2019-05-13 11:39

Ärendenummer
#11669

Sida
1(1)

Inskickat av: ROLAND HOAS

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Belysning vattentornet , på fasad Visby
Beskrivning och motivering
Visby vattentorn är en vacker symbol för VA, och skulle bli synbar även kvällstid.
Har fått förslag för några år sen (se bilaga).
Ett grovt räknat pris på ca 100000 kr
se bilaga.
Bilagor
Här kan du bifoga filer om dessa kan hjälpa till att beskriva ditt förslag.
Vy Tornet.jpg (261 KB)
Vy 3.jpg (319 KB)
Vy 2.jpg (453 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

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
ROLAND HOAS
Adress
HÖGKLINT RUDENSCHÖLDSVÄGEN 32

Postnummer och ort
622 61 Visby

E-postadress
roland.hoas@telia.co
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
2019-05-14 21:11

Ärendenummer
#11736

Sida
1(1)

Inskickat av: Lars Morgan Sjöström

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Jag tycker att Region Gotland bör bygga offentliga toaletter i anslutning till Klättersilon i Visby Hamn.
Beskrivning och motivering
I dagarna rivs den toalett som Visby Klätterklubb nyttjat vid Klättersilon. Det saknas i dagsläget offentliga toaletter i Visby, så därför
kunde Regionen slå två flugor i en smäll. Offentliga toaletter för stans besökare och dessutom en lösning för Visby Klätterklubbs ca 200
medlemmar.

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
Lars Morgan Sjöström
Adress
BERGBETNINGEN 1

Postnummer och ort
621 41 Visby

E-postadress
morgan@gotlandactive.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

Datum
2019-05-16 11:32

Ärendenummer
#11784

Sida
1(1)

Inskickat av: INGELA EKMAN

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
TV utbud på regionens äldreboenden, Korpen, Lasarettet, etc
Beskrivning och motivering
Nu är det 2019 och bara några få kanaler, inte kul att var på dessa ställen med så få kanaler på TV:n, tråkigt är det ändå

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
INGELA EKMAN
Adress
STORA TÖRNEKVIOR 5 LGH 1406

Postnummer och ort
621 37 Visby

E-postadress
ingela_ekman@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
2019-05-19 14:32

Ärendenummer
#11829

Sida
1(3)

Inskickat av: Alfred Alexander Lucas Westh

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
UTLYS KLIMATNÖDLÄGE PÅ GOTLAND!

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
2019-05-19 14:32

Ärendenummer
#11829

Inskickat av
Alfred Alexander Lucas Westh

Sida
2(3)

Beskrivning och motivering
UTLYS KLIMATNÖDLÄGE PÅ GOTLAND!
Vi är starkt oroade över att inte tillräckliga åtgärder vidtas för att bryta den snabba utvecklingen mot klimatkatastrof, utarmningen av jorden
och utrotning av djur och växter. I Parisavtalet 2015 beslutade världens nationer att temperaturökningen bör begränsas till max 1,5 grader.
Utifrån de åtgärder som hittills utlovats globalt tyder dock ingenting på att detta mål kommer att nås. Istället är vi på väg mot en katastrofal
uppvärmning på mellan 3 och 5 grader. För att klara 1.5-gradersmålet utan negativ utsläppsteknik (CCS), som ännu inte är användbar i
relevant skala, behöver utsläppen globalt vara 0 år 2030. Eftersom vi som nation måste beakta rättviseaspekten, en princip som tydligt
anges i Parisavtalet, bör rika länder som Sverige minska ännu mer. Sverige bör därför komma ned till nollutsläpp år 2025. Att ha ett
fossilfritt Gotland år 2045 som mål räcker inte. Region Gotlands klimatstrategi är inte tillräcklig för att klara av utmaningarna.
Utarmningen av den biologiska mångfalden är också en ödesfråga som till stor del, men inte enbart, hänger samman med
klimatförändringarna. Den 6 maj 2019 publicerades en rapport från IPBES, en vetenskaplig expertpanel med forskare från 132 länder,
däribland Sverige. Ekosystemen, som allt liv är beroende av, försämras snabbare än någonsin. Vi tar bort själva grunden för vår ekonomi,
försörjning, livsmedelssäkerhet, hälsa och livskvalitet över hela världen, enligt Sir Robert Wilson, ordförande i IPBES.
Vi tänker på allt lidande i framtiden. På våra barn, barnbarn och barnbarnens barn. Stora, svåra, genomgripande och snabba förändringar
krävs. Många har liksom vi insett vidden av klimatkrisen. Samtidigt har många svårt att ta in att klimatkrisen är på riktigt, oåterkallelig.
Snabba och modiga beslut på konkreta åtgärder behövs av makthavare inom alla områden och på alla nivåer i samhället. Och i hela världen.
Även vid en begränsad uppvärmning står Gotland inför ett nödläge. Klimat- och sårbarhetsutredningen slår fast att allvarliga
infektionssjukdomar som borrelia, denguefeber och badsårsfeber kommer att hota gotlänningars hälsa. Risken för dödliga värmeböljor,
översvämningar och stormar ökar, samtidigt som kvaliteten på badvatten och luft blir allt sämre.
Klimatkrisen måste börja behandlas som den kris den faktiskt är.
Tillsammans står vi inför mänsklighetens hittills största utmaning. Klimatförändringar är inte längre ett avlägset, framtida problem. De
händer nu och riskerar att hota mänsklighetens existens - om vi inte agerar kraftfullt. Nu.
Lokala myndigheter kan spela en avgörande roll i att nå en global krislösning. Allt fler länder, städer och kommuner världen över
deklarerar klimatnödläge, i nuläget 520 st. Det är hög tid för Region Gotland att göra detsamma. I flera andra städer runtom i Sverige har
processen redan hunnit längre.
Vi anser att Region Gotland i egenskap av att vara Sveriges pilotlän i energiomställningen, bör axla en ledarroll och bli en global förebild i
omställningen. Varje stadsdel bör göra vad den kan för att påskynda detta.
Vi vädjar till samtliga politiskt förtroendevalda inom Region Gotland:
Utlys klimatnödläge!
- Utlys klimatnödläge tills världens nationer säkerställt att 1,5-gradersmålet uppnås.
- Vidta de akuta, genomgripande åtgärder som krävs för att klara 1,5-gradersmålet. Detta ska överordnas konkurrenskraft och ekonomisk
tillväxt, för allas vår överlevnad.
- Ta skyndsamt fram en klimatnödlägesplan och prioritera planen i regionens strategiska arbete. Regionens budget måste från och med år
2020 innehålla direktiv om vad alla stadens olika verksamheter ska vidta för åtgärder med tanke på klimatnödläget. Direktiven ska följas
upp i stadens ordinarie uppföljningsystem: i tertialrapporter samt verksamhetsberättelser. Klimatnödläget ska ges högsta prioritet även i
verksamheten för innevarande år.
- Ta fram en informationskampanj för att höja allmänhetens medvetenhet kring klimatnödläget och de åtgärder som Regionen gör, och
planerar att göra, för att komma till rätta med klimatförändringarna.
- Prioritera samarbete med andra kommuner nationellt och internationellt för att bygga upp kompetens och best practice samt ta
kompensatoriskt ansvar för en snabb omställning. Med detta menas att Region Gotland bidrar med åtgärder som skulle krävas på nationell
nivå men som ännu inte vidtagits.
- Låt klimaträttvisa genomsyra arbetet; ta hänsyn till att gotlänningarna lever under olika sociala förhållanden och anpassa åtgärderna efter
det.
- Ta fram en koldioxidbudget för Region Gotland där gotlänningarnas verkliga utsläpp redovisas; också de utsläpp vi orsakar genom vår
konsumtion nationellt och internationellt, utlandsresor, sjöfart, kryssningsfartyg mm. Informera medborgarna om resultatet.
- Avbryt planerade och pågående utbyggnad av fossil infrastruktur och övrig verksamhet som motverkar minskade utsläpp. Region Gotland
bör också sätta press på de politiker i landsting/regioner, riksdag och EU som kan påverka de lagar och regler som styr klimatfrågor
nationellt och internationellt. Det kan gälla sjöfart, flyg och flygplatser, motorvägar mm.
Extinction Rebellion Gotland
Maj 2019

2. Kontaktuppgifter

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
2019-05-19 14:32

Ärendenummer
#11829

Inskickat av
Alfred Alexander Lucas Westh

Sida
3(3)

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
Alfred Alexander Lucas Westh
Adress
MEJERIGATAN 5 LGH 1212

Postnummer och ort
621 45 Visby

E-postadress
alfred.westh@hotmail.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

Datum
2019-05-20 11:48

Ärendenummer
#11860

Sida
1(1)

Inskickat av: THERESE KOOREM

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Bi-vänligare Visborg
Beskrivning och motivering
Vi står inför ett stort hot gällande utrotning av bin och insekter, något som är förödande för hela vår existens. Som ett led i att försöka
upplysa och, om möjligt, stoppa den negativa utvecklingen, har en hel del upprop gjorts från olika håll. Det handlar ofta om att göra vår
närmiljö lite mer bi-vänlig och tänka på hur vi använder våra marker och vilka växter vi planterar.
Som ett led i detta, som både skulle vara av stort praktiskt värde, liksom ett stort symbolvärde, föreslår jag därför att regionen, på tex
Visborg, ser till att den stora gräsplätten i mitten sköts på ett sådant sätt att det gynnar bin och insekter, samt att några bikupor sätts upp på
strategiska platser.
Åtgärden skulle också kunna vara ett av flera steg för att tänka mer klimatsmart och miljövänligt, i det lilla och i det stora!

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
THERESE KOOREM
Adress
VÄSKINDE IDHOLMEN 930

Postnummer och ort
622 75 Visby

E-postadress
maria.therese.k@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
2019-05-31 10:22

Ärendenummer
#12187

Sida
1(1)

Inskickat av: ANNE PETTERSSON

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Busshållplats borttagen
Beskrivning och motivering
Återinför busshållplatserna vid Trädgådsgatan!!
Äldre människor skall inte behöva gå till Coop Forum eller Trönevkvior för att få åka buss ned till stan.

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
ANNE PETTERSSON
Adress
TRÄDGÅRDSGATAN 175

Postnummer och ort
621 54 Visby

E-postadress
anne562009@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

Förväntad utveckling i sjukvården
Inför budgetberedningen sammanställs varje år underlag och analyser kring region
Gotlands verksamhet. Hur vi ligger till i kvalitet och kostnad och hur det kan tänkas
se ut framåt. Så även i år.
I ”Beredningsunderlag till strategisk plan och budget” presenteras en tanke om en
framtida låg kostnadsutveckling för sjukvården. Man diskuterar om
utbudsminskningar, effektiviseringar och minskade ramar, men också om
kostnadsminskningar på 10%. (sid 15). Vidare görs bedömningen att Gotland inom
tio år kommer ha gått in i region Stockholm och inte längre har ansvar för
sjukvården.
Det är en ganska annorlunda bild mot den som presenteras i HSNs
budgetskrivelse där man både beskriver utvecklingen på Gotland och genom
några tabeller som hämtats från SKL s Ekonomi rapport, december 2018 jämför
med kostnadsutvecklingen i riket som såväl för 2017 som genomsnittligt för åren
2012-2017 varit 4,2% per år.
Det är två bilder som går isär. Sjukvårdens kostnadsbild de senaste åren känner vi
alla till mer än väl. Utomlänsvård, hyrpersonal och förmånsläkemedel har varit de
tre kostnadsposter som bidragit till att hälso- och sjukvårdsnämnden haft
bekymmer med att klara budget.
Med anledning av detta önskar jag ställa tre frågor till regionstyrelsens ordförande
Eva Nypelius (C):
1. Vilka analyser och antaganden har lett till slutsatsen att Gotland ska kunna ha
en lägre kostnadsutveckling än riket?
2. Vilka politiska beslut och insatser kommer krävas kommande mandatperiod för
att Gotland ska ha en signifikant lägre kostnadsutveckling än riket i övrigt?
3. Hur har de demografiska faktorerna hanterats i analysen?

Filip Reinhag (S) 2019-05-13

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

Visby 2019-05-13

INTERPELLATION

Interpellation till Regionstyrelsen ordförande Eva Nypelius
Länstrafikplanen fastställdes av Regionfullmäktige 19 november 2018.
Den 27 mars 2019 godkände Tekniska nämnden en strategisk plan och budget där man beslutat att inte
äska pengar för drifts- och kapitalkostnader och stoppa flera planerade investeringar för 2019. En del
av de investeringar som stoppades är beslutade i Länstrafikplanen.
Därmed har Tekniska nämnden överprövat Regionfullmäktiges beslut och en del av den beslutade
länstrafikplanen kommer inte att genomföras som planerat. Konsekvenserna kan då bli att vi inte
kommer hålla våra åtaganden jämtemot Trafikverket.


Hur stor summa som finns i planen 2019 kommer inte bli av? Finns det en plan för hur vi ska
upprätthålla våra åtaganden i Länstrafikplanen? Hur kommer dessa investeringar tas ikapp
resterande år i Länstrafikplanen?



Finns det fler investeringar som medfinansieras med trafikverket som nu kommer att tas bort?
Hur mycket statlig medfinansiering riskerar vi då att förlora?



Länstrafikplanen är beslutad i fullmäktige. Måste Regionfullmäktige besluta om en ny reviderad
Länstrafikplan? Hur lång tid kan det i så fall komma att ta?

Meit Fohlin (S)

Interpellation
till tekniska nämndens
ordförande Karl-Johan Boberg,
om skejtpark/aktivitetspark i
Visby

Visby 2019-05-13

Tekniska nämnden har i investeringsbudgeten för 2019 medel för en
aktivitetspark/skejtpark i Visby. Parken har planerats under många år tillsammans med
många engagerade gotlänningar och äntligen skulle spaden sättas i marken under 2019.
När tekniska nämnden behandlade strategisk plan och budget för 2020 fattades beslut om
att inte äska om medel för driften av parken. I en konsekvensbeskrivning av fattat beslut
lade tekniska förvaltningen fast att beslutet skulle innebära att investeringen inte kan
göras och att aktivitetsparken inte kan byggas. Alliansen i tekniska nämnden valde att inte
fatta några beslut utifrån konsekvensbeskrivningen utan godkände bara rapporten. Under
budgetberedningen har det sedan uppstått frågetecken kring vad effekterna av beslutet
faktiskt blir.

Därför undrar jag:
Ska aktivitetsparken byggas?
Hur mycket pengar har redan lagts på planering och projektering av parken?
Hur stor andel av budgeten för parken medfinansieras av annan part?

Saga Carlgren
Vänsterpartiet

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

Granskning av
leverantörsregister och
-utbetalningar
Region Gotland

Mars 2019

Sammanfattande
bedömning och
rekommendationer

Sammanfattande bedömning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna på Region Gotland
genomfört en granskning av regionens leverantörsregister och
leverantörsutbetalningar.

•

I regionstyrelsens internkontrollplan ingår en uppföljning av att
regionens leverantörsfakturor betalas i tid. Kontrollen genomförs
månatligen då statistik tas fram och följs upp per förvaltning.
Regionens uppföljning visar att 94,44 procent av
leverantörsfakturorna 2018 har betalats i tid, vilket är något under
regionens mål på 95 procent. Vi noterar att regionens uppföljning
endast tar hänsyn till andelen fakturor som betalas sent, inte till vilka
belopp.

•

Det finns vissa brister avseende den löpande hanteringen av
beslutsattesträtter. Av intervjuer framkommer att det finns risk för att
avslutande av beslutsattesträtter för personer som byter tjänst inom
regionen inte hanteras på ett ändamålsenligt sätt bland annat till följd
av att avslutningsblanketter inte skickas till ekonomiservice. I
genomförd stickprovskontroll avseende 15 beslutsattestanter
verifierades endast nio attestanters beslutsattesträtt utan anmärkning
mot nämndernas attestförteckning respektive tilldelningsblankett.
Enligt uppgift ska ett utvecklingsarbete påbörjas i syfte att stärka upp
rutinen kring avslut och förändring av beslutsattester.

•

Genomgången av fyra centrala behörigheter i
leverantörsfakturakedjan påvisar att det inte finns någon användare
inom regionen som har samtliga kontrollerade behörigheter.
Sammantaget har fyra personer identifierats som har behörighet att
göra centrala ändringar i ekonomi/leverantörssystem, vilket bedöms
vara ett rimligt antal personer.

Utifrån genomförd granskning är den sammanfattande bedömningen att
regionstyrelsen och nämnderna endast delvis har en tillräcklig intern kontroll
avseende hantering av leverantörer och leverantörsutbetalningar.

Bedömningen grundar sig i huvudsak på följande iakttagelser:
•

Det finns rutiner för seriositetskontroll både vid upplägg av nya
leverantörer men även löpande vid varje utbetalning. Trots detta
noteras att en utbetalning gjorts till ett blufföretag 2018.

•

Regionens två leverantörsregister bedöms varken vara fullständiga
eller aktuella. Det saknas rutiner för systematisk genomgång av
leverantörsregistren och genomförd verifiering visar på ett stort antal
inaktuella uppgifter.

•

Det finns ett rimligt antal personer med behörighet att göra ändringar
av fasta data i leverantörsregistret. Systematiserade rutiner för
genomgång av förändringsloggar saknas men regionen har infört två
andra kontrollmoment för att identifiera potentiella avvikande
ändringar (avsiktliga eller oavsiktliga) i leverantörsregistret, dels
genom det kontrollmoment som åläggs attestanterna dels genom att
använda Inyetts tjänst för kontroll av betalfilerna.
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Syfte, metod och
avgränsning

Syfte, metod och avgränsning
Syfte

Syftet med granskningen är att besvara följande revisionsfråga:
Har regionstyrelsen och nämnderna en tillräcklig intern kontroll avseende hantering av leverantörer och
leverantörsutbetalningar?
För att besvara revisionsfrågan och därmed uppnå syftet med granskningen har ett antal kontrollfrågor formulerats och
dessa återfinns under avsnitt iakttagelser.

Avgränsning

Granskningsobjekt är regionstyrelsen och samtliga nämnder och avgränsning sker utifrån revisionsfråga och
formulerade kontrollmål.

Metod

Granskningen har varit uppdelad i två faser, varav en kvantitativ del där dataanalyser utförs och en kvalitativ del där
resultatet av dataanalysen, för en slutlig bedömning, valideras genom stickprov och intervjuer tillsammans med
regionen. Kontroll har gjorts mot Bolagsverkets register avseende funktionärsroller i företag för attestanter och
förtroendevalda.
Vidare har en genomgång av regionens riktlinjer och rutiner för hantering av leverantörer och behörigheter i
ekonomisystemet.

