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Inger Harlevi
Ordförande

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2019-09-23

Handlingar till

Ärende 2

Fyllnadsval till regionfullmäktige
Innehåll
• Länsstyrelsens sammanräkning 2019-06-26:
Ny ledamot i regionfullmäktige (efter Ayman Aboulaich, M)
M
Margareta Benneck, Västerhejde Nunnesiken, 621 99 Visby
Ny ersättare i regionfullmäktige (efter Margareta Benneck, M)
M
Ingela Gardelin, Vibble Ulfsparres väg, 622 60 Visby
Ingen ny ersättare i regionfullmäktige (efter Peter Håård, SD)
Eftersom kvoten av ersättare är fylld
Ny ledamot i regionfullmäktige (efter Charlotte Criwall, M)
M
Ingemar Lundqvist , Väte Hassle 819, 623 78 Klintehamn
Ny ersättare i regionfullmäktige (efter Ingemar Lundqvist, M)
M
Mats Hedström, Strandvägen 7, 624 48 Slite
Ny ledamot i regionfullmäktige (efter My Frändestrand, S)
S
Anneli Klovsjö, Väskinde Starrvägen 29, 621 75 Visby
Ny ersättare i regionfullmäktige (efter Anneli Klovsjö, S)
S
Gerty Holmstedt, Gothem Botvalde 572, 624 30 Slite

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-06-12

RS § 191

Månadsrapport. April 2019 Region Gotland

RS 2019/394
AU § 166

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Månadsrapporten godkänns.
• De åtgärder som beslutades i delårsrapport 1 ska genomföras.
•

Regionstyrelseförvaltningen överlämnar samlad månadsrapport för Region Gotland
avseende april månad.
Efter april prognostiseras ett resultat på 70 miljoner kronor, mnkr (64 mnkr delår 1).
Prognosen för nämnderna har förbättrats något och uppgår till -43 mnkr (-46 mnkr
delår 1). Skatteintäkter och bidrag beräknas bli något högre efter prognos från 2 maj
och vissa andra poster på finansförvaltningen beräknas också bli något bättre.
Att nämndernas prognos är förbättrad är naturligtvis positivt men förändringen är så
pass liten att det inte förändrar slutsatserna från delårsrapport 1. Regionstyrelsen
förväntas föreslå regionfullmäktige att ge hälso- och sjukvårdsnämnden, tekniska
nämnden, socialnämnden samt miljö- och byggnämnden i uppdrag att omedelbart
vidta åtgärder för att nå ekonomisk balans vid årets slut. Vidare ska samtliga nämnder
vidta kraftfulla åtgärder för att minska nettokostnadsutvecklingen så att den uppgår
till högst 2,7 procent vid årets slut.
Regionstyrelsen har också gett samtliga förvaltningar i uppdrag att göra en fördjupad
analys av personalkostnaderna.
Nettokostnadsutvecklingen inklusive interna poster ligger på 4,3 procent för
perioden. Den externa nettokostnadsutvecklingen uppgår till 4,6 procent. Nettokostnadsutvecklingen är liksom tidigare svårbedömd då stora statsbidrag utbetalas i
olika perioder under året. Jämfört med delårsrapport 1 är nettokostnadsutvecklingen
högre. Det beror på att intäkterna är lägre till följd av att dessa utbetalningar sker vid
olika tillfällen. Kostnadsökningen ligger på samma nivå som i delårsrapport 1.
Sjuktalet har jämfört med årsskiftet ökat från 5,8 till 5,9 och antal anställda är 6 704
(6 588 mars 2018). Det är en ökning med 116 anställda. I delårsrapport 1
rapporterades ökningen till 92 anställda.
Ingen ny investeringsprognos har gjorts i april.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-06-12

RS § 191 forts
RS 2019/394

Månadsrapporten för april är den andra uppföljningsrapporten för året.
Månadsrapporten är inte lika omfattande som delårsrapporterna och är i huvudsak
inriktad på ekonomi.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att månadsrapporten godkänns samt att de
åtgärder som beslutades i delårsrapport 1 ska genomföras.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2019-05-17
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2019/394
17 maj 2019

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Månadsrapport april 2019
Förslag till beslut i regionstyrelsen

•
•

Månadsrapporten godkänns.
De åtgärder som beslutades i delårsrapport 1 ska genomföras.

Sammanfattning och bedömning

Efter april prognostiseras ett resultat på 70 mnkr (64 mnkr delår 1). Prognosen för
nämnderna har förbättrats något och uppgår till -43 mnkr (-46 mnkr delår 1).
Skatteintäkter och bidrag beräknas bli något högre efter prognos från 2 maj och vissa
andra poster på finansförvaltningen beräknas också bli något bättre.
Att nämndernas prognos är förbättrad är naturligtvis positivt men förändringen är så
pass liten att det inte förändrar slutsatserna från delårsrapport 1. Regionstyrelsen
förväntas föreslå regionfullmäktige att ge hälso- och sjukvårdsnämnden, tekniska
nämnden, socialnämnden samt miljö- och byggnämnden i uppdrag att omedelbart
vidta åtgärder för att nå ekonomisk balans vid årets slut. Vidare ska samtliga nämnder
vidta kraftfulla åtgärder för att minska nettokostnadsutvecklingen så att den uppgår
till högst 2,7 procent vid årets slut.
Regionstyrelsen har också gett samtliga förvaltningar i uppdrag att göra en fördjupad
analys av personalkostnaderna.
Nettokostnadsutvecklingen inklusive interna poster ligger på 4,3 procent för
perioden. Den externa nettokostnadsutvecklingen uppgår till 4,6 procent.
Nettokostnadsutvecklingen är liksom tidigare svårbedömd då stora statsbidrag
utbetalas i olika perioder under året. Jämfört med delårsrapport 1 är
nettokostnadsutvecklingen högre. Det beror på att intäkterna är lägre till följd av att
dessa utbetalningar sker vid olika tillfällen. Kostnadsökningen ligger på samma nivå
som i delårsrapport 1.
Sjuktalet har jämfört med årsskiftet ökat från 5,8 till 5,9 och antal anställda är 6 704
(6588 mars 2018). Det är en ökning med 116 anställda. I delårsrapport 1
rapporterades ökningen till 92 anställda.
Ingen ny investeringsprognos har gjorts i april.
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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 2019/394