Revisionskriterier

Revisionskriterier utgörs av kommunallagen (KL), lag om kommunal redovisning (KRL), regionens styrande och
stödjande dokument.
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Bedömningsskala som används i granskningen
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Iakttagelser

Iakttagelser
Kontrollmål

Iakttagelser

Det finns rutiner för
seriositetskontroll av leverantörer
(skatteverket, bolagsverket etc.)

Cirka 70 procent[1] av regionens leverantörsfakturor hanteras via det elektroniska
leverantörsfakturaflödet. Från 2019 finns nya lagkrav som innebär att det blir obligatoriskt för
leverantörer till bland annat regioner att skicka e-fakturor. På regionens intranät och externa
hemsida finns information om vilka möjliga e-fakturaformat som regionen kan ta emot och
hur fakturor ska ställas ut till regionen. När fakturor skickas till regionens skanningsservice
matchas uppgifter om leverantören på fakturan mot uppgifter i leverantörsregistret.
Avstämning görs mot information på fakturan om 1) PlusGiro, 2) BankGiro, 3)
bankkontonummer med och utan clearing-nummer, 4) IBAN-kontonummer,
5) organisationsnummer, och 6) momsregistreringsnummer. När systemet matchar någon av
ovanstående mot med befintlig leverantör i leverantörsregistret inkommer fakturan i
leverantörsfakturaflödet och når gransknings- och beslutsattestanter.

Bedömning

I de fall där matchning inte kan göras mot leverantörsregistret ”stannar” fakturan vilket kräver
hantering från ekonomiservice (regionstyrelseförvaltningen) där det finns två medarbetare
som arbetar med den dagliga hanteringen av leverantörsregistret. Fakturorna kan stanna i
flödet för att leverantören inte finns i leverantörsregistret sedan tidigare men också av andra
anledningar såsom att leverantören använder ett factoringbolag. I de fall där fakturan stannat
i flödet för att leverantören inte fanns upplagd i leverantörsregistret läggs leverantören in av
någon av de två handläggarna för leverantörsregistret. I samband med det görs
seriositetskotroller mot främst Inyett[1] där handläggarna kontrollerar att leverantören har Fskatt och inte är ett blufföretag. Kontroll görs även av att leverantören uppgett F-skatt,
organisationsnummer mm på fakturan. I undantagsfall görs kontroll mot andra externa parter
såsom skatteverket och bolagsverket. Kontrollerna dokumenteras inte. Ekonomiservice har
upprättat en rutinbeskrivning för uppläggning av nya leverantörer i systemet där det framgår
att kontroll avseende F-skatt och blufföretag ska göras via Inyett.
[1] RS 2018-10-12 p.4 Intern kontroll plan 2018 bilaga 4 (RS 2017/327).
[2] Inyett = Företag som genomför automatiserade kontroller av leverantörsbetalningar i realtid.
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Iakttagelser
Kontrollmål

Iakttagelser

forts föregående sida

Utöver den kontroll som görs vid upplägg av nya leverantörer, använder regionen Inyetts
automatiserade kontroller av leverantörsutbetalningarna. Detta medför att samtliga betafiler
för leverantörsfakturor som genereras från regionen kontrolleras och eventuella avvikelser
såsom avvikande betalningsmottagare, dubbletter etc. genereras till en varningslista som
handläggarna för leverantörsfakturorna erhåller och hanterar. De åtgärder som vidtas för
respektive varning dokumenteras dock inte, varför vi inte kunnat ta del av några
dokumenterade kontroller.

Bedömning

Verifiering
Vi har i samband med granskningen kontrollerat om det finns företag i regionens
leverantörsregister som klassas som blufföretag på
Svensk handels varningslista. Därefter har vi kontrollerat om de klassade blufföretagen är
spärrade i regionens leverantörsregister.
Vår verifiering visar att det finns 16 st leverantörer i regionens leverantörsregister som
klassas som blufföretag. Av dessa är är endast 5 spärrade. Under 2018 har utbetalning
gjorts till ett av dessa företag.
Utifrån iakttagelserna ovan är vår sammanfattande bedömning att kontrollmålet inte är
uppfyllt.
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Iakttagelser
Kontrollmål

Iakttagelser

Regionens leverantörsregister är
fullständigt och aktuellt

Det sker ingen regelbunden genomgång av regionens leverantörsregister utan spärr av
leverantör görs endast på förekommen anledning (t.ex. vid indikation från Inyett).

Bedömning

Vi har inom ramen för granskningen gjort en genomgång av samtliga leverantörer i
regionens två leverantörsregister. I genomgången gjordes bl a följande iakttagelser (på
icke-spärrade leverantörer):
●
Det fanns många dubbletter i leverantörsregistren (vilket i vissa fall bedöms som
rimligt).
●
Det finns ett stort antal leverantörer som är registrerade utan organisationsnummer.
●
Det fanns ett stort antal leverantörer med konkurs- eller likviditationsbeslut.
●
Det fanns ett antal leverantörer där bank-/postgiro inte matchade med angivet
organisationsnummer.
●
Det fanns ett stort antal aktiva leverantörer med ett inaktivt BG/PG
●
Det fanns ett stort antal leverantörer som saknar F-skatt (vilket i vissa fall bedöms
som rimligt).
Utifrån iakttagelserna ovan gör vi bedömningen att kontrollmålet inte är uppfyllt.
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Iakttagelser
Kontrollmål

Iakttagelser

Det finns rutiner för förändring av
leverantörsregister och det görs
analys av förändringsloggar
kopplat till känsliga uppgifter.

Det finns sammantaget fyra personer som har systemmässig behörighet att göra ändringar
av fasta data i leverantörsregistret varav två personer jobbar dagligen med handläggningen.
Systematiserade rutiner för genomgång av förändringsloggar saknas, dock uppges att
systemförvaltarna för RoR (redovisning och reskontra) och IoF (inköp och fakturering)
övergripande (sporadiskt) kontrollerar ändringsloggarna för att se om det har gjorts några
avvikande ändringar.
Kontrollmoment avseende förändring av känsliga uppgifter som betalningsmottagare i
leverantörsregistret finns däremot i samband med gransknings- och beslutsattest, vilket
regleras i regionens tillämpningsanvisningar till riktlinjer för attest (RS 2014-11-26 § 375). I
tillämpningsanvisningarna anges följande:

Bedömning

Kontrollmoment avseende förändring av känsliga uppgifter som betalningsmottagare i
leverantörsregistret finns däremot i samband med gransknings- och beslutsattest, vilket
regleras i regionens tillämpningsanvisningar till riktlinjer för attest (RS 2014-11-26 § 375). I
tillämpningsanvisningarna anges följande:
Vid kontroll av leverantörsfakturor i det elektroniska fakturahanteringssystemet är det
också viktigt att kontrollera att belopp, gironummer och betalningsmottagare i systemet
överensstämmer med inscannad fakturabild.
Utöver den kontroll som ska göras av attestanterna använder regionen Inyetts
automatiserade kontroller av leverantörsutbetalningarna (se tidigare kontollmål).
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Iakttagelser
Kontrollmål

Iakttagelser

Regionens leverantörsfakturor
betalas i tid

I regionstyrelsens internkontrollplan ingår kontrollmomentet Leverantörsfakturor (betalning i
tid). Kontrollen genomförs månatligen då statistik tas fram från rapportverktyget QlikView.
Rapporten visar hur många fakturor som har betalts i tid per förvaltning. Målet är att 95% av
fakturorna ska vara betalda i tid per månad. Målet är, enligt internkontrollplanen, satt med
hänsyn till att det alltid kommer att finnas fakturor som av olika anledningar inte betalas i tid.
Rapporten visar i detalj vilka fakturor som inte har blivit betalda i tid per förvaltning.
Detaljerna redovisas med ansvar, organisation, verifikationsnummer, leverantörsnamn,
fakturanummer, betaldatum, ursprungligt betaldatum, differens i dagar och belopp.
Rapporten skickas ut till respektive förvaltnings ekonomichef samt till enhetschef och
ekonomikonsulterna på RSF. Ett arbete görs, enligt uppgift, sedan ute på förvaltningarna
med hjälp av ekonomikonsulterna för att se över och åtgärda bristerna i fakturahanteringen
som har orsakat att fakturor blivit försent betalda.

Bedömning

Vi har inom ramen för granskningen tagit del av regionens betalningsuppföljning för
december 2018, vilken även innehåller en sammanställning av årets alla månader (se bilaga
1). Av sammanställningen framgår att 94,44 procent av regionens leverantörsfakturor har
betalats i tid, vilket är under regionens mål på 95 procent. Betalningsuppföljningen visar på
ett utfall mellan 91,30 och 95,80 procent på förvaltningarna. Av de sju förvaltningar är det
endast tre som uppnår målet för året: RFS, SBF och TKF.
Vi noterar att regionens uppföljning endast tar hänsyn till andelen fakturor som betalas sent,
inte till vilka belopp. I uppföljningen för december noteras t.ex. att de fakturor som betalades
sent i december på TKF uppgick till 33,9 mnkr medan BUF endast hade 0,3 mnkr. Vidare
noteras även en stor variation i snitt antal dagar för de sena betalningarna i december:
mellan 8 och 53 dagar (se bilaga 2).
Verifiering
Vi har inom ramen för granskningen inte fullt ut kunnat verifiera utfallet av regionens egen
betalningsuppföljning.
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Iakttagelser
Kontrollmål

Iakttagelser

Det finns en aktuell
attestförteckning/attestkort
avseende attest av ekonomiska
transaktioner som
överensstämmer med registrerade
attestbehörigheter i
ekonomisystemet.

Regionfullmäktige har antagit Riktlinjer för attest (1992-02-03, senast rev 2015-03-02 § 116)
till vilken regionstyrelsen har antagit Tillämpningsanvisningar till riktlinjer för attest (2014-1126 § 375). Regleringen för attest omfattar regionens samtliga transaktioner/bokföringsposter.
Av riktlinjerna framgår att regionen tillämpar fyra sorters attest, vilka framgår nedan
(beskrivning hämtad från riktlinjerna):
1.
2.

3.
4.

Bedömning

Beställningsattest: Behörighet att beställa varor och tjänster. Kontroll av att
beställningen är korrekt. Används bara vid e-handel.
Granskningsattest: Kontroll av att den ekonomiska händelsen tillhör verksamheten
och är rimlig. Vid e-handel innebär granskningsattest även kontroll och
godkännande av leverans.
Beslutsattest: Kontroll av beslut, kontering och finansiering. Utförs i normalfallet av
budgetansvarig.
Behörighetsattest: Kontroll av att nödvändig attest skett av behörig person.
Används bara när kontroll inte görs av elektroniskt system.

Av riktlinjerna framgår även att respektive nämnd ansvarar för att utse beslutsattes-tanter
och deras ersättare. Nämnden ansvarar även för att upprätthålla aktuella attestförteckningar.
Nämnden kan delegera rätten att utse beslutsattestanter. Vidare framgår att jävig person
inte får beslutsattestera, att tvåhandsprincip ska tillämpas samt att beslutsattestant inte får
attestera vara/tjänst som denne själv konsumerat.
Registrering av attest i ekonomisystemet görs av ekonomiservice
(regionstyrelseförvaltningen) utifrån uppgifter lämnade på en beställningsblankett.
Blanketten fylls i av den person som respektive nämnd utsett till att besluta om löpande
tilldelning av be-slutsattest. Avslutande av attesträtt görs också via blankett som skickas till
ekonomiservice.
Utifrån genomförda intervjuer har det framkommit att det finns vissa brister i befintlig rutin
med avseende på säkerställande av att registrerade beslutsattester är korrekta över tid.
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Iakttagelser
Kontrollmål

Iakttagelser

forts föregående sida

Ekonomiservice registrerar och avregisterar attester utifrån erhållna blanketter. Därutöver
görs avstämning mot de attestförteckningar som årligen erhålls i samband med att
nämnderna beslutar om beslutsattestanter. Vid avstämningen mot attestförteckningen
kontrolleras att personerna som anges i attestförteckningen har beslutsattest på angivet
ansvar. Kontrollen omfattar inte ett utdrag från ekonomisystemet över registrerade attester
för att på så vis identifiera eventuella attestanter som inte längre ska ha attesträtt enligt
nämndens senaste beslut. Detta medför att i förekommande fall då respektive ansvarig
person på förvaltningarna inte skickat in en avslutningsblankett till ekonomiservice så finns
inga löpande kontrollmoment för att identifiera vilka personer vars beslutsattest ska tas bort.
Denna risk bedöms vara störst för medarbetare som byter tjänst inom regionen och
därigenom får ändrade attestbefogenheter. För medarbetare som helt avslutar sin tjänst i
regionen hindras systemåtkomsten genom att det övergripande användarkontot (AD-kontot)
avslutas vilket gör att personen inte kan komma åt fakturaflödet. Enligt uppgift ska ett
utvecklingsarbete påbörjas i syfte att stärka upp rutinen kring avslut och förändring av
beslutsattester.

Bedömning

Verifiering
Vi har genom protokollsläsning kontrollerat att samtliga nämnder har beslutat om
beslutsattestanter för 2018. Kontrollen gjordes utan anmärkning. Vi har efterfrågat och
erhållit samtliga nämnders attestförteckningar och kan således konstatera att samtliga
nämnder upprättar attestförteckningar avseende förvaltningens beslutsattestanter.
Som framgår av ovanstående beslutar nämnderna årligen om beslutsattestanter vilka enligt
riktlinjerna för attest ska framgå i attestförteckningar. Registreringen av attest-rätter i
ekonomisystemet görs däremot via blanketter som skickas till ekonomiservice. Under 2018
fanns det drygt 650 aktiva beslutsattestanter registrerade i ekonomisystemet. En
stickprovskontroll har gjorts för att säkerställa att registrerade beslutsattesträtter
överensstämmer med beslutade beslutsattester. Kontroll har gjorts mot både nämndens
attestförteckning och tilldelningsblanketten. Sammantaget har 15 beslutsattestanter
kontrollerats.
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Iakttagelser
Kontrollmål

Iakttagelser

Bedömning

forts föregående sida

Nio beslutsattestanters registrerade beslutsattester överensstämde med nämndens
beslutade attestförteckning. För två attestanter överensstämde registrerade beslutsattester
delvis med attestförteckningen (beslutsattest var registrerat i systemet för fler ansvar än
enligt attestförteckningen). För fyra attestanter överensstämde inte någon av de registrerade
attesträtterna med beslutad attestförteckning.
Nio beslutsattestanters registrerade beslutsattester överensstämde med
tilldelningsblanketten som skickats till ekonomiservice. För en attestant överensstämde
registrerade beslutsattester delvis med tilldelningsblanketten (beslutsattest var registrerat i
systemet för fler ansvar än vad som angetts på erhållen tilldelningsblankett). För tre
attestanter hade ekonomiservice ej erhållit tilldelnings/avslutningsblankett. För en attestant
överensstämde inte registrerade attesträtter med tilldelningsblanketten, och för en attestant
har vi ej erhållit tilldelningsblanketten.
Utifrån iakttagelserna ovan gör vi bedömningen att kontrollmålet endast delvis är uppfyllt.
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Iakttagelser
Kontrollmål

Iakttagelser

Användarnas behörighetsnivå i
ekonomisystemet är
ändamålsenlig utifrån ansvar och
befogenhet.

Av regionens riktlinjer för attest framgår att tvåhandsprincip ska tillämpas för ekonomiska
transaktioner vilket också säkras genom inställningarna i ekonomisystemet som kräver att
två olika användarID granskningsattesterar respektive beslutsattesterar elektroniska fakturor
innan de kan gå till betalning. Ur ett internkontrollperspektiv är det dock av vikt att även
andra behörigheter kopplade till leverantörsbetalningar är ändamålsenliga utifrån ansvar och
befogenheter. I ekonomisystemet med tillhörande portaler finns flera olika behörigheter.
Upplägg av dessa behörigheter görs via särskilda blanketter ”behörighet till ekonomisystem”
vilka undertecknas (dvs. beslut) av användarens ekonomichef.

Bedömning

Verifiering
Kontroll har gjorts med avseende på om det finns någon användare som har samtliga fyra
kontrollerade behörigheter vilket skulle medföra att användaren utan andra per-soners
inblandning kan hantera stora delar av leveranstörsfakturakedjan. I tabellen nedan redogörs
för kombinationen av behörigheter:

Som framgår av tabellen är sammantaget fyra användare berörda av kontrollen varav
samtliga har behörighet att ändra behörigheter i ekonomisystemet (modul IoF) och
behörighet att ändra fasta data i leverantörsregistret. Två av användarna har utöver de
behörigheterna rätt att verkställa utbetalning av leverantörsfakturor. Ingen av användarna
har beslutsattest. Samtliga användares behörighet har beslutats av regionstyrelsen. Värt att
framhålla är även att det i regionens tillämpningsanvisningar till riktlinjer för attest fastslås att
beslutsattestanter inte får ha behörighet att registrera utbetalningar.
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Iakttagelser
Kontrollmål

Iakttagelser

forts föregående sida

I samband med verkställandet av utbetalning av leverantörsfakturor skapas
betalningsförslag utifrån de beslutsattesterade fakturorna. Betalningsförslaget avseende
fakturor som betalas via bankgiro skickas direkt utan signering till banken via en krypterad fil
vilket styrs via systemleverantören Tieto. Betalningsförslaget avseende fakturor som betalas
via plusgiro signeras två i förening genom inloggning i banken innan betalning verkställs.

Bedömning

Utifrån iakttagelserna ovan bedöms kontrollmålet som uppfyllt.
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Bilaga

Bilaga 1. Betalningsuppföljning
Tabellen nedan är hämtad från regionens egen betalningsuppföljning.
Av sammanställningen framgår att 94,44 procent av regionens leverantörsfakturor har betalats i tid, vilket är under regionens mål på 95 procent.
Betalningsuppföljningen visar på ett utfall mellan 91,30 och 95,80 procent på förvaltningarna. Av de sju förvaltningar är det endast tre som uppnår målet
för året: RFS, SBF och TKF.
Vi noterar att regionens uppföljning endast tar hänsyn till andelen fakturor som betalas sent, inte till vilka belopp. I uppföljningen för december noteras
t.ex. att de fakturor som betalades sent i december på TKF uppgick till 33,9 mnkr medan BUF endast hade 0,3 mnkr. Vidare noteras även en stor
variation i snitt antal dagar för de sena betalningarna i december: mellan 8 och 53 dagar (se bilaga 2).
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Bilaga 2. Betalningsuppföljning (detaljinfo)
Data i tabellen nedan är en sammanställning av de fakturor som betalats för sent under december 2018 enligt regionens egen betalningsuppföljning
(rapporten innehåller i detalj vilka fakturor som inte har blivit betalda i tid per förvaltning). Vi noterar att regionens uppföljning synes visa hur stor andel
fakturor som betalades efter förfallodatum i december, inte hur stor andel av de fakturor som förföll i december som betalades för sent.
Utifrån tabellen nedan gör vi följande iakttagelser:
●
●
●
●

De belopp som betalats efter förfallodag varierar mellan 0,3 och 33,9 mnkr mellan förvaltningarna.
Antal fakturor varierar mellan 21 och 494 mellan förvaltningarna, antal leverantörer mellan 17 och 127. Alla förvaltningar har mer än en sen
faktura till någon leverantör.
Snittet i belopp för en sen betalning varierar mellan 2 096 kr och 117 274 kr, medan medianen varierar mellan 1 040 kr och 4 454 kr.
Snittet i antal dagar för en sen faktura varierar mellan 8 och 39 dagar, medan medianen för motsvarande varierar mellan 5 och 11 dagar.
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Avgift för tillstånd och tillsyn enligt lagen om
tobak och liknande produkter (2018:2088)
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2019-05-28, § 172
Regionstyrelseförvaltningen 2019-05-22
• Förslag till taxa, rev. 2019-05-22

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 172

Avgift för tillstånd och tillsyn enligt Lagen
om tobak liknande produkter (2018:2088)

RS 2019/523
AU § 121

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att fastställa avgifter för tillstånd och
tillsyn enligt förslag.

Den 12 december 2018 beslutade riksdagen om en ny lag om tobak och liknande
produkter. Det införs bland annat en tillståndsplikt för handel med tobak.
Detaljhandel och partihandel med tobaksvaror ska få bedrivas endast av den som har
tillstånd för sådan handel. Huvudsyftet med tillståndsplikten är att stävja den illegala
handeln med tobaksprodukter. Regionstyrelseförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelsen en ny avgift för ansökan om tobakstillstånd samt en avgift för tillsyn
avseende detaljhandel och partihandel med tillstånd för tobaksförsäljning.
Kommunerna får ett ändrat och utökat tillsynsansvar jämfört med den gamla
tobakslagen. Tillsynsansvaret ändras från att ha avsett bestämmelser om anmälningsplikt till att avse bestämmelser om tillståndsplikt för parti- och detaljhandel med
tobaksvaror.
Kommunen har rätt att ta ut en avgift för prövningen av en tillståndsansökan för att
sälja tobaksvaror. Kommunen får även ta ut avgifter för sin tillsyn av den som
bedriver tillståndspliktig försäljning enligt 5 kap. 1§ Lagen om tobak och liknande
produkter (2018:2088). Avgifterna ska spegla kommunernas faktiska kostnad för
hanteringen av tillståndsansökningar. Avgifterna ska följa de allmänna krav om
självkostnadsprincipen som finns om kommunala taxor.
Regionstyrelseförvaltningen har i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen
arbetat fram ett förslag till avgifter som bör tillämpas för tillståndsgivning och tillsyn
enligt Lagen om tobak och liknande produkter.
Regionstyrelseförvaltningen har berett ärendet tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen, och föreslår regionstyrelsen att godkänna förslag till avgifter för
tillstånd och tillsyn och överlämna ärendet för fastställande i regionfullmäktige.

forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 172 forts
RS 2019/523
Ärendets behandling under mötet

Lars Engelbrektsson (SD) yrkar att ärendet ska återremitteras för vidare utredning.
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde
eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Regionstyrelsen beslutar i enlighet med regionstyrelseförvaltningens förslag.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-23
Skickas till
Enheten Livsmedel och alkoholtillstånd, Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

Ärende RS 2019/523
23 april 2019

Cora Juniwik

Regionstyrelsen

Avgift för tillstånd och tillsyn enligt Lagen om tobak och
liknande produkter (2018:2088)
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att fastställa avgifter för tillstånd och
tillsyn enligt bifogat förslag.

Sammanfattning

Den 12 december 2018 beslutade riksdagen om en ny lag om tobak och liknande
produkter. Det införs bland annat en tillståndsplikt för handel med tobak.
Detaljhandel och partihandel med tobaksvaror ska få bedrivas endast av den som har
tillstånd för sådan handel. Huvudsyftet med tillståndsplikten är att stävja den illegala
handeln med tobaksprodukter. Regionstyrelseförvaltningen föreslår i
tjänsteskrivelsen en ny avgift för ansökan om tobakstillstånd samt en avgift för tillsyn
avseende detaljhandel och partihandel med tillstånd för tobaksförsäljning.
Kommunerna får ett ändrat och utökat tillsynsansvar jämfört med den gamla
tobakslagen. Tillsynsansvaret ändras från att ha avsett bestämmelser om
anmälningsplikt till att avse bestämmelser om tillståndsplikt för parti- och
detaljhandel med tobaksvaror.
Kommunen har rätt att ta ut en avgift för prövningen av en tillståndsansökan för att
sälja tobaksvaror. Kommunen får även ta ut avgifter för sin tillsyn av den som
bedriver tillståndspliktig försäljning enligt 5 kap. 1§ Lagen om tobak och liknande
produkter (2018:2088). Avgifterna ska spegla kommunernas faktiska kostnad för
hanteringen av tillståndsansökningar. Avgifterna ska följa de allmänna krav om
självkostnadsprincipen som finns om kommunala taxor.
Regionstyrelseförvaltningen har i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen
arbetat fram ett förslag till avgifter som bör tillämpas för tillståndsgivning och tillsyn
enligt Lagen om tobak och liknande produkter.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2019/523

Ärendebeskrivning
Lagstöd för avgiftsuttag

8 kap. 1§ lagen om tobak och liknande produkter lyder enligt följande:
Kommunen får ta ut en avgift för prövningen av ansökan om försäljningstillstånd enligt 5 kap. 1§
enligt de grunder som beslutas av kommunfullmäktige.
8 kap. 2§ lagen om tobak och liknande produkter lyder enligt följande:
En kommun får ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver tillståndspliktig försäljning enligt 5
kap. 1§.
Kommunens kostnad för tillstånd- och tillsynsverksamhet är självfinansierad utifrån
de avgifter som tas ut i samband med tillståndsprövning och tillsyn. Kommunens rätt
att ta ut sådana avgifter och nivån på avgifterna regleras i kommunallagen (KL) 8
kap. 3 b § och av den så kallade självkostnadsprincipen i 8 kap. 3 c § KL.
Självkostnadsprincipen syftar på det totala avgiftsuttaget för en verksamhet.
Kostnaderna i det enskilda fallet har inte någon betydelse för tillämpningen av
självkostnadsprincipen. Vid beräkningen av självkostnaderna får alla relevanta
kostnader som verksamheten ger upphov till tas med. Exempel på kostnader är
personalkostnader, material, utrustning, lokalkostnader med mera. Verksamhetens
andel av kommunens centrala service- och administrationskostnader räknas också
med.
Ansökningsavgifter

I prop. 2017/18:156 Ny lag om tobak och liknande produkter anger lagstiftaren att
det föreslagna tillståndsförfarandet för tobaksförsäljning har klara beröringspunkter
med det förfarande som gäller vid tillståndsgivning enligt alkohollagen. Den nu
föreslagna tillståndsordningen innehåller emellertid något färre bedömningskriterier.
Lagstiftaren bedömer därför att kommunernas kostnad för att hantera ansökningar
om tillstånd för tobaksförsäljning generellt sett bör vara något lägre än motsvarande
kommunala kostnader för serveringstillstånd.
Tobakstillstånd omfattar följande:
•
•
•

Ansökan om tillstånd för att sälja tobak.
Ansökan om tillfälligt tillstånd för att sälja tobak.
Anmälan om ändring av ägarförhållande och/eller uppgifter om nya personer
med betydande inflytande.

Vid en ansökan om tobakstillstånd genomförs ett remissförfarande. Ansökan kan avse
distanshandel, detaljhandel eller partihandel. Polismyndigheten, Skatteverket,
Kronofogdemyndigheten och i vissa fall Tullverket kommer att vara remissinstanser.
Utredningen ska visa på sökandens ekonomiska förhållanden och sökandens
ekonomiska möjligheter att införskaffa och driva den aktuella verksamheten.
Sökanden ska visa varifrån kapitalet till verksamheten kommer, för att motverka
tillkomsten av försäljningsställen som finansieras med illegala medel. Lagstiftaren
trycker särskilt på att vara vaksam på när det kan vara fråga om så kallat
bulvanförhållande. Sökanden ska bifoga ett egenkontrollprogram till sin ansökan.
Egenkontrollprogrammet ska utgöra en nödvändig del av underlaget för beslut i
tillståndsfrågan.
Om ägar- och/eller uppgifter om nya personer med betydande inflytande sker ska detta anmälas
till tillståndsmyndigheten. Ett remissförfarande och en utredning avseende de nya
personernas lämplighet och ekonomiska förhållanden behöver då göras.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2019/523

Vid ansökan om ett tillfälligt tillstånd för tobaksförsäljning sker i stort sett samma
prövning som görs vid ansökan om ett tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten.
Beräkning av ansökningsavgifter

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tittat på jämförbara kommuner och uppskattat
att en rimlig kostnad för prövning av ett tobakstillstånd bör vara ca 75 procent av
kostnaden för prövning av ett serveringstillstånd.
Ansökningsavgift

Föreslagen avgift

Ansökan om tillfälligt tillstånd för att sälja tobak:
+1 000 kronor/dag upp till 7 dagar i följd. Fler än 7 dagar
nyansökningsavgift 7 000 kronor.

2 500 - 7 000 kr

Ansökan om tillstånd för att sälja tobak.

Anmälan om ändring av ägarförhållande och/eller uppgifter
om nya personer med betydande inflytande

7 000 kr

2 000 kr

Tillsynsavgifter

Kommunens tillsyn består av två delar. En administrativ inre tillsyn och en direkt
kontroll på försäljningsstället, yttre tillsyn. Den inre tillsynen består av regelbunden
kontroll av tillståndshavarens fortsatta lämplighet och kontakter med berörda
myndigheter.
Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att nuvarande taxa för tillsynsavgift skall vara
oförändrad.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har berett ärendet tillsammans med
Samhällsbyggnadsförvaltningen, och föreslår regionstyrelsen att godkänna förslag till
avgifter för tillstånd och tillsyn och överlämna ärendet för fastställande i
regionfullmäktige.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Bilaga
Taxan för avgifter enligt lagen om tobak och liknande produkter och lagen om handel med vissa
receptfria läkemedel.
Skickas till
Enheten Livsmedel och alkoholtillstånd, Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Bilaga

1
Författningssamling för Region Gotland

TAXA FÖR PRÖVNINGS- OCH TILLSYNSAVGIFTER ENLIGT LAGEN OM
TOBAK OCH LIKNANDE PRODUKTER OCH LAGEN OM HANDEL MED
VISSA RECEPTFRIA LÄKEMEDEL
Antagen av kommunfullmäktige 2008-04-21. Ändrad 2010-02-22 och 2011-10-24, § 182.
Ändrad 2017-12-18 § 239. Gäller fr.o.m. 1 juli 2019.
Region Gotland föreskriver följande taxa med tillämpningsregler för avgifter enligt av 5 kap. 1 §
lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088)(träder i kraft 1/7 2019) och 23 § lagen om
handel med vissa receptfria läkemedel (SFS 2009:730) .
1 § Avgift för kommunens arbete med tillstånd och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande
produkter och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel skall betalas av näringsidkare som
bedriver tillståndspliktig och/eller anmälningspliktig näringsverksamhet med tobaksvaror,
elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare eller detaljhandel med vissa receptfria
läkemedel.
Näringsidkare med försäljning enligt lagen om tobak och liknande produkter skall ansöka om
tillstånd för att få sälja tobak innan försäljning kan påbörjas.
Näringsidkare med försäljning enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel skall göra
anmälan till Läkemedelsverket enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.
Näringsidkare som har sitt säte eller sin affärsverksamhet i Sverige får inte tillhandahålla
elektroniska cigaretter, påfyllningsbehållare eller örtprodukter för rökning för försäljning till
konsumenter, utan att först ha anmält försäljningen till den kommun där försäljningen ska ske.
2 § Ansökningsavgifter:
1 Nyansökningar om tillstånd att sälja tobak

7 000 kr

2 Tillfälligt tillstånd för att sälja tobak: + 1000 kr/dag upp till
7 dagar i följd. Fler än 7 dagar nyansökningsavgift.

2 500 – 7 000 kr

3 Anmälan om ändring av ägarförhållande och/eller uppgifter
om nya personer med betydande inflytande

2 000 kr

3 § För varje försäljningsställe i kommunen uttas en årlig tillsynsavgift om 1700 kronor vid
försäljning av tobaksvaror, 1700 kronor vid försäljning av receptfria läkemedel och 1700 kronor
vid försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
Sker försäljning av 2 produkter nämnda ovan uttas full avgift för ett produktslag och för det andra
reduceras avgiften till 850 kronor.
Sker försäljning av alla 3 produkter nämnda ovan uttas full avgift för ett produktslag, för det andra
reduceras avgiften till 850 kronor och för det tredje reduceras avgiften till 850 kronor.
För näringsidkare som erlägger avgift för tillsyn enligt alkohollagen reduceras avgiften till 850
kronor för vardera av ovanstående produktslag.
1 produkt
2 produkter
3 produkter
4 produkter

1700 kr
2550 kr
3400 kr
4250 kr

Bilaga

4 § En förutsättning för att ansökan skall behandlas är att avgiften inbetalts till kommunen. Om
inbetalning inte skett skall sökanden anmodas att betala in avgiften inom viss tid. En sådan
anmodan får sändas till sökanden per post eller förmedlas på annat lämpligt sätt. Följs inte
anmodan skall ansökan avvisas. Sökanden skall upplysas om detta i anmodan. Om särskilda skäl
föreligger får undantag göras från kravet att avgiften skall ha inbetalts för att ansökan skall
behandlas. Ansökningsavgiften återbetalas inte om ansökan avslås. Om det finns synnerliga skäl
får dock ansökningsavgiften helt eller delvis återbetalas.
5 § Årsavgiften avser kalenderår och skall betalas samma år. Årsavgiften skall betalas senast 30
dagar efter det att räkning utsänts. Underlåtenhet att betala tillsynsavgift kan medföra att
tillståndshavarens personliga lämplighet för innehav av tillståndet tas upp till omprövning.
6 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och
övriga omständigheter får avgiften sättas ned..
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2019-06-17

Handlingar till

Extra ärende 40

Reviderad timtaxa för verksamheter inom
Miljöbalken
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2019-05-28, § 171
Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-09
• Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2018-12-18, § 151

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 171

Reviderad timtaxa för verksamheter inom
Miljöbalken

RS 2019/502
AU § 120

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Ny timtaxa för verksamheter inom miljöbalken höjs till 975 kronor godkänns.
• Gäller från och med 1 juli 2019.
•

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår en ny timtaxa utifrån en ny beräkning av
timpriset. Beräkningen är gjord med hjälp av en modell framtagen av Sveriges
kommuner och landsting (SKL). Resultatet visar att timtaxan borde varit 25 kronor
högre 2018.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade 2018-12-18, § 152, om att räkna upp
timpriset med 2,4 procent enligt årlig indexjustering. Timtaxan beslutades då till
950 kr från 1 januari 2019. Eftersom den nya beräkningen visar att utgångsläget för
uppräkningen borde varit 25 kr högre så föreslås nu att regionfullmäktige beslutar att
höja timtaxan från 950 till 975 kr.
Handläggning av klagomål som visar sig vara felaktiga, handläggningen av
överklagade ärenden, information och service till allmänhet samt allmän information
till företagare ska liksom tidigare finansieras via skattemedel.
Regionstyrelseförvaltningen bifaller förslaget om att anpassa timtaxan utifrån
beräkningen. Utifrån 2019 års tillsynsplan skulle detta ge en merintäkt på ca 300 000
kronor. Region Gotland kommer även med föreslagen höjning ha en bland de lägre
timavgifterna bland kommuner.
Ärendets behandling under mötet

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

Miljö- och byggnämnden 2018-12-18, § 151
Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-09
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse
RS 2019/502
9 april 2019

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

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

Ny timtaxa för verksamheter inom miljöbalken höjt till 975 kr godkänns.
• Gäller från och med 1 juli 2019.
•

Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår en ny timtaxa utifrån en ny beräkning av
timpriset. Beräkningen är gjord med hjälp av en modell framtagen av Sveriges
kommuner och landsting (SKL). Resultatet visar att timtaxan borde varit 25 kronor
högre 2018.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade 2018-12-18, § 152, om att räkna upp
timpriset med 2,4 procent enligt årlig indexjustering. Timtaxan beslutades då till
950 kr från 1 januari 2019. Eftersom den nya beräkningen visar att utgångsläget för
uppräkningen borde varit 25 kr högre så föreslås nu att regionfullmäktige beslutar att
höja timtaxan från 950 till 975 kr.
Handläggning av klagomål som visar sig vara felaktiga, handläggningen av överklagade ärenden, information och service till allmänhet samt allmän information till
företagare ska liksom tidigare finansieras via skattemedel.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bifaller förslaget om att anpassa timtaxan utifrån
beräkningen. Utifrån 2019 års tillsynsplan skulle detta ge en merintäkt på ca 300 tkr.
Region Gotland kommer även med föreslagen höjning ha en bland de lägre timavgifterna bland kommuner.
Beslutsunderlag

MHN 2018-12-18, § 151
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Miljö- och byggnämnden
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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

Protokollsutdrag

Miljö och hälsoskyddsnämnden
Sammanträdesdatum 2018-12-18

MHN § 151

MHN § 151

Reviderad timtaxa för verksamheter inom
Miljöbalken

MHN 2018/3289

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår regionfullmäktige att godkänna
förvaltningens förslag till ny timtaxa om 975 kr per timme
Ny timtaxa ska gälla från och med 1 april 2019

Bedömning

Förvaltningen har gjort en ny beräkning av timpriset. Beräkningen har gjorts med
hjälp av en modell som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram. I
bilaga 1 redogörs för hur beräkningen gått till. Resultatet från beräkningen utifrån
enheten miljö- och hälsoskydds kostnader visar att timavgiften 2018 borde varit 25 kr
högre.
I och med att förvaltningen föreslår en höjning av timavgiften så pass sent kommer
Regionfullmäktige tidigast mars 2019 kunnat ta beslut om ny timavgift. Detta innebär
att med indexuppräkningen som Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan besluta om
kommer timavgiften att bli 950 kr fr.o.m. 1 januari 2019. Förvaltningen föreslår att
timavgiften höjs till 975 kr, detta genom att den beräknade avgiften på 950 kr se
bilaga 1, för 2018 uppräknas med index på 2,4%. Vilket avrundas till 975 kr för år
2019.
Utifrån 2019 års tillsynsplan kan höjningen av timavgiften innebära en prognoserad
intäkt på ytterligare 300 tkr. I bilaga 2 finns även en jämförelse av taxenivåerna i
andra kommuner. Även med föreslagen höjning kommer Region Gotland att ha en
av de lägre timavgifterna.
Handläggning av klagomål som visar sig vara felaktiga, handläggningen av
överklagade ärenden, information och service till allmänhet samt allmän information
till företagare ska liksom tidigare finansieras via skattemedel.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av ekonomichef Martin Ekepil Ringelid.
Yrkande
Ordförande Isabel Enström föreslår i enlighet med arbetsutskottet att
Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår regionfullmäktige att godkänna
förvaltningens förslag till ny timtaxa om 975 kr per timme
Ny timtaxa ska gälla från och med 1 april 2019
Ordförande ställer samlad proposition på sina förslag och finner att de vunnit bifall.
Arbetsutskottets förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Miljö och hälsoskyddsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-12-18

MHN § 151

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår regionfullmäktige att godkänna
förvaltningens förslag till ny timtaxa om 975 kr per timme
Ny timtaxa ska gälla från och med 1 april 2019
Beslutsunderlag

Handling
Tjänsteskrivelse
Bilaga 1, SKL beräkningsmodell för timtaxor inom miljöbalken
Bilaga 2, Jämförelse i timavgift i andra kommuner

Datum
2018-11-21
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2019-06-17

Handlingar till

Extra ärende 41

Detaljplan för del av Västerhejde Annex 1:1
(skifte 2), antagande
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2019-05-28, § 180
Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-09
• Miljö- och byggnämnden 2019-03-13, § 54
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-02-27
• Plankarta
• Planbeskrivning
• Granskningsutlåtande
• Ställningstagande till behov av miljöbedömning

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 180

Detaljplan för del av Västerhejde Annex 1:1
(skifte 2), antagande

RS 2019/468
AU § 129

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Detaljplanen för Västerhejde Annex 1:1 (skifte 2), del av antas.