Sammanställning av utfall och prognos per nämnd, mnkr
Nämnd

Budget
jan-april

Justerat
utfall

Avvikelse

Årsbudget
2019

Prognos

Helårsavvikelse
(delår 1)

Bokslut
2018

138

135

3

396

391

5 (3)

25

11

11

0

33

33

0 (0)

0

127

124

3

363

358

5 (3)

25

62

63

-1

186

195

-9 (-11)

-3

teknikförvaltningen

45

45

0

134

140

-6 (-8)

0

samhällsbyggnads
förvaltningen

17

18

-1

52

55

-3 (-3)

-3

9

11

-2

26

28

-2 (-2)

4

Barn- och
utbildningsnämnden

395

390

5

1 186

1 192

-6 (-6)

-27

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

101

94

7

303

300
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Socialnämnden

454

438

16

1 363

1 367

-4 (-5)

-29

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

546

561

-15

1 651

1 681

-30 (-30)

-38

1 705

1 692

13

5 111

5 154

-43 (-46)

-56

Regionstyrelsen

varav
politiker
organisationen
regionstyrelse
förvaltningen
Tekniska nämnden

varav

Miljö- och
byggnämnden

Summa

12

Resultaträkning, mnkr
Resultat
jan-april
Intäkter
Kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter

Prognos 2019

Budget
2019

Bokslut
2018

1 273

4 017

4 300

4 253

-2 906

-8 989

-9 236

-8 932

-79

-240

-245

-230

-1 712

-5 212

-5 181

-4 909
5 080

1 764

5 293

5 263

Finansiella intäkter

10

25

15

35

Finansiella kostnader

-8

-36

-40

-21

54

70

57

185

Årets resultat
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2019/394

Kostnads och intäktsutveckling

Nettokostnadsutvecklingen inklusive interna poster är i perioden 4,3 procent (3,7
delår 1). Den externa nettokostnadsutvecklingen är 4,6 procent (4,2 delår 1). Både
den interna och externa nettokostnadsutvecklingen är alltså högre än vad som
rapporterades i delårsrapport 1. Det har sin främsta förklaring i periodisering av
intäkterna. Kostnadsökningen är den samma. Det är främst statsbidrag som utbetalas
i olika perioder.
Kostnaden för hyrpersonal har minskat med 22 procent. Inom primärvården har
antal hyrläkarveckor minskat från 281 motsvarande period 2018 till 149 i år. Det är i
princip en halvering. Kostnaden för hyrsjuksköterskor är oförändrad.
För att nämndernas verksamhet ska rymmas inom den budget som beslutats krävs att
nettokostnadsutvecklingen totalt för alla nämnder får bli högst 2,7 procent. I
samband med delårsrapport 1 föreslår regionstyrelsen att samtliga nämnder ska få i
uppdrag att vidta kraftfulla åtgärder för att minska nettokostnadsutvecklingen till
högst 2,7 procent.

Kostnader och intäkter inklusive interna poster, mnkr

Totala intäkter
Personalkostnader

varav övertid, mertid

Periodens utfall

Periodens utfall
föregående år

Procentuell
skillnad

1 264,4

1 254,0

0,9

1 147,2

1 085,8

5,7

30,8

12,1

9,2

Utbildning, kurs o konferensavgifter

14,3

13,2

8,0

Konsulter

13,6

10,9

24,9

Hyrpersonal
Förbrukningsmaterial, inventarier
Övriga kostnader

varav internhyra

20,1

25,8

-22,1

149,8

145,0

3,3

1 627,9

1 610,7

1,1

138,0

148,6

-7,1

Summa kostnader

2 972,9

2 891,4

2,8

Nettokostnad

1 708,5

1 637,4

4,3

Externa kostnader och intäkter, mnkr
Periodens utfall

Periodens utfall
föregående år

Procentuell
skillnad

368,5

346,4

6,4

1 147,2

1 085,8

5,7

12,1

9,2

30,8

Utbildning, kurs o konferensavgifter

14,2

13,2

7,7

Konsulter

13,6

10,9

25,3

Hyrpersonal

19,8

25,3

-21,6

129,3

125,6

2,9

Totala externa intäkter
Personalkostnader

varav övertid, mertid

Förbrukningsmaterial, inventarier
Övriga kostnader

735,1

701,7

4,8

Summa externa kostnader

2 059,2

1 962,5

4,9

Nettokostnad

1 690,7

1 616,1

4,6
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2019/394

Personalstatistik och personalkostnader

Personalkostnaderna har januari till april ökat med 5,7 procent. Ökningen är alltså i
princip lika stor som rapporterades i delårsrapport 1 då den var 5,8 procent. I
samband med delårsrapport 1 har regionstyrelsen gett förvaltningarna ett uppdrag att
göra en fördjupad analys av förvaltningens personalkostnader med särskilt fokus på
hur stor del av ökningen som kommer av extern finansiering som exempelvis
statsbidrag och projektmedel. Uppdraget kommer att återrapporteras till
regionstyrelsen i augusti.
I delårsrapporten konstaterades att ökningen på total nivå kan härledas till
löneöversyn med 3,2 procent, volymökning 1,6 procent samt lön ej arbetad tid
(sjuklön