Miljö- och byggnämnden fattade 2019-03-13, § 54 beslut om att godkänna planförslaget avseende Västerhejde Annex 1:1 (skifte 2), del av.
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att komplettera befintlig bebyggelsegrupp med ytterligare tomter för bostäder. Förslaget omfattar 9 tomter placerade
kring befintlig väg och en tillkommande vägslinga. För att tillvarata skogskaraktären
och skapa ett attraktivt område föreslås tomtplatserna vara minst 2000 m2. Den
valda bebyggelsestrukturen innebär att tomtplatserna omges av naturmark och att
befintlig tallskog inramar respektive tomt samt att stigar genom området säkerställs.
Varje fastighet föreslås få en begränsad byggrätt med möjlighet att uppföra en
huvudbyggnad och komplementbyggnader. Bebyggelsen ska utformas så att den
integreras i skogsmiljön och gärna förses med förnyelsebar energi såsom solceller
eller solfångare. För att bebyggelsen ska upplevas som hus i skog får tomterna
inramas av gotlandstun, mur eller plank i tomtgräns bör undvikas.
Detaljplanen hanteras med utökat förfarande på grund av lokalisering i Visbys
sekundära vattenskyddsområde.
Regionstyrelseförvaltningen bedömning är att miljö-och byggnämndens beslut kan
bifallas och föreslår därför att planförslaget godkänns av regionstyrelsen och överlämnas till regionfullmäktige för antagande.
Ärendets behandling under mötet

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

Miljö- och byggnämnden 2019-03-13, § 54
Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-03
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

Ärende RS 2019/468
3 april 2019

Anna Adler

Regionstyrelsen

Västerhejde Annex 1:1 (skifte 2) del av, antagande av
detaljplan
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att anta detaljplanen för Västerhejde
Annex 1:1 (skifte 2), del av.
Sammanfattning

Miljö- och byggnämnden fattade 2019-03-13 §54 beslut om att godkänna
planförslaget avseende Västerhejde Annex 1:1 (skifte 2), del av.
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att komplettera befintlig
bebyggelsegrupp med ytterligare tomter för bostäder. Förslaget omfattar 9 tomter
placerade kring befintlig väg och en tillkommande vägslinga. För att tillvarata
skogskaraktären och skapa ett attraktivt område föreslås tomtplatserna vara minst
2000 m2. Den valda bebyggelsestrukturen innebär att tomtplatserna omges av
naturmark och att befintlig tallskog inramar respektive tomt samt att stigar genom
området säkerställs. Varje fastighet föreslås få en begränsad byggrätt med möjlighet
att uppföra en huvudbyggnad och komplementbyggnader. Bebyggelsen ska utformas
så att den integreras i skogsmiljön och gärna förses med förnyelsebar energi såsom
solceller eller solfångare. För att bebyggelsen ska upplevas som hus i skog får
tomterna inramas av gotlandstun, mur eller plank i tomtgräns bör undvikas.
Detaljplanen hanteras med utökat förfarande på grund av lokalisering i Visbys
sekundära vattenskyddsområde.
Ärendebeskrivning

Begäran om planbesked fattades av Byggnadsnämnden i Region Gotland den 9
december 2015, BN § 229.
Planområdet omfattar ca 1,6 ha och är lokaliserat strax söder om Visby och
Visborgsområdet i norra delen av Västerhejde.
Fastigheten ägs av Prästlönetillgångar i Visby stift. Planområdet är del av
Sandhedsskogen.
Området är inte tidigare detaljplanerat.
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Besöksadress Visborgsallén 19
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2019/468

Miljökonsekvensbeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har 2017-06-07 bedömt att genomförandet av
föreslagen detaljplan inte medför någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 11 §
miljöbalken (MB), förutsatt att miljö- och hälsoskyddsnämndens rekommendationer
avseende avloppslösning följs.
Länsstyrelsen instämmer i yttrande 2017-06-07 att en miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) inte krävs.
Planuppdrag
Ärendet behandlades i byggnadsnämnden 2015-12-09, BN § 229, med beslut om
planuppdrag .
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i enlighet med underskrivet plankostnadsavtal
och i samråd med sökandes konsult upprättat ett förslag till detaljplan, daterat 201712-20.
Syftet med förslaget till detaljplan är i korthet att pröva lämpligheten att tillskapa
kompletterande fastigheter i skogsmiljö längs befintlig och tillkommande vägslinga.
Samråd
Ärendet har behandlats i byggnadsnämnden 2017-12-20, BN § 239, med beslut om
samråd, i enlighet med 5 kap 11-13 §§ Plan- & Bygglagen (PBL).
Samråd har genomförts med planförslaget daterat 2017-12-20 under perioden
12 januari 2018 till och med 2 februari 2018. De yttranden som inkommit finns på
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Inkomna synpunkter och de åtgärder som dessa har föranlett har redovisats i en
samrådsredogörelse.
Granskning
Ärendet har behandlats i Byggnadsnämnden §155 2018-06-27, med beslut om
granskning.
Planförslaget, daterat 2018-06-12, har varit utsänt för granskning under tiden fr o m
24 juli 2018 t o m 28 augusti 2018. De yttranden som inkommit finns på
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Inkomna synpunkter och de åtgärder som dessa har föranlett har redovisats i ett
granskningsutlåtande, bilaga 5. Med anledning av inkomna yttranden och
synpunkter har revideringar gjorts, vilka inte bedöms vara av sådan principiell
karaktär eller av sådan art att ett förnyat utställningsförfarande erfordras.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2019/468

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömning är att miljö-och byggnämndens beslut kan
bifallas och föreslår därför att planförslaget godkänns av regionstyrelsen och
överlämnas till regionfullmäktige för antagande.

Beslutsunderlag

SBF Plan Tjänsteskrivelse – Västerhejde Annex 1.1 –Antagande
Miljö- och byggnämnden beslut 2019-03-13 MBN §54
Planbeskrivning – antagandehandling, 2019-02-27
Plankarta inkl. illustrationskarta – antagandehandling, 2019-02-27
Granskningsutlåtande – antagandehandling, 2019-02-27
Ställningstagande till behovet av miljöbedömning 2017-06-07

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör

Skickas till
SBF registratur
TKF registratur
Christian Björkman, SBF
Egendomsnämnden i Visby stift, Arvid Mickelåker, box 1334, 621 24 Visby
|
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Protokollsutdrag

Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum 2019-03-13

MBN § 54

MBN § 54

VÄSTERHEJDE ANNEXET 1:1, del av Upprättande av detaljplan, GODKÄNNANDE

BN 2015/6226

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner planförslaget.
Planförslaget översänds till regionfullmäktige för antagande.
Jäv
På grund av jäv deltar inte Börje Bendelin (C) samt Gullvi Jakobsson (S) i
handläggningen av detta ärende.

Sammanfattning

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att komplettera befintlig
bebyggelsegrupp med ytterligare tomter för bostäder. Förslaget omfattar 9 tomter
placerade kring befintlig väg och en tillkommande vägslinga. För att tillvarata
skogskaraktären och skapa ett attraktivt område föreslås tomtplatserna vara minst
2000 m2. Den valda bebyggelsestrukturen innebär att tomtplatserna omges av
naturmark och att befintlig tallskog inramar respektive tomt. Stigar genom området
säkerställs. Varje fastighet föreslås få en begränsad byggrätt med möjlighet att
uppföra en huvudbyggnad och komplementbyggnader. Bebyggelsen ska utformas så
att den integreras i skogsmiljön och gärna förses med förnyelsebar energi såsom
solceller eller solfångare. För att bebyggelsen ska upplevas som hus i skog får
tomterna inramas av gotlandstun, Mur eller plank i tomtgräns bör undvikas.
Detaljplanen hanteras med utökat förfarande på grund av lokalisering i Visbys
sekundära vattenskyddsområde.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår för Miljö- och byggnämnden att godkänna
upprättat planförslag, daterat 2019-02-27 och därefter skicka det vidare till
Regionfullmäktige för antagande.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet presenteras av Christian Björkman, fysisk planerare. Miljö- och
byggnämnden ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordförande Eva Ahlin (C) yrkar att:
Miljö- och byggnämnden godkänner planförslaget. Samt att Planförslaget översänds
till regionfullmäktige för antagande.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum 2019-03-13

Protokollsutdrag
MBN § 54

Beslutsunderlag

Handlingar som ligger till grund för beslutet
Tjänsteskrivelse, 2019-02-19
Plan- och genomförandebeskrivning – antagandehandling, 2019-02-27
Plankarta inkl. illustrationskarta – antagandehandling, 2019-02-27
Granskningsutlåtande – antagandehandling, 2019-02-27
Arkeologisk utredning – Arrendus 2017:24
Naturvärdes- & svampinventering – GBF
Vattenutredning, PM Vatten 2017-11-20
Samrådsredogörelse, 2018-06-12
Sökande
Egendomsnämnden i Visby Stift, Arvid Mickelåker, BOX 1334, 62124 VISBY
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Samhällsbyggnadsförvaltningen

BN 2015/6226
27 februari 2019

Christian Björkman

Miljö- och byggnämnden

VÄSTERHEJDE ANNEX 1:1
Upprättande av detaljplan - Västerhejde Annex 1:1 (skifte 2),
del av
Förslag till beslut

1. Miljö- och byggnämnden godkänner planförslaget.
2. Planförslaget översänds till regionfullmäktige för antagande.

Sammanfattning

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att komplettera befintlig
bebyggelsegrupp med ytterligare tomter för bostäder. Förslaget omfattar 9 tomter
placerade kring befintlig väg och en tillkommande vägslinga. För att tillvarata
skogskaraktären och skapa ett attraktivt område föreslås tomtplatserna vara minst
2000 m2. Den valda bebyggelsestrukturen innebär att tomtplatserna omges av
naturmark och att befintlig tallskog inramar respektive tomt. Stigar genom området
säkerställs. Varje fastighet föreslås få en begränsad byggrätt med möjlighet att
uppföra en huvudbyggnad och komplementbyggnader. Bebyggelsen ska utformas så
att den integreras i skogsmiljön och gärna förses med förnyelsebar energi såsom
solceller eller solfångare. För att bebyggelsen ska upplevas som hus i skog får
tomterna inramas av gotlandstun, Mur eller plank i tomtgräns bör undvikas.
Detaljplanen hanteras med utökat förfarande på grund av lokalisering i Visbys
sekundära vattenskyddsområde.
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Region Gotland
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BN 2015/6226

Ärendebeskrivning

Bakgrund

Begäran om planbesked fattades av Byggnadsnämnden i Region Gotland den 9
december 2015, BN § 229.
Förutsättningar

Planområdet omfattar ca 1,6 ha
och är lokaliserat strax söder om
Visby och Visborgsområdet i
norra delen av Västerhejde.
Fastigheten ägs av
Prästlönetillgångar i Visby stift. Planområdet är del av Sandhedsskogen.
Väster om planerad lokalgata är området nästan uteslutande beväxt av tall med
undervegetation av marktäckande ljung. I planområdets närhet dominerar
lövvegetation. Söder om lokalgatan finns en f.d. hästhage. Området är bitvis relativt
kuperat med en ås i nord-sydlig riktning. Efter naturvärdesinventering där ett antal
rödlistade arter noterades korrigerades plankartan utpekade områden reglerades som
naturmark. Utifrån genomförda natur- och svampinventeringar framkommer att den
föreslagna utbyggnaden bedöms ha liten påverkan på områdets naturvärden. En
arkeologisk utredning har genomförts vilken visar att några förekomster av
fornlämningar inom planområdet inte finns.
Det planerade området knyter an till befintlig bebyggelsegrupp, som saknar
utpräglade kulturvärden, placerad längs väg 562, med övervägande permanenta
bostadshus successivt uppförda över tid.
Planerad bebyggelse regleras med
ett relativt fritt uttryck och bör
inlemmas i skogsmiljön på naturens
villkor. Planbeskrivningen ger
uttryck för ambitionen att
tillkommande byggnation skall ges
multifunktionalitet genom t.ex.
vegetationstak eller solfångare för
att skapa ett så hållbart
förhållningssätt till den planerade
exploateringen som möjligt. På så vis relaterar planförslaget också till det framtida
Visborgsområdet som enligt Strukturplan för Visborg (godkänt RF 2016-04-25 § 61)
skall utföras med en hög hållbarhetsprofil.
Planförhållanden

Översiktsplan Bygg Gotland 2025, antagen KF 2010- 06-14 § 79. Aktualitetsförklarad av
RF 2014-06-16 § 97. Anger odlad mark.
Området är inte tidigare detaljplanerat.
Miljökonsekvensbeskrivning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har 2017-06-07 bedömt att genomförandet av
föreslagen detaljplan inte medför någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 11 §
miljöbalken (MB), förutsatt att Miljö- och Hälsoskyddsnämndens rekommendationer
avseende avloppslösning följs. Området är beläget inom det sekundära
vattenskyddsområdet där infiltration av toalettvatten inte är tillåtet. Toalettvatten ska
istället avledas till sluten tank på respektive fastighet.
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Länsstyrelsen instämmer i yttrande 2017-06-07 att en miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) inte krävs. Länsstyrelsen rekommenderar att omgivande bebyggelse även tas
med i detaljplanen, detta för att kunna ansluta området till framtida
exploateringsplaner inom Visborgsområdet, norr om planområdet. Länsstyrelsen
instämmer även i Region Gotlands bedömning att VA-frågorna är viktiga att hantera
under det fortsatta planarbetet. Vidare påpekas att förekomst av slät taggsvamp i
närområdet föranleder att en svampinventering genomförs under hösten. För att
utreda om fornlämningar berörs inom planområdet krävs att en arkeologisk
utredning genomförs i ett tidigt skede i planprocessen.
En svampinventering genomfördes under hösten 2017. Inga fridlysta svampar
påträffades. En arkeologisk utredning har utförts. Inga fornlämningar påträffades.
Sedan tidigare har en naturvärdesinventering utförts.
Miljö- och Hälsoskyddsnämnden har efter VA-utredning tillstyrkt ärendet med
villkor.
Planuppdrag

Ärendet behandlades i byggnadsnämnden 2015-12-09, BN § 229, med beslut om
planuppdrag .
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i enlighet med underskrivet plankostnadsavtal
och i samråd med sökandes konsult upprättat ett förslag till detaljplan, daterat 201712-20.
Syftet med förslaget till detaljplan är i korthet att pröva lämpligheten att tillskapa
kompletterande fastigheter i skogsmiljö längs befintlig och tillkommande vägslinga.
Samråd

Ärendet har behandlats i byggnadsnämnden 2017-12-20, BN § 239, med beslut om
samråd, i enlighet med 5 kap 11-13 §§ Plan- & Bygglagen (PBL).
Samråd har genomförts med planförslaget daterat 2017-12-20 under perioden
12 januari 2018 till och med 2 februari 2018. De yttranden som inkommit finns på
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Inkomna synpunkter och de åtgärder som dessa har föranlett har redovisats i en
samrådsredogörelse.
Följande ändringar av förslaget har skett:
•

Planbeskrivningen kompletteras med ett ställningstagande om att redovisad
vattenmängd är tillräcklig för den planerade bebyggelse och att denna
överensstämmer med Region Gotlands riktlinjer för enskild vattenförsörjning
vid nyetablering.

•

Planbeskrivningens redogörelse utvecklas avseende omhändertagande av
dagvatten samt om det föreligger behov av rening av planområdets dagvatten.
En planbestämmelse har tillförts, vilken anger att takmaterial inte får vara
zink eller koppar.

•

Planbeskrivningen kompletteras med en motivering av ställningstagandet att
genomförandet av detaljplanen inte kommer att medföra att några
miljökvalitetsnormer överskrids.
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•

Planbeskrivningen kompletteras med information att om man vid
markarbeten eller liknande påträffar förorening i mark eller vatten skall
tillsynsmyndigheten underrättas enligt 10 kap 11 § miljöbalken.

•

Planbeskrivningen kompletteras med ett mer konkret ställningstagande till
huruvida området ur tillgänglighetsperspektiv uppfyller krav för att beakta
barn- och jämställdhetsperspektiv.

•

Planbeskrivningen utvecklas med avseende på effektiv energianvändning och
användning av förnybar energi såsom solceller och solfångare.

•

Planbeskrivningen kompletteras med ett resonemang kring hållbar
transportinfrastruktur, hur befintlig infrastruktur underlättar planområdets
kontakter med Visborgsområdet och att trygga gång- och cykelförbindelser
kring Visbys angöringsvägar kommer att utredas då den fördjupade
översiktsplanen för Visby ska uppdateras. Då kommer även frågan om väg
562 ska förses med gång- och cykelväg att belysas.

•

Planbeskrivning och plankarta justeras i enlighet med Lantmäteriets
framförda synpunkter angående gemensamhetsanläggningar, ledningsrätter
och samfällighetsförening.

•

Plan- och genomförandebeskrivningen kompletteras så att det framgår att
ledningsnät ska anläggas enligt Teknisk handbok VA; Region Gotlands
projekterings- och anläggningsanvisningar för VA-system.

•

Utöver redovisade justeringar har redaktionella justeringar genomförts i
planhandlingarna.

Granskning

Ärendet har behandlats i Byggnadsnämnden §155 2018-06-27, med beslut om
granskning.
Planförslaget, daterat 2018-06-12, har varit utsänt för granskning under tiden fr o m
24 juli 2018 t o m 28 augusti 2018. De yttranden som inkommit finns på
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Inkomna synpunkter och de åtgärder som dessa har föranlett har redovisats i ett
granskningsutlåtande, bilaga .
Med anledning av inkomna yttranden och synpunkter har följande revideringar
gjorts:
• Administrativ planbestämmelse har justerats – Bygglov får inte ges för lovpliktig åtgärd
förrän åtgärder och åtaganden enligt ingånget exploateringsavtal är utförda, samt Bygglov får
inte ges för lovpliktig åtgärd förrän dagvattensystem, lokalgata samt anslutning till vatten- och
avloppssystem har kommit till stånd.
• Planbeskrivningen har kompletterats med information om de
Vattenskyddsföreskrifter för Visbys grundvattentäkter, som gäller för sekundärt
vattenskyddsområde, vilket planområdet omfattas av.

• Utöver redovisade ändringar har redaktionella tillägg och justeringar genomförts i
planhandlingarna. I detta ingår även översyn av planbestämmelsers formulering
utifrån nya direktiv.
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Genomförda ändringar bedöms inte vara av sådan principiell karaktär eller av sådan
art att ett förnyat utställningsförfarande erfordras. Utlåtandet kommer att sändas till
de som inte fått sina kvarstående synpunkter tillgodosedda för kännedom.
Bedömning

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår för Miljö- och byggnämnden att godkänna
upprättat planförslag, daterat 2019-02-27 och därefter skicka det vidare till
Regionfullmäktige för antagande.

Beslutsunderlag

Handlingar som ligger till grund för beslutet

Tjänsteskrivelse, 2019-02-19
Plan- och genomförandebeskrivning – antagandehandling, 2019-02-27
Plankarta inkl. illustrationskarta – antagandehandling, 2019-02-27
Granskningsutlåtande – antagandehandling, 2019-02-27
Arkeologisk utredning – Arrendus 2017:24
Naturvärdes- & svampinventering – GBF
Vattenutredning, PM Vatten 2017-11-20
Samrådsredogörelse, 2018-06-12

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Christian Björkman
Fysisk Planerare

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till
Egendomsnämnden i Visby Stift, Arvid Mickelåker, BOX 1334, 62124 VISBY

Sökande
Egendomsnämnden i Visby Stift, Arvid Mickelåker, BOX 1334, 62124 VISBY
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående
beteckningar.

Placering

Endast angiven användning och utformning är tillåten.

p1

Huvudbyggnad ska placeras minst 4,5 meter
från fastighetsgräns

Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela
planområdet.

p2

Komplementbyggnad ska placeras minst 1,5
meter från fastighetsgräns

@@@@@@@@@
@@@@@@@@@ Marken får inte förses med byggnad
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@
@@@@@@@@@

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns

Störningsskydd

VÄSTERHEJDE S:3

Användningsgräns

Utfart

Allmänna platser med enskilt
huvudmannaskap

Ø

09-VÄE-843.1

GATA1
NATUR 1

Naturområde

P

GÅSHAGEN 1:3

Bostäder

B

Plats för avloppsanläggning

EGENSKAPSBESTÄMMELSER ALLMÄN
PLATS

Vattentäkt

Mark
genomsläppligt material 1

Marken ska beläggas med genomsläppligt
material

Mindre teknikbyggnad för VA och el får
placeras inom naturmarken

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Fastighet

d1 2000

25

!

!

Byggnaders kulör ska vara ofärgad puts
alternativt i dov färgsättning

f3

Fasad ska utformas i puts alternativt trä

f4

Takform ska utformas som sadeltak. Gäller
endast huvudbyggnad

Lägenhetsfördelning

v1

Lägenhetsfördelningen ska vara en lägenhet
per huvudbyggnad. Gäststuga får ej förses med
kök

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga
kraft

Huvudmannaskap

Minsta fastighetsstorlek är angivet värde i
kvadratmeter

Ändrad lovplikt, fastighetsplan
Bygglov får inte ges för lovpliktig åtgärd förrän åtgärder och
åtaganden enligt ingånget exploateringsavtal är utförda.

e1 1

Inom respektive fastighet får endast angivet
värde i huvudbyggnad jämte
komplementbyggnader; en gäststuga om
maximalt 50 kvm och uthus uppföras

e2 200
)
)

Största byggnadsarea är angivet värde i m² per
fastighet

Bygglov får inte ges för lovpliktig åtgärd förrän
dagvattensystem, lokalgata samt anslutning till vatten- och
avloppssystem har kommit till stånd.

ILLUSTRATION
Illustrerad fastighetsgräns

Högsta totalhöjd är angivet värde i meter för
huvudbyggnad. För komplementbyggnader är
högsta totalhöjd 5,0 meter
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Detaljplanens bakgrundskarta utgörs av
ett urval av grundkartans information.

!

!
!

!

!

!

!

!
!

!

!
!

!

f2

!

!

!

!

Takmaterial får ej vara zink eller koppar

Koordinatsystem SWEREF99 18 45
Höjdsystem RH 2000

50 Meter

!

!

1:1 000 (A2)

12,5

!

PLANKARTA Skala
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Huvudmannaskapet är enskilt för allmän plats

Omfattning

7,5

Utfartsförbud

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Placering

plac1

P

Utformning

Kvartersmark
ANNEX
1:1

Ø

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Lokalgata

Toalettvatten ska omhändertas i sluten tank

m1

Egenskapsgräns
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Till planen hör:
Planprogram
Planbeskrivning
Illustrationsplan
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Detaljplan för
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Bullerutredning
Geoteknisk utredning
Miljöteknisk utredning
Dagvattenutredning

Del av Västerhejde Annex 1:1 (skifte 2)
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Fastighetsförteckning
Grundkarta
Samrådsredogörelse
Granskningsutlåtande
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1 000 Meter

ILLUSTRATION
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ANTAGANDEHANDLING

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-02-27

Anders Rahnberg
Planchef

Christian Björkman
Fysisk planerare

Beslutsdatum Instans
Godkänd
xx-xx-xx
Antagande
xx-xx-xx

Laga kraft
xx-xx-xx

MBN
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Förslag till detaljplan för

Västerhejde Annex 1:1 (skifte 2)
Region Gotland

Till planförslaget hör följande handlingar:
Plan- och genomförandebeskrivning
Plankarta
Illustrationskarta
Arkeologisk utredning
Naturvärdes- och svampinventering
Vattenutredning, PM vatten

Antagandehandling
Ärendenr: BN 2015/6226
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2019-02-27
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PLANBESKRIVNING
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En detaljplan är ett juridiskt bindande kontrakt mellan en kommun, markägare och grannar. Den reglerar vad såväl enskilda som myndigheter får och inte får göra inom ett markområde. Detaljplanen styr
hur marken får användas (t ex för bostäder, handel, kontor, parkmark, gator), höjd på byggnader, storlek på byggnader, placering av byggnader, gång- och cykelvägar, ledningars placeringar mm.
Planläggning med detaljplan syftar till att mark och vattenområden används till de ändamål området är
mest lämpat för. Lämpligheten bedöms med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. När kommunen
tar fram en detaljplan görs det enligt en väl definierad process reglerad i plan- och bygglagen (PBL) med
syfte att ge delaktighet för berörda, få fram så bra beslutsunderlag som möjligt och för att förankra
förslaget.
Vid framtagande av en detaljplan kan kommunen välja mellan bl a standardförfarande eller utökat förfarande.

Planförslaget är upprättat på;
Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet plan
Besöksadress: Visborgsallén 19 i Visby
Postadress: SBF, Graip 4, 621 81 VISBY
Tfn: 0498-26 90 00 vxl
e-post: registrator-bn@gotland.se
hemsida: www.gotland.se/byggabo
__________________________________________________________________________________
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Planen hanteras enligt PBL 2010:900 med utökat standardförfarande på grund
av vattenskyddsområde. I övrigt anser samhällsbyggnadsförvaltningen att:
•
•
•

Förslaget är förenligt med kommunens översiktsplan och länsstyrelsens
granskningsyttrande
Förslaget inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av
stor betydelse
Förslaget inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan

Beslut om planuppdrag fattades av byggnadsnämnden i Region Gotland den 9
december 2015, BN § 229.
Planens syfte och huvuddrag

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att komplettera befintlig bebyggelsegrupp med ytterligare tomter för bostäder. Förslaget omfattar 9 tomter placerade kring befintlig väg och en tillkommande vägslinga. För att tillvarata skogskaraktären och skapa ett attraktivt område föreslås tomtplatserna
vara minst 2 000 m2. Den valda bebyggelsestrukturen innebär att tomtplatserna omges av naturmark och att befintlig tallskog inramar respektive tomt.
Stigar genom området säkerställs. Varje fastighet föreslås få en begränsad
byggrätt med möjlighet att uppföra en huvudbyggnad och komplementbyggnader. Bebyggelsen ska utformas så att den integreras i skogsmiljön och gärna
förses med förnyelsebar energi såsom solceller eller solfångare. För att bebyggelsen ska upplevas som hus i skog får tomterna inramas av gotlandstun, mur
eller plank i tomtgräns bör undvikas.

Bedömning av miljöpåverkan

För detaljplaner ska kommunen bedöma om planens genomförande kan antas
innebära betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning ska därför göras enligt
6 kap 11 § miljöbalken. Denna s k behovsbedömning ska göras med hjälp av de
kriterier som anges i bilaga 4 till MKB-förordningen.
Kriterierna i bilaga 4 till MKB-förordningen handlar bl a om riskerna för människors hälsa eller för miljön, det berörda områdets sårbarhet på grund av t ex
överskridande av miljökvalitetsnormer, kulturarvet eller påverkan på skyddad
natur.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har, 2017-06-07, bedömt att genomförandet
av föreslagen detaljplan inte medför en betydande miljöpåverkan, förutsatt att
Miljö- och Hälsoskyddsnämndens rekommendationer avseende avloppslösning
följs. Området utgör s k sekundärt vattenskyddsområde där infiltration av
toalettvatten inte är tillåtet. Toalettvatten ska i stället avledas till sluten tank
på respektive tomt. Detaljplanen reglerar detta genomförande.
Länsstyrelsen instämmer, i yttrande 2017-07-03, att en miljökonsekvensbeskrivning inte krävs. Länsstyrelsen rekommenderar att omgivande bebyggelse
även tas med i detaljplanen, detta för att kunna ansluta området till framtida
exploateringsplaner inom Visborgsområdet, norr om planområdet.
Länsstyrelsen instämmer även i Region Gotlands bedömning att VA-frågorna
är viktiga att hantera under det fortsatta planarbetet. Vidare påpekas att förekomst av slät taggsvamp i närområdet föranleder att en svampinventering
genomförs under hösten. För att utreda om fornlämningar berörs inom planområdet krävs att en arkeologisk utredning genomförs i ett tidigt skede i planprocessen.

__________________________________________________________________________________
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Region Gotland har beslutat att föra planarbetet vidare utan att inlemma omgivande bebyggelse. Utvecklingen av Visborgsområdet är en framtida planeringsfråga, som är svår att överblicka redan i dag.
Miljö- och Hälsoskyddsnämndens rekommendationer angående avloppslösning följs. En svampinventering har genomförts under hösten 2017. Inga fridlysta svampar hittades. En arkeologisk utredning har utförts. Inga fornlämningar påträffades.

PLANDATA
Lägesbestämning

Området ligger söder om Visby och Visborg i norra delen av Västerhejde, i
närhet till väg 562 mot Stenkumla.

Areal

Planområdet omfattar cirka 16 000 m2 (1,6 ha).

.
Översiktskarta

Planförslagets arealer/ändamål kvartersmark och allmän plats
Bruttoarea/antal
Ändamål
Yta
lgh/tomter
Kvartersmark
Bostäder
Handel
Industri

18 579

Turiständamål
Allmän plats
Natur
Park
Lokalgata
Huvudgata

Markägoförhållanden

1 800/9/9

14 969
4 410

Planområdet ägs av Prästlönetillgångar i Visby stift.

__________________________________________________________________________________
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Riksintressen och
allmänna intressen

Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 § miljöbalken (MB). Det innebär
att det finns inskränkningar i markutnyttjandet. Åtgärder får inte innebära att
Gotlands samlade natur- och kulturvärden påtagligt skadas.
Inga riksintressen i övrigt berör området.

Översiktliga planer

I översiktsplanen för Gotland – Bygg Gotland 2025 – (antagen av kommunfullmäktige den 14 juni 2010, laga kraftvunnen 2010-07-15) är området utmärkt
för pågående markanvändning. Därmed gäller översiktsplanens allmänna riktlinjer för området.

Detaljplaner

Området är inte tidigare detaljplanelagt, ej heller intilliggande markområden.

Kommunala beslut
i övrigt

Enligt beslut om reviderat vattenskyddsområde i regionfullmäktige 2017-03-30
utgör området sekundärt vattenskyddsområde, med särskilda förutsättningar
för val av avloppslösning.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Natur
Mark och vegetation

Planområdet är en del av Sandhedsskogen strax söder om Visby. Väster om
lokalgatan är området nästan uteslutande beväxt av tall med undervegetation
av marktäckande ljung. Strax nordväst om planområdet finns ett gammalt
sandtag. Här dominerar lövvegetation som sälg, ask, bok, sötkörsbär och lönn.
Söder om lokalgatan återfinns en f d hästhage med glest stående tallar. Öster
om denna tar en tät tallplantering vid.

Utdrag ur ortofoto

Området är bitvis relativt kuperat och ligger mellan 55-60 meter över havet,
med den högre nivån i den östra delen. Här löper en ås i nord-sydlig riktning.
__________________________________________________________________________________
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Naturvärdesinventering
En naturvärdesinventering har genomförts av Gotlands Botaniska förening
under sommaren 2016. Denna har undersökt förekomsten av rödlistade kärlväxter och andra organismer, främst rödlistade dagfjärilar och fåglar.
Slutsatser och bedömning
De påträffade rödlistade arterna är koncentrerade till gläntor och kanter av de
två körvägarna i området samt till den f d hästhagen i södra delen. Ur ett gotländskt perspektiv är det framförallt toppjungfrulin och gråfingerört, som är de
mest skyddsvärda arterna.
För att bevara så stor del som möjligt av de rödlistade arterna och dess växtplatser föreslår Gotlands Botaniska förening att hästhagen lämnas fri från
bebyggelse, likaså ett minst 15 meter brett område längs körvägens västra
sida. Om möjligt borde betet i hästhagen återupptas.
De utpekade områdena bör även fortsättningsvis klippas eller slås. Längs körvägens närhet förordas att träd, buskar och ljung röjs, så att en miljö med
ängslikande karaktär tillskapas där de rödlistade arterna kan fortleva. Föreslagna åtgärder bör integreras i en skötselplan för naturmarken.
Svampinventering
En svampinventering har genomförts av Gotlands Botaniska förening i september 2017. Vid inventeringen deltog även svampexperten Elsa Bohus Jensen. Inventeringen avsåg att undersöka om några rödlistade svampar, specifikt
sällsynta taggsvampar, fanns inom planområdet.
Bland de trettiotal svampar som noterades vid inventeringen återfanns inga
rödlistade arter.
Sammanfattning
De utpekade områdena regleras som naturmark i detaljplanen. Utifrån genomförda naturvärdes- och svampinventeringar kommer den föreslagna utbyggnaden ha liten påverkan på områdets naturvärden.
Geotekniska
förhållanden

Marken inom planområdet består till allra största del av svallsand. I den östligaste delen kan en svallad morän förekomma (SGU serie K nr 4:1, 2005). Enligt
äldre jordartskartor betecknas jordartens som isälvsgrus, d v s ett något grövre
och mer ensgraderat material (SGU Aa nr 183, 1940).
De lösa jordlagrens (kvartära) mäktighet uppgår allmänt till 1–5 meter och vid
de större mäktigheterna kan säkerligen en finkornig morän förekomma inom
hela planområdet, som allmänt förhindrar infiltration ner till och i underliggande berg. Underliggande berg utgörs av ett relativt märgelfattigt och därmed förhållandevis sprickfattigt kalkstensberg av typen Slitelager.
Grundvattnet i berg beräknas ligga 10–15 meter under markytan (SGU 1882)
och dess strömningsriktning väster/nordväst mot Östersjön. Normalt torde
inget permanent grundvatten förekomma i de lösa jordlagren utan enbart
ställvis och då som ett markvatten vid kraftig nederbörd och vid snösmältning.
Markvattnet strömningsriktning följer topografin och är övergripande åt väster. Den lösa jordens, sand/fingrus, genomsläpplighet bedöms till 10-2-10-5. Det
är mycket troligt att minst en mindre mäktighet av morän förekommer under
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sand/grus och att denna vilar direkt på berget. Moränen har betydligt mindre
genomsläpplighet än sand/grus och förhindrar allmänt en hydraulisk konduktivitet mellan sand/grus och ner till berg. Dess genomsläpplighet uppgår till 10-710-9 något beroende på den ingående finjordshalten.
Radon

I översiktsplanen för Gotland 2010-2025 framgår att området har låg risk för
höga radonhalter. Karst kan förekomma, varför radonmätning erfordras. Radonmätning ska genomföras i samband med bygglovsansökan. Då området är
låg-riskklassat ska byggnader uppföras med radonskyddad konstruktion om
ingen mätning utförs.

Vattenskyddsområde

Fastigheten ligger inom Visbys sekundära vattenskyddsområde. Grundvatten
försörjer de allra flesta av Visbys hushåll och måste därför enligt lag skyddas
mot skadliga ämnen som petroleumprodukter, bekämpningsmedel och andra
föroreningskällor.
För vattenskyddsområdet gäller Vattenskyddsföreskrifter för Visbys grundvattentäkter, antagna av Regionfullmäktige 2015-03-30. Föreskrifterna innebär
inskränkningar i rätten att förfoga över de fastigheter som omfattas av vattenskyddsområde och riktar sig i första hand till markägare och innehavare av
särskild rätt till fastigheter inom området. Föreskrifterna ställer krav på anmälansplikt för bland annat schaktningsarbeten, hantering av brandfarliga ämnen
och bekämpningsmedel.
Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening ska
omgående anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om tillbudet, vilket framgår av 2 kap 1 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
samt förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor. Anmälan ska göras till
Räddningstjänsten, tel 112, Miljö- och byggnämnden samt vattentäktens huvudman, Teknikförvaltningen, Region Gotland.

Fornlämningar

En arkeologisk utredning har genomförts av Arendus AB, genom Christian
Hoffman, rapport Arendus 2017:24. Det finns inga kända fornlämningar inom
planområdet, men väster och söder om finns två fyndplatser och en delvis
rekonstruerad domarring.
Utredningen innebar initialt en genomgång av kartor, kopplad till en kartläggning av höjder och nivåer inom området, och en inventering i fält. På grundval
av fältobservationerna har därefter 12 st sökschakt genomförts där det bedömdes kunna finnas ovan jord osynliga fornlämningar.
Den arkeologiska utredningen visade inte på förekomsten av några fornlämningar inom planområdet.
Generellt gäller dock att om fornlämningar påträffas i samband med markarbeten ska arbetet omgående avbrytas och länsstyrelsen underrättas i enlighet
med Kulturmiljölagen.

Bebyggelseområden
Befintlig bebyggelse

Det planerade området anknyter till en befintlig bebyggelsegrupp placerad
längs väg 562 med övervägande permanenta bostadshus. Denna bebyggelse
har tillkommit successivt. Mindre gårdar och bostadshus från olika tidsepoker
ger en variationsrik och harmonisk bostadsmiljö i Visbys närhet.
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Inga av de befintliga byggnaderna i omgivningen har något utpräglat kulturhistoriskt värde.

Sigrajvs 1:4 i öster

Nunnesiken 1:5 i söder

Sigrajvs 1:3 och 1:6 i väster

Planerade bostäder

De nio fastigheterna ska vara minst 2 000 m2 vardera. På varje tomt kan en
huvudbyggnad och komplementbyggnader uppföras. Den totala byggrätten på
respektive fastighet är 200 m2. Gäststuga får vara maximalt 50 m2. Huvudbyggnad får endast innehålla en bostadsdel. Gäststuga får inte innehålla kök.
De nya husen bör inlemmas i skogsmiljön på naturens villkor. Bebyggelsens
karaktärsdrag ska utgå från uttrycket ”hus i skog”. Det innebär att varje huvudbyggnad så långt möjligt ska etableras i befintliga gläntor och omges av
naturmark. Byggnaderna bör också uppföras med avsikt att åstadkomma så
liten påverkan på naturförutsättningarna som möjligt. Med fördel kan husen
förses med vegetationstak. För att bebyggelsen ska upplevas som hus i skog
får tomterna inramas av gotlandstun, mur eller plank i tomtgräns bör undvikas.
Ur ett långsiktigt hållbart perspektiv bör bebyggelsen utformas så att etablering av förnyelsebar energi, såsom solceller eller solfångare, underlättas.
Byggnaders utformning ges relativt fria variationsmöjligheter. Huvudbyggnaders högsta totalhöjd regleras i särskild bestämmelse till 7,5 meter. För att
uppnå nätta volymer är det fördelaktigt om huvudbyggnaden delas upp i olika
volymer. Komplementbyggnad kan vara maximalt 5,0 meter i totalhöjd. För att
inte området ska upplevas splittrat ska huvudbyggnaders takform vara sadeltak.
Huvudbyggnad ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns och komplementbyggnad minst 1,5 meter.

__________________________________________________________________________________
8 (22)

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
ANTAGANDE
BN 2015/6226
Västerhejde Annex 1:1, skifte 2
2019-02-27
____________________________________________________________________________________________

Illustrationskarta

Bebyggelsen ska ha fasader i puts alternativt träpanel och ha en dov färgskala,
så att husen smälter väl in i landskapsbilden.
Vegetationstak, långsiktigt hållbara byggnadsmaterial och användandet av
förnyelsebar energi förordas.
Arbetsplatser

Ett varierat utbud av arbetsplatser finns i Visby. Till Visbys centrum är det cirka
7 km.

Offentlig service

Offentlig service är koncentrerad till Visborgsområdet och i Visby.

Kommersiell service

All kommersiell service är koncentrerad till Visby.

Tillgänglighet

I enlighet med plan- och bygglagen ska såväl bebyggelsen som den yttre miljön
vara tillgänglig för funktionshindrade.

Skyddsrum

Inom planområdet finns inga skyddsrum, ej heller i dess närhet.

Friytor
Lek och rekreation

Inom reglerad naturmark kan platser för lek utkristalliseras och utvecklas.
Planförslaget lämnar naturmark mellan vissa tomter så att människor och
arter kan passera. Dessutom kan lokalgatan och dess förlängning användas för
det rörliga friluftslivet, liksom anslutande gångstigar. Den gångstig som delvis
berörs av planförslaget kommer att återta sin justerade sträckning genom
naturliga flöden via gröna passager i detaljplanen. Stigsystemet förbinder
planområdet med Visborgsområdet. Arbetet med grön infrastruktur bedöms
därmed inte motverkas av plangenomförandet.
För att den skogliga karaktären ska råda och för att behålla markens goda
genomsläpplighet ska skogsstigar inte asfalteras eller beläggas.
Sammantaget innebär detta att planområdet fortsatt kan användas som
strövområde för närboende och för det rörliga friluftslivet.

__________________________________________________________________________________
9 (22)

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
ANTAGANDE
BN 2015/6226
Västerhejde Annex 1:1, skifte 2
2019-02-27
____________________________________________________________________________________________

Befintlig gångstig

Naturmiljö

Naturmarken utbredning inom planområdet har anpassats till naturvärdesinventeringens resultat, där den f d hästhagen närmast lokalgatan och ett
centralt område har reglerats som naturmark. Hästhage och område väster
om lokalgata bör klippas eller slås och röjas från buskar, träd och ljung så att
en ängsliknande karaktär uppnås.
Det är av stor vikt att tomterna är av naturtomt-typ och att de inte gräsbeläggs. För att bibehålla den skogliga karaktären mot vägområden har s k prickad mark, där byggnader inte får uppföras, reglerats 20 meter bred mot väg
562 och 8 meter mot lokalgatan. För att bebyggelsen ska upplevas som hus i
skog får tomterna inramas av gotlandstun, mur eller plank i tomtgräns bör
undvikas.
All naturmark inom planområdet föreslås utgöra en marksamfällighet, där de
föreslagna nio fastigheterna är delägare.
Inom naturmark kan teknikbyggnad för el, VA och fiber, lekplatser och likvärdiga anläggningar etableras. Tekniska anläggningar inom naturmark, såsom
fiber och transformatorstation, bör gestaltas i enlighet med övrig bebyggelse.
De bör också uppföras med avsikt att åstadkomma så liten påverkan på naturförutsättningarna som möjligt. Med fördel kan sådana byggnader ges flera
funktioner än bara det tekniska syftet, t ex förses med vegetationstak eller
solfångare.

Vattenområden

Inga öppna vattenområden återfinns inom planområdet.

Gator och trafik
Gatunät, gång-, cykeloch mopedtrafik

Angöring till planområdet sker via väg 562 för vilken Trafikverket är huvudman. Trafiken leds därefter in på befintlig angöringsväg, som leder genom
området. Från denna regleras en vägslinga för angöring av de sex tomterna i
norr och nordväst. Befintlig och ny väg regleras som lokalgata. Angöring till
respektive tomt ska ske från lokalgatan.
Befintlig anslutning till väg 562 ska uppfylla kraven i VGU.
Vägområdesbredd för befintlig och ny väg (lokalgata) regleras i planförslaget
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till 8,0 meter bredd. Körbana ska utföras 4,0 meter bred. Övriga ytor ska vara
naturliga (gallring ska företas av buskar och träd) och kunna ge plats för bortröjda snömassor.

Befintlig angöringsväg

Vägarna ska utföras med genomsläppligt material (grusbelagda) enligt Region
Gotlands standard. Gator ska dimensioneras enligt handboken ”Vägar och
gators utformning” (VGU) pärm 1, avsnitt sektion i tätort-gaturum. Gatans
överbyggnad ska dimensioneras med hänsyn till rådande geologiska förhållanden och kvalitén på utförda anläggningar ska lägst motsvara beskrivningarna i
Anläggnings-AMA 07.
De genomsläppliga ytorna längs lokalgatan innebär att dagvatten från området
kan infiltreras direkt i sanden utefter vägen.
Lokalgatan ska utformas så att åtkomlighet för räddningstjänstens fordon kan
ske i samband med nödutrymning och släckningsinsats.
Region Gotland ska inte vara huvudman för gator och allmän platsmark.
Ansvaret för projektering och anläggande av lokalgata och gångstigar åvilar
exploatören. Detta har reglerats i exploateringsavtal med Region Gotland.
För gemensam förvaltning av lokalgatan ska samtliga fastigheter inom planområdet ingå i nybildad gemensamhetsanläggning för väg. Denna ska även omfatta fastigheter utanför planområdet som nyttjar vägen. De fastigheter som
använder vägen idag är Västerhejde Sigrajvs 1:3, Västerhejde Sigrajvs 1:4,
Västerhejde Sigrajvs 1:6, Västerhejde Nunnesiken 1:5 och Västerhejde Annex
1:1. Gemensamhetsanläggningen ska förvaltas av en samfällighetsförening.
Inom detaljplanen kan gång- och cykeltrafik ske via lokalgatan och naturstigar.
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En befintlig gångstig från området och norrut kan nyttjas för gång- och cykelförbindelse mot Visborgsområdet i norr.
Ett utvecklingsarbete pågår för Visborgsområdet, vars infrastruktur redan i dag
ansluter söderut mot väg 562. Målpunkter i Visborgsområdet, såsom skola,
friluftsområde och idrottsanläggningar, är därmed lätt tillgängliga.
I dag saknas en överordnad gång- och cykelväg längs väg 562. Trygga gång- och
cykelförbindelser kring Visbys angöringsvägar kommer att utredas då den
fördjupade översiktsplanen för Visby ska uppdateras. Närheten till Visbys stora
utbyggnadsområde – Visborg – kommer att ge särskilt fokus på väg 556. Då
kommer även frågan om väg 562 ska förses med en överordnad gång- och
cykelväg att belysas.
Kollektivtrafik

En busshållplats, Gåshagen, med dagliga anslutningar mot Visby och Klintehamn finns vid väg 562 strax väster om planområdet. Väg 142 mellan Visby
och Hemse trafikeras av busslinje 12.
Den till planområdet närliggande busshållplatsen ger förutsättningar för en
behovsanpassad turtäthet för kollektivtrafiken.

Parkering

Störningar

Möjlighet att anordna parkering för minst två bilar ska finnas på egen fastighet.
Detaljplanen medför ingen betydande miljöpåverkan, varför ett genomförande
inte medför risker för människors hälsa eller för miljön.

Teknisk försörjning
Region Gotlands riktlinjer för hantering av enskild vattenförsörjning vid nyetablering innebär att provpumpning och redovisning av vattenkvalitet ska ge__________________________________________________________________________________
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nomföras vid planläggning. Vid provpumpning ska även mätning av den momentana vattentillrinningen genomföras. Redovisning av vattenkvalitet avser
alltid kloridhalt och normalt även fysikalisk-kemisk analys samt i vissa fall bakteriologisk analys.
Enligt Vattenplan Gotland (2005) förbrukar varje person cirka 175 l/dygn, vilket innebär ett vattenuttag per hushåll (3,5 personer) på cirka 600 l/dygn.
Det aktuella området ligger inom sekundärt vattenskyddsområde. Här är vattenkapaciteten generellt god.
Vattenkapacitet
Under hösten 2017 genomfördes en provpumpning av Gotlandsbrunnar AB
genom Göran Härlin, PM Vatten daterad 2017-11-20. Provpumpningen utgick
från en nyborrad brunn med 30 meters djup. Provpumpningen genomfördes
under tiden 2017-08-25 till 2017-08-28 med cirka 1 200 lit/tim. Totalt pumpades 42 000 liter. Stabil vattennivå uppnåddes vid pumpning 22,4 meter. En
vattenanalys inlämnades efter avslutad provpumpning.
Vattenkvalitet
Efter provpumpningen har kemiska vattenanalyser av vattenkvaliteten genomförts av LaboratorieMedicinskt Centrum, Gotland. Analysen, daterad 2017-0914, visar en kloridhalt på 12 mg/L, vilket understiger Region Gotlands riktvärden för godkänd vattenkvalitet. Se PM Vatten 2017-11-20.
Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsens Miljö- och vattenenhet har bedömt vattenverksamhetens omgivningspåverkan och om tillstånd (vattendom) behöver sökas hos Mark- och
miljödomstolen. Bedömningen visar att den planerande vattenverksamheten
inte är av sådan art att tillstånd erfordras. Se PM Vatten 2017-11-20.
Lagstiftning
Bortledande av grundvatten, d v s vattenuttag av grundvatten, är enligt 11
kapitlet 2 § miljöbalken (MB) vattenverksamhet. Normalt krävs tillstånd från
Mark- och miljödomstolen för att bedriva vattenverksamhet. Enligt 11 kapitlet
11 § MB krävs inte tillstånd för vattentäkt för en- och tvåfamiljsfastigheters
husbehovsförbrukning. Enligt 11 kap 12 § MB behövs inte heller tillstånd om
det är uppenbart att varken enskilda eller allmänna intressen skadas genom
vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena.
När det gäller att bedöma om enskilda eller allmänna intressen kan skadas är
det den som utför vattenverksamheten som har bevisbördan och avgör om
tillstånd behöver sökas. Detta innebär att om någon i efterhand påstår att
vattenverksamheten skadat allmänna eller enskilda intressen är det den som
utfört verksamheten som måste bevisa att så inte är fallet, om man inte har
tillstånd till verksamheten.
Länsstyrelsens överväganden
Fastigheten ligger inom Visbys vattenskyddsområde vars föreskrifter bland
annat innebär tillståndsplikt för nyanläggning av dricksvattenbrunn. Region
Gotland ska kontaktas om fler brunnar avses anläggas. Är vattenmängderna
som förbrukas i brunnen över 10 m3/dygn omfattas anläggningen av vattenförvaltningens krav, samtidigt som det är en livsmedelsanläggning vilken ska
anmälas till miljö- och hälsoskyddsnämnden, Region Gotland.
__________________________________________________________________________________
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Sammanfattning vatten
Vattenredovisningens kapacitet och kvalitet överensstämmer med regionens
Riktlinjer för hantering av enskild vattenförsörjning vid nyetablering, 2008-0409. Vattenkapaciteten indikerar därmed tillräcklig vattenmängd för de nio
hushåll som planeras.
Om vattenmängderna som förbrukas i brunnen överstiger 10 m3/dygn omfattas anläggningen av livsmedelsverkets föreskrifter för dricksvatten och ska då
anmälas till Miljö- och hälsoskyddsnämnden.
För att begränsa antalet hushåll inom planområdet reglerar en särskild planbestämmelse att gästhus inte får förses med kök.
För vatten- och avloppsanläggningar ska gemensamhetsanläggning bildas.
Denna ska förvaltas av en samfällighetsförening.
Mindre teknikbyggnad kan placeras inom naturmark.
Ledningsnät ska anläggas enligt Teknisk handbok VA; Region Gotlands projekterings- och anläggningsanvisningar för VA-system.
Avlopp

Det aktuella området ligger inom sekundär skyddszon för Visby vattenskyddsområde. Inom detta område är det förbjudet att släppa ut WC-vatten i mark.
Den genomförda provgropen uppfyller krav enligt vattenskyddsföreskrifterna
och har godkänts av enheten för Miljö- och Hälsa. En gemensam avloppsanläggning med infiltration för BDT-vatten ska genomföras i anslutning till den
godkända provgropen. Denna ska optimera den tekniska utformningen och
omgivningspåverkan. Platsen för avloppsanläggningen har markerats på
plankartan.
Den föreslagna mekaniska reningen av BDT-vatten består av en slamavskiljare,
typ tvåkammarbrunn, med efterföljande efterpolering/infiltration. I BDTvattensystemet skall vattnet ledas med självfall från respektive fastighet fram
till reningsanläggningen. Ledningsnätet placeras till största delen i vägmark.
På grund av det sekundära vattenskyddet ska toalettvatten omhändertas i
sluten tank, vilket regleras i särskild planbestämmelse. En sluten tank ska installeras inom respektive fastighet, alternativt kan gemensam tank etableras
för flera fastigheter. Husen ska förses med separata ledningar för WC- respektive bad-, disk- och tvättvatten.
För att begränsa antalet hushåll inom planområdet reglerar en särskild planbestämmelse att gästhus inte får förses med kök.
För vatten- och avloppsanläggningen ska gemensamhetsanläggning bildas.
Denna ska förvaltas av en samfällighetsförening.
Mindre teknikbyggnad och infiltrationsbädd kan placeras inom naturmark.
Tillstånd för avloppsinfiltration, slamavskiljare och slutna tankar ska sökas hos
Miljö- och hälsoskyddsnämnden innan anläggningen utförs.
Då hela planområdet ligger inom sekundär skyddszon för Visby vattenskydds-
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område ställs krav på särskilda skyddsåtgärder för att minimera risk för markoch grundvatten. Information om detta finns i vattenskyddsföreskrifterna. Det
är bl a tillståndsplikt för nya vattenbrunnar och anmälningsplikt för större
schaktningsarbeten. Tillståndsansökan och anmälan inlämnas till Miljö- och
hälsoskyddsnämnden.
Ledningsnät ska anläggas enligt Teknisk handbok VA; Region Gotlands projekterings- och anläggningsanvisningar för VA-system.
Dagvattenhantering

Dagvatten är regnvatten, smältvatten och spolvatten som via markytan, diken
eller ledningar rinner ut i recipienter som sjöar och vattendrag i motsats till
ytvatten som är det vatten som finns i sjöar, vattendrag, hav och våtmarker.
Inom planområdet förordas lokalt omhändertagande av dagvatten, d v s inget
dagvatten kommer att avledas till annan plats varken via diken, brunnar eller
kulvert.
Den naturliga markens beskaffenhet gör det lämpligt att låta allt dagvatten
infiltrera direkt i jorden oavsett om det är takvatten från byggnader eller nederbörd, som faller direkt till mark. Fördelen med att lokalt omhänderta dagvatten är dels att ledningssystem för dagvatten minimeras, dels att dagvattnet
behålls under längre tid på platsen, vilket därmed utgör en resurs under växtsäsongen för flora och fauna.
Inga vägar och stigar inom planområdet får hårdgöras med asfalt utan ska
utföras med genomsläppligt material (traditionella grusvägar/stigar), vilket
regleras i särskild planbestämmelse. Dessa kommer per automatik att ha en
mindre genomsläpplighet/direktinfiltration än övrig mark och skall därför utföras endera med klar bombering eller klar skevning så att dagvatten kan avrinna
på ett okomplicerat sätt till naturlig mer genomsläpplig mark vid sidan av vägområdena.
Om det under detaljprojekteringen framkommer att den naturliga genomsläppliga jordens mäktighet är ringa och underliggande jord består av tät finkornig morän, kan lokalt fördröjningsmagasin utföras. Detta kan lämpligen
placeras i naturområdet i planområdets mitt, endera som ett dolt magasin
alternativt som ett öppet magasin, d v s med minst en tidvis fri vattenyta.
För att minska riskerna för förorening av dagvattnet ska miljövänliga s k inerta
byggnadsmaterial användas, som inte reagerar nämnvärt med sin omgivning.
En särskild planbestämmelse reglerar att takmaterial inte får var zink eller
koppar. Användning av bekämpningsmedel är anmälanspliktigt enligt antagna
vattenskyddsföreskrifter. Biltvätt och båttvätt ska i första hand ske i anläggningar med föreskriven reningsanläggning. I undantagsfall kan fordon tvättas
på grus eller gräsplan där föroreningarna fastläggs i marken.

Förorenad mark

I den nationella databasen över potentiellt förorenade områden finns inga
objekt registrerade inom eller i direkt anslutning till planområdet. Om man vid
markarbeten eller liknande ändå påträffar förorening i mark eller vatten ska
tillsynsmyndigheten underrättas enligt 10 kap 11§ miljöbalken.

Uppvärmning

Den nya bebyggelsen ska lokaliseras och utformas så att förutsättningarna för
effektiv energianvändning och nyttjande av förnybar energi, såsom solceller
och solfångare, optimeras.
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El

Ny transformatorstation kan placeras inom naturmark. Ledningsdragning ska
samordnas med utbyggnaden av VA-ledningsnätet.

Fiber

I dag betjänar Västerhejde Fiber Ekonomisk förening fastigheten Västerhejde
Sigrajvs 1:4 med en fiberledning. Planområdet ska förberedas för anslutning av
fiber till samtliga fastigheter. Förutsättningarna för anslutning ska utredas i
samband med projektering av el och VA.
Fiberfördelningsskåp kan placeras inom naturmark.

Avfall

Sophantering och återvinning löses på egen tomtplats. Sopkärl ska placeras
lättåtkomliga på respektive tomtplats.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Tidplan

Detaljplanen handläggs med utökat standardförfarande, varför den förväntas
kunna antas under 2019. Genomförandet igångsätts omgående därefter.

Ansvarsfördelning
Huvudmannaskap

Denna detaljplan har utarbetats av en av exploatören utsedd konsult i samarbete med planenheten, Samhällsbyggnadsförvaltningen. För plankostnader till
regionen har särskilt plankostnadsavtal tecknats.
Exploatören ansvarar för detaljplanens genomförande.
Region Gotland är inte huvudman för allmänna platser inom planområdet.

Exploateringsavtal

För att säkerställa genomförandet i relation till områdets kommande fastighetsägare – tredje man – har ett exploateringsavtal upprättats mellan exploatören och Region Gotland. Detta reglerar utbyggnaden av vatten och avlopp,
väg, naturområde m m i enlighet med denna planbeskrivning.
Ledningsnät ska anläggas enligt Teknisk handbok VA; Region Gotlands projekterings- och anläggningsanvisningar för VA-system.
Exploateringsavtalet reglerar även exploatörens ansvar för bildande av gemensamhetsanläggningar och samfälligheter.
Exploateringsavtalet har undertecknats och godkänts i regionstyrelsen.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning,
gemensamhetsanläggning m m

Detaljplanen omfattar del av fastigheten Västerhejde Annex 1:1 (2).
Fastighetsbildning ska genomföras och bekostas av exploatören i enlighet med
framtagen detaljplan.
Nya fastigheter, 9 st, i enlighet med detaljplaneförslaget, ska bildas vid lantmäteriförrättning. En marksamfällighet bestående av allmän platsmark inom
planområdet föreslås även bildas vid lantmäteriförrättning. I denna ska de nio
nybildade fastigheterna ingå.
Gemensamhetsanläggningar ska bildas för områdets väg (lokalgata), vattenoch avloppsnät, naturmark och fiberkanalisering. Gemensamhetsanläggningarna ska förvaltas av en samfällighetsförening.
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I gemensamhetsanläggning för väg (lokalgata) ska alla tillkommande fastigheter inom planområdet ingå. Denna ska även omfatta fastigheter utanför planområdet som nyttjar vägen. De fastigheter som använder vägen idag är Västerhejde Sigrajvs 1:3, Västerhejde Sigrajvs 1:4, Västerhejde Sigrajvs 1:6, Västerhejde Nunnesiken 1:5 och Västerhejde Annex 1:1. Gemensamhetsanläggningen ska förvaltas av en samfällighetsförening.
Gällande vägservitut för Västerhejde Sigrajvs 1:4 och Västerhejde Nunnesiken
1:5 ska ändras så att de inte längre gäller inom planområdet där gemensamhetsanläggningen i stället ska gälla. För Västerhejde Sigrajvs 1:3 och 1:6 ska
vägservituten upphävas, eftersom fastigheterna enbart kommer att använda
väg inom planområdet.
All fastighetsbildning, liksom bildande av gemensamhetsanläggningar m m,
enligt ovan ska bekostas av exploatören.
De fastighetsägare som berörs av bildande av gemensamhetsanläggning för
väg kommer att kallas till lantmäterisammanträde. Vid sammanträdet prövas
sakägarnas yrkande och beslut kan sedan fattas om gemensamhetsanläggningens utförande, markupplåtelse inklusive eventuella ersättningar och andelstal för anläggningens utförande och drift.
I samband med planarbetet har fastighetsägarna till Västerhejde Nunnesiken
1:5 (utanför planområdet) rest frågan om möjligheten att överföra mark från
Västerhejde Annex 1:1 till Västerhejde Nunnesiken 1:5. Fastighetsägaren till
Västerhejde Annex 1:1 är beredd att avyttra och genom lantmäteriförrättning
överföra mark, i enlighet med ömsesidig överenskommelse, från fastigheten
Västerhejde Annex 1:1 till fastigheten Västerhejde Nunnesiken 1:5 då detaljplanen vunnit laga kraft. Kostnader ska belasta fastighetsägarna till Västerhejde Nunnesiken 1:5.

Ekonomiska frågor
Planekonomi

Ansvaret, liksom samtliga kostnader för detaljplanens genomförande, åvilar
exploatören till Västerhejde Annex 1:1 (2).
Genomförandet av detaljplanen medför utgifter för byggandet av olika
anläggningar m m. En ekonomisk bedömning ska visa att detaljplanens genomförande är ekonomiskt lönsam och att den därmed är realiserbar.
En grov kostnadskalkyl visar att kostnaderna för områdets genomförande
uppgår till drygt 3,0 mkr, varav planeringskostnader inklusive utredningar
uppgår till 600 tkr och utbyggnad av infrastruktur 1,8 mkr. Övriga kostnader
avser fastighetsbildning m m.
Exploatörens intäkter kommer i huvudsak att hänföras till försäljning av
de föreslagna tomtplatserna, vilka ger en uppskattad intäkt på cirka 5 mkr. Vid
en jämförelse med den värdeökning och de kostnader som detaljplanen medför samt de mervärden som uppkommer genom kommande exploatering för
bostäder kan detaljplanen förutses vara ekonomiskt lönsam.

Tekniska frågor
Brandsäkerhet

Tillgängligheten för räddningstjänsten ska vara sådan att utrustning för utrym-
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ning och brandsläckning inte behöver bäras mer än 50 meter från uppställningsplats för brandfordon. Byggnader ska utföras enligt Boverkets Byggregler
gällande brandskydd.
Tekniska utredningar

Vattenutredning med provpumpning och vattenanalys har genomförts.

Teknisk försörjning/VA

Ledningsnät ska anläggas enligt Teknisk handbok VA; Region Gotlands projekterings- och anläggningsanvisningar för VA-system.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE

Planförslaget möjliggör:
Bostäder: 1 800 m2 BTA

Bostäder: 9 tomter/
9 lgh

Natur: 14 969 m2

Lokalgata: 4 410 m2

Natur- och kulturvärden
Riksintresse

Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 § miljöbalken (MB). Åtgärder får
inte innebära att Gotlands samlade natur- och kulturvärden påtagligt skadas.
I övrigt påverkas inga riksintressen av den föreslagna detaljplanen.

Natur- och kulturmiljö

Den föreslagna utbyggnaden har ringa påverkan på områdets natur- och kulturvärden. Arbetet med grön infrastruktur bedöms ej heller motverkas av ett
plangenomförande.
All exploatering innebär påverkan på naturens förmåga att förse samhället
med nyttotjänster. Planförslaget är därför framtaget med ambitionen att i så
hög mån som möjligt minska den planerade bebyggelsens påverkansgrad.
Exploateringens påverkan bedöms dock som försumbar i ett större sammanhang.
Försörjande ekosystemtjänster så som skogens värde som materialkälla kan i
viss mån påverkas negativt av den föreslagna exploateringen genom att befintligt skogsområde till viss del måste avverkas. Som kompensationsåtgärd har
planförslaget tagit andra försörjande ekosystem i beaktande så som förbud
mot hårdgörande av stigar och vägar. Syftet är att åstadkomma så liten påverkan på markens möjlighet att infiltrera dagvatten, särskilt då området befinner
sig inom sekundärt vattenskyddsområde.
Området ska utgöras av hus i skog och gräsbeläggning av tomterna bör inte
utföras för att bibehålla reglerande tjänster som habitat och ekologiskt samspel, trots den mänskliga närvaron. Detaljplanen möjliggör för multifunktionella materialval - som vegetationstak - och effektiv energianvändning för att
ytterligare minska påverkan.
Åtgärder har också vidtagits för att bevara skogens kulturella ekosystemtjänster genom att befintliga stigar behålls i befintligt skick och utvecklas. Exploateringen kan därför innebära ett tillgängliggörande av planområdets närhet.
Övriga reglerande tjänster som inte påverkas eller gynnas av den föreslagna
exploateringen i skogsmiljö är luftkvalité, bullerreglering och klimat/erosion.
Inga kända kulturvärden eller fornlämningar finns.

Rörligt friluftsliv

Det rörliga friluftslivets rörelse genom området har beaktats i planförslaget.
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Sociala värden
Barnperspektivet
(RF § 39/2010 och
RS § 264/2011)

Kommunfullmäktige har beslutat att en barnchecklista ska användas som underlag vid all planering och beslut i nämnder då ärende berör barn under 18
år.
Förenta Nationernas Barnkonvention och frågeställningar som berör barn
och barnens bästa är ständigt närvarande under ett planeringsarbete, då de är
förutsättning för en god samhällsbyggnad. Barnkonventionens beaktande
säkerställs även genom remissförfarandet under planprocessen.
Det tilltänkta bostadsområdet ska utformas tryggt och tillgängligt. Dess närhet
till skog och natur ger goda förutsättningar för fri lek och en bra livsmiljö.
En befintlig gångstig från området och norrut kan nyttjas för gång- och cykelförbindelse mot Visborgsområdet och dess varierade utbud av fritidsaktiviteter.

Jämställdhetsperspektivet (KS §
257/2009)

Kommunstyrelsen har beslutat att en checklista för jämställdhet ska användas
som underlag vid alla beslut i nämnder.
Det tilltänkta området utgör en komplettering till befintligt bebyggelse. Områdets karaktär och utformning ger goda förutsättningar för ett tryggt och jämställt boende.
Busshållplatsen, Gåshagen, med dagliga anslutningar mot Visby och Klintehamn strax väster om planområdet, bidrar också till en mer jämställd livsmiljö.
Området knyter an till befintlig bebyggelse och aktiviteter i närområdet. Detaljplanen säkerställer fri passage för det rörliga friluftslivet, vilket ger möjligheter till ett aktivt och attraktivt friluftsliv i bostadens närhet för alla.

Fastighetsrättsliga
genomförandefrågor
och konsekvenser

Nya fastigheter, 9 st, i enlighet med detaljplaneförslaget, ska bildas vid lantmäteriförrättning. Även en marksamfällighet för allmän plats föreslås bildas vid
lantmäteriförrättning. I denna ska de nio nybildade fastigheterna ingå.
Gemensamhetsanläggningar ska bildas för områdets väg (lokalgata), naturområden, vatten- och avloppsnät samt fiberkanalisering. Gemensamhetsanläggningarna ska förvaltas av en samfällighetsförening. Exploatören ska stå för
utförande- liksom fastighetsbildningskostnader.
I gemensamhetsanläggning för väg (lokalgata) ska alla tillkommande fastigheter inom planområdet ingå. Denna ska även omfatta fastigheter utanför planområdet som nyttjar vägen. De fastigheter som använder vägen idag är Västerhejde Sigrajvs 1:3, Västerhejde Sigrajvs 1:4, Västerhejde Sigrajvs 1:6, Västerhejde Nunnesiken 1:5 och Västerhejde Annex 1:1. Gemensamhetsanläggningen ska förvaltas av en samfällighetsförening.
Gällande vägservitut för Västerhejde Sigrajvs 1:4 och Västerhejde Nunnesiken
1:5 ska ändras så att de inte längre gäller inom planområdet där gemensamhetsanläggningen i stället ska gälla. För Västerhejde Sigrajvs 1:3 och 1:6 ska
vägservituten upphävas, eftersom fastigheterna enbart kommer att använda
väg inom planområdet.
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I samband med planarbetet har fastighetsägarna till Västerhejde Nunnesiken
1:5 (utanför planområdet) rest frågan om möjligheten att överföra mark från
Västerhejde Annex 1:1 till Västerhejde Nunnesiken 1:5. Fastighetsägaren till
Västerhejde Annex 1:1 är beredd att avyttra och genom lantmäteriförrättning
överföra mark, i enlighet med ömsesidig överenskommelse, från fastigheten
Västerhejde Annex 1:1 till fastigheten Västerhejde Nunnesiken 1:5 då detaljplanen vunnit laga kraft. Kostnader ska belasta fastighetsägarna till Västerhejde Nunnesiken 1:5.
Fastighetskonsekvenser

Västerhejde Annex 1:1 (del av); nio nya fastigheter bildas i enlighet med detaljplanen. De nybildade fastigheterna ska ges andel i gemensamhetsanläggningar för väg, natur, VA-anläggningar och fiberkanalisering.
En marksamfällighet bildas för naturmark inom planområdet. De nio nybildade
bostadsfastigheterna föreslås bli delägande fastigheter i marksamfälligheten.
Marksamfälligheten kommer att belastas av gemensamhetsanläggningar för
väg, naturområde, VA-anläggningar och fiberkanalisering.
Västerhejde Sigrajvs 1:3; fastigheten ansluts till gemensamhetsanläggning för
väg. Gällande vägservitut ska upphävas, då detta ersätts med gemensamhetsanläggning för väg.
Västerhejde Sigrajvs 1:4; fastigheten ansluts till gemensamhetsanläggning för
väg. Gällande vägservitut ska ändras så att de inte längre gäller inom planområde, där gemensamhetsanläggning i stället bildas.
Västerhejde Sigrajvs 1:6; fastigheten ansluts till gemensamhetsanläggning för
väg. Gällande vägservitut ska upphävas, då detta ersätts med gemensamhetsanläggning för väg.
Västerhejde Nunnesiken 1:5; fastigheten ansluts till gemensamhetsanläggning
för väg. Gällande vägservitut ska ändras så att de inte längre gäller inom planområde, där gemensamhetsanläggning i stället bildas.
Västerhejde Annex 1:1; fastigheten ansluts till gemensamhetsanläggning för
väg.
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Resurser och hushållning
God bebyggd miljö

Planförslaget har upprättats med utgångspunkt att hushålla väl med befintliga
resurser. Bebyggelsens utformning och allmänhetens tillgänglighet till området
ger förutsättningar för en God bebyggd miljö och god hushållning med mark
och byggnader i enlighet med de av riksdagen 2005 beslutade miljömålen.

Hälsa och säkerhet
Miljö- och riskfaktorer

Region Gotland bedömer, med utgångspunkt från aktuella förhållanden och
risker samt framtida påverkan, att behovet av klimatanpassningsåtgärder i det
aktuella planområdet inte erfordras. Inga risker för ras, skred, erosion eller
översvämning kan förväntas.
Prognoserna för Gotland förutspår mer nederbörd med en ökad årsnederbörd
på 20-30 %. Landskapets förmåga att ta emot och leda bort vatten vid stora
nederbördsmängder kommer att sättas på prov.
Planområdet är inte lokaliserat så att det är särskilt utsatt för klimatförändringar. Ökad temperatur bör innebära en relativt liten påverkan för de boende
på platsen då tomter i skog föreslås. Den skog som står kvar runt fastigheterna
bidrar till skuggning och har en svalkande effekt.
Området är relativt plant, vilket medför att ras eller skred inte är relevant.
SMHI:s lågpunktskartering, vilken tagits fram som ett planeringsunderlag,
redovisar hur vatten rör sig i ett område och var lågpunkter finns där vatten
kan samlas under skyfall. Antalet isolerade lågpunkter, som skulle kunna få ett
vattendjup på minst 0,2 meter där vatten kan bli stående, finns inte inom
planområdet.
Vid en ökad nederbörd utgör platsens markförutsättningar möjligheter till god
infiltration och bortledning av vatten. Mycket kraftig nederbörd tillsammans
med de sandiga jordarna kan medföra lokal erosion i diken etc om vatten leds
iväg. I planen förordas dock lokalt omhändertagande. Det kan innebära svårigheter att bli av med vatten på de egna tomterna vid mycket kraftiga skyfall, vid
ihållande regn eller snösmältning om den sandiga jorden är mättad. Närområdet kommer fortsatt att vara obebyggt, vilket lämnar utrymme för åtgärder
såsom lagringsdammar eller liknande vid eventuella framtida behov. Risk för
översvämning är därmed ringa.

Biltrafik

Antalet tillkommande trafikrörelser till och från området bedöms inte vara av
sådan omfattning att störningar kommer att uppstå.

Hållbar transportinfrastruktur

Med utgångspunkt från att området kan försörjas med kollektivtrafik och att
gång- och cykelstråk har utkristalliserats norrut mot Visborgsområdet kan ett
ensidigt bilberoende motverkas, vilket bidrar till en mer hållbar transportinfrastruktur till och från området.
Frågan om en överordnad gång- och cykelväg längs väg 562 kommer att lyftas i
samband med uppdatering av den fördjupade översiktsplanen för Visby – Hela
Visby.

Miljökvalitetsnormer

Enligt 2 kap 10 § i plan- och bygglagen (PBL) ska miljökvalitetsnormerna i 5 kap
miljöbalken (MB) följas vid all planläggning. I denna framgår att gällande normer för luftkvalitet, omgivningsbuller, grundvatten m m ska beaktas.
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Det finns två typer av vattenkvalitetsnormer, dels den årsgenomsnittliga miljökvalitetsnormen (AA-EQS) och dels miljökvalitetsnormen för den högsta
acceptabla koncentrationen (MAC-EQS). AA-EQS är gränsen för den koncentration i vatten vid vilken inga skadliga effekter kan förväntas på eko-systemet
och människors hälsa vid en långvarig exponering. MAC-EQS skyddar ekosystemet mot kortsiktiga koncentrationstoppar.
Den aktuella planläggningens omfattning kommer med största sannolikhet
inte att påverka vattenkvalitetsnormerna och därmed inte heller någon av de
gränser som finns för koncentration av skadliga ämnen i vatten. Planbestämmelser med avsikt att skydda grundvatten och ett långsiktigt hållbart boende
har införts. Tillkommande trafikrörelser medför inte att normer för omgivningsbuller eller luftkvalitet överskrids.
Sammantaget innebär genomförandet av detaljplanen att några miljökvalitetsnormer inte överskrids.
Djurhållning

Region Gotlands riktlinjer för avstånd mellan djurhållning och planerade bostäder uppfylls i området.

Administrativa frågor
Genomförandetid

Genomförandetiden slutar 5 år efter det att beslut om antagande av detaljplanen vunnit laga kraft.

Övrigt

Lokalgata samt vatten- och avloppsanläggning ska vara utbyggt till nytillkommen fastighet innan bygglov kan beviljas.
Toalettvatten ska omhändertas i slutna tankar inom kvartersmark.
Region Gotland är inte huvudman för allmän plats.

Medverkande tjänstemän

Planen har utarbetats på uppdrag av Arkitektur & Film Carin Johanson AB i
samråd med Christian Björkman, fysisk planerare, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Region Gotland.
Genomförandefrågorna har utvecklats i samråd med lantmätare Susanna Collin, Torkel Öste fastighetskonsulter och markingenjör Per Seigerlund, Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2019-02-27

Anders Rahnberg
planchef

Christian Björkman
fysisk planerare
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Ärendenr BN 2015/6226
Handlingstyp Utlåtande
Datum 27 februari 2019

GRANSKNINGSUTLÅTANDE

Detaljplan för del av Västerhejde Annex 1:1 (skifte 2),
Region Gotland
Utlåtande över yttranden och synpunkter som inkommit under utställningstiden
Med anledning av inkomna yttranden och synpunkter har följande revideringar gjorts:
• Administrativ planbestämmelse har justerats – Bygglov får inte ges för lovpliktig åtgärd förrän åtgärder
och åtaganden enligt ingånget exploateringsavtal är utförda, samt Bygglov får inte ges för lovpliktig åtgärd förrän dagvattensystem, lokalgata samt anslutning till vatten- och avloppssystem har kommit till stånd.
• Planbeskrivningen har kompletterats med information om de Vattenskyddsföreskrifter för Visbys
grundvattentäkter, som gäller för sekundärt vattenskyddsområde, vilket planområdet omfattas av.
• Utöver redovisade ändringar har redaktionella tillägg och justeringar genomförts i planhandlingarna. I detta ingår även översyn av planbestämmelsers formulering utifrån nya direktiv.
Genomförda ändringar bedöms inte vara av sådan principiell karaktär eller av sådan art att ett förnyat utställningsförfarande erfordras. Utlåtandet kommer att sändas till de som inte fått sina kvarstående synpunkter tillgodosedda för kännedom.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Byggnadsnämnden godkänner planförslaget och skickar det vidare till Regionfullmäktige för
antagande.
________________________________________________________________________
Planförslaget, daterat 2018-06-12, har enligt 5 kapitlet 23 § plan- och bygglagen varit utställt för
offentlig granskning hos samhällsbyggnadsförvaltningen fr o m den 24 juli 2018 t o m den
28 augusti 2018. Den formella utställningen/granskningen har föregåtts av samråd med berörda
fastighetsägare, statliga, regionala och kommunala myndigheter samt andra vilka kan ha intressen att
bevaka. Framförda synpunkter och därav föranledda åtgärder har redovisats i separat samrådsredogörelse. Kungörelse angående utställningen har varit införd i ortstidningarna och uppsatt på Region
Gotlands anslagstavla. Brev har översänts till berörda fastighetsägare enligt upprättad postlista.
Nedan ges en redovisning av inkomna synpunkter och samhällsbyggnadsförvaltningens bemötanden av dessa. De yttranden som inkommit arkiveras på samhällsbyggnadsförvaltningen (ärendepärmen G1-G6).
Följande yttranden har inkommit under utställningstiden:

2
Instans/Inkommande datum

Länsstyrelsen,
2018-08-31 (G1)

Synpunkter/Åtgärder

Länsstyrelsen bedömer att de revideringar som genomförts sedan samrådet är tillräckliga och att planförslaget inte strider mot de intressen länsstyrelsen har att särskilt bevaka.
Länsstyrelsen vill dock framhålla Trafikverkets synpunkter om vikten av
att tillgång till kollektivtrafik samt gång- och cykelstråk utvecklas i samklang med ny exploatering, inte minst med beaktande av barn- och jämställdhetsperspektiv och som en del i utvecklandet av en långsiktigt hållbar transportinfrastuktur.

SamhällsbyggTrafikverkets synpunkter utvecklas nedan.
nadsförvaltningen

Trafikverket (G2) Trafikverket ställer sig positiv till de revideringar som genomförts av plan2018-08-05
förslaget efter samrådet, men saknar garantier för att konkreta åtgärder
kommer att genomföras i samband med utbyggnaden då dessa ligger utanför planområdet. Trafikverket anser att Region Gotland, som planerande myndighet, bör ta ett större ansvar för utbyggnaden av gång- och
cykelstråk samt att kollektivtrafiken anpassas/utvecklas i samklang med
ny exploatering.
SamhällsbyggSamhällsbyggnadsförvaltningen anser att Region Gotland tar sitt planenadsförvaltningen ringsansvar i dessa frågor. En uppdatering av den fördjupade översiktsplanen för Visby - Hela Visby - inleds med en sociotopkartering sommaren 2019. Under översynen av FÖP Visbys aktualitet kommer även kollektivtrafikens utformning, gång- och cykelstråk längs stadens angöringsvägar till Visby m m att studeras och anpassas till rådande bebyggelsestruktur och dess utveckling. Närheten till Visbys stora utbyggnadsområde –
Visborg – kommer att ge särskilt fokus på väg 556.
Den till planområdet närliggande busshållplatsen ger förutsättningar för
en behovsanpassad turtäthet för kollektivtrafiken.

Lantmäteriet (G3) Lantmäteriet har ingen erinran mot planförslaget.
2018-08-16

3
Gemensamt yttrande från fastighetsägarna till:
Västerhejde Gåshagen 1:1, Gåshagen 1:3, Gåshagen
1:5, Sandhedsskogen 1:3 och Törnerska H agen 2:2
(sakägare)
Västerhejde Videbo 1:1 o Bjärs 1:5,
Videbo 1:2, Videbo
1:4, och Västerhejde Nunnesiken
1:3 (ej sakägare).
(G4)
2018-08-22

I yttrandet framgår oro över att vattenkvalitet och kapacitet ska förändras
så att det inte räcker till alla befintliga fastigheter i närområdet. I dag är
området självförsörjande på vatten. Om kommunen förser området med
kommunalt vatten önskas garantier för att fastighetsägarna inte drabbas
av extra kostnader p g a tvångsanslutning.
Dessutom framförs att det finns djurhållning i områdets närhet på andra
sidan väg 562. Här finns bl a betande hästar och brukshundsklubbens
verksamhet pågår öster om planområdet. Vilka garantier kan ges för att
det inte blir klagomål på djuren i framtiden?

SamhällsbyggDet aktuella området ingår i sekundärt vattenskyddsområde, vilket i sig
nadsförvaltningen indikerar god vattentillgång. Områdets sandlager utgör tillrinningsområde för Visbys vattentäkter.

Den vattenutredning, som genomförts visar på god vattenkapacitet och
kvalitet och uppfyller de krav som ställs i Region Gotlands ”Riktlinjer för
hantering av enskild vattenförsörjning vid nyetablering”.
Region Gotland har inte planer på att förse området med kommunalt vatten inom en överblickbar framtid.
Region Gotlands riktlinjer för avstånd mellan djurhållning och planerade
bostäder uppfylls i området. Risken för att störning ska uppstå är därmed
ringa.

Västerhejde Fiber Västerhejde Fiber Ekonomisk Förening har anlagt och driver fiberop(G5)
tiskt nät i Västerhejde. Inom planområdet finns fiberledning med led2018-09-11
ningsrätt, som betjänar Sigrajs 1:4. Ledningen är placerad söder om

befintlig tillfartsväg och inom reglerad lokalgata.

Förutsättningarna för anslutning av den planerade bebyggelsen görs
lämpligast i samband med att projektering av el och VA genomförs.
SamhällsbyggPlanbeskrivningen förtydligas med framförd information.
nadsförvaltningen

Tekniska nämnden (G6)
2019-01-31

Tekniska nämnden beslutar att föreslå byggnadsnämnden att;
I genomförandebeskrivning ska det framgå att ”ledningsnät ska anläggas
enligt Teknisk handbok VA, Region Gotlands projekterings- och anläggningsanvisningar för VA-system”, liksom att ett exploateringsavtal ska
upprättas.
Detaljplanen ska omfatta även den stig som ska justeras och förlängas
norrut för att förbinda området med Visborgsområdet.

4
SamhällsbyggRedaktionella justeringar enligt framförda synpunkter genomförs, där
nadsförvaltningen så erfordras.

Den aktuella stigen är en naturstig, som delvis påverkas av planerad
bebyggelse. Denna kommer att återta sin justerade sträckning genom
naturliga flöden via gröna passager i detaljplanen. Detta stigsystem
förbinder planområdet med Visborgsområdet.
Kvarstående syn- Synpunkter/Åtgärder
punkt från samrådet;

Fastighetsägaren I det samrådsyttrandet från fastighetsägaren kvarstår synpunkten på
till Västerhejde
ett eventuellt införande av förbud mot bekämpningsmedel.
Törnerska H agen
2:2
SamhällsbyggFastigheten ligger inom Visbys sekundära vattenskyddsområde.
nadsförvaltningen Grundvatten försörjer de allra flesta av Visbys hushåll och måste därför
enligt lag skyddas mot skadliga ämnen som petroleumprodukter, bekämpningsmedel och andra föroreningskällor.

För vattenskyddsområdet gäller Vattenskyddsföreskrifter för Visbys
grundvattentäkter, antagna av Regionfullmäktige 2015-03-30. Föreskrifterna innebär inskränkningar i rätten att förfoga över de fastigheter
som omfattas av vattenskyddsområde och riktar sig i första hand till
markägare och innehavare av särskild rätt till fastigheter inom området. Föreskrifterna ställer krav på anmälansplikt för bland annat
schaktningsarbeten, hantering av brandfarliga ämnen och bekämpningsmedel.
Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening ska omgående anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått
kännedom om tillbudet, vilket framgår av 2 kap 1 § lagen (2003:778) om
skydd mot olyckor samt förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor. Anmälan ska göras till Räddningstjänsten, tel 112, Miljö- och byggnämnden samt vattentäktens huvudman, Teknikförvaltningen, Region
Gotland.

Visby den 27/2 2019

Anders Rahnberg
planchef

Christian Björkman
fysisk planerare
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Länsstyrelsen Gotlands län

Västerhejde Annex 1:1
Ställningstagande till behovet av miljöbedömning
Planen bedöms inte kräva miljöbedömning, med
miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Samråd om denna bedömning genomförs med länsstyrelsen, enligt förordningen
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar, 6 §.
”När detaljplanen upprättas skall bestämmelserna i 6 kap 11 – 18 och 22 §§
miljöbalken tillämpas, om planen kan antas medföra en sådan miljöpåverkan som
avses i 6 kap 11 § miljöbalken.” (PBL 4 kap 34 § andra stycket).
De nu kända förhållandena om området och planansökan innebär, enligt Region
Gotlands bedömning, inte risk för påverkan på miljö, hälsa, m.fl. faktorer av sådan
omfattning att en miljöbedömning ska krävas.

Miljöförhållanden och andra aspekter som har beaktats i bedömningen
Platsen

Planområdet ligger söder om Visby och Visborg i norra delen av Västerhejde.
Området består av skog av varierande ålder och sammansättning. Vissa floravärden
finns noterade inom planområdet, främst i vägkanter, gläntor och öppnare platser.
Friluftslivet är begränsat inom planområdet, det finns en del mindre stigar i skogen,
dock inga större stråk som uppenbart nyttjas av många människor.
Inga kända kulturvärden eller fornlämningar finns noterade.
Planområdet ligger inom yttre vattenskyddsområdet och föreslaget sekundärt
vattenskyddsområde. Utsläpp från toalett är ej tillåtet att infiltrera inom detta
område.
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De ekosystemtjänster som kan finnas i området är:
Försörjande - skogsbruk. Reglerande och upprätthållande – klimat/erosion/livsmiljö
samt i viss mån Kulturella – Rekreation/hälsa.
En naturvärdesinventering genomfördes under sommaren 2016 av genomförts av
Gotlands Botaniska Förening. (Bifogas).

Bild 1. Planområdets läge i Västerhejde
Planen

En förfrågan om planbesked har inkommit till samhällsbyggnadsförvaltningen.
Ansökan avser en kompletterande bebyggelsegrupp på 9 tomter till bebyggelsen längs
väg 562 mellan Visby och Stenkumla. Tomterna placeras på ömse sidor om den
mindre vägen som ansluter till väg 562.
Placeringen av de föreslagna tomterna har justerats utifrån den genomförda
naturvärdesinventeringen.
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Bild 2. Planförslaget.
Bedömning

Miljöförhållanden, som bör vara aktuella för bedömningen om de innebär betydande
miljöpåverkan, är främst vattenskyddsområdet samt områdets betydelse för friluftsliv
och naturvård.
VA-frågan är extra viktig i detta planarbete. I och med att planområdet ligger inom
Visbys vattenskyddsområde så tillåts inte infiltration av toalettvatten. Detta skall lösas
genom att toaletter ansluts till sluten tank. Detta är ett ärende hos Miljö och
hälsoskyddsnämnden som får avgöra att exakt utformning följer de riktlinjer och
lagar som finns. Provpumpning av vatten har genomförts som visar på tillräckliga
mängder dricksvatten, dock kvarstår provtagning avseende kvalitet vilket kommer att
göras. Dagvatten infiltreras lokalt inom planområdet. Ingen avvattning kommer att
behövas.
Att planlägga för 9 villatomter, justerade utifrån naturvärdesinventeringen innebär
sannolikt ingen större skada på några högre naturvärden. De artfynd som finns
noterade är i öppna gläntor, vägkanter, i gränser mellan öppen mark och skog. Det är
möjligt att en exploatering här faktiskt bidrar positivt till naturvärdena på platsen.
Det blir fler öppna gläntor i den annars slutna skogen, fler kantzoner. Den sandiga
marken kan även med viss störning i området bidra till habitatbildning för de vilda
bin Visborgsområdet strax norrut (motorcrossbanan m.fl.) är känt för.
Ekosystemtjänster påverkas både positivt och negativt av ett plangenomförande. De
försörjande påverkas i viss grad negativt då bruksvärd skog tas ur produktion. Även
reglerande tjänster kan påverkas något negativt då skogen tas bort, klimatreglerande
och upprätthållande, det kan bli viss, om än mycket liten omfattning, erosion av sand
som idag binds av skogen. Dock stärks andra tjänster såsom biologisk
mångfald/livsmiljö vilka i området som stort bedöms väga upp för de eventuellt
minskade ekosystemtjänsterna.
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Klimatförändringar – Planområdet är inte lokaliserat så att det är särskilt utsatt för
klimatförändringar. Ökad temperatur bör innebära en relativt liten påverkan för de
boende på platsen då tomter i skog föreslås, den skog som står kvar runt
fastigheterna bidrar till skuggning samt har en svalkande effekt. Området är relativt
plant vilket medför att ras eller skred inte är relevant, dock kan mycket kraftig
nederbörd tillsammans med de sandiga jordarna medföra lokal erosion i diken etc.
om vattnet leds iväg. I planen förordas dock lokalt omhändertagande. Det kan
innebära svårigheter att bli av med vatten på de egna tomterna vid mycket kraftiga
skyfall, vid ihållande regn eller vid snösmältning om den sandiga jorden är mättad.
Området runt tomterna kommer fortsatt vara obebyggt vilket lämnar utrymme för
åtgärder såsom lagringsdammar eller liknande vid eventuella framtida behov.
För friluftslivet så innebär inte exploateringen någon påtaglig skada. Planförslaget
lämnar naturmark mellan vissa av tomterna så människor och arter kan passera.
Arbetet med grön infrastruktur bedöms därmed inte motverkas av ett
plangenomförande.
Inga miljökvalitetsnormer bedöms överskridas vid ett plangenomförande förutsatt att
avloppslösningen sker enligt förslaget.
Påverkans totaleffekt

Samhällsbyggnadsförvaltningen har bedömt att ett genomförande av förslagen plan
inte medför en betydande miljöpåverkan förutsatt att avloppslösningen följer Miljö
och hälsoskyddsnämndens beslut.
Det bedöms vara en plan som medger bebyggelse av ytterligare bostäder samt
anlägga vägstruktur med liten påverkan på miljö och människor och med liten total
påverkan.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Jimmy Holpers
Regionekolog
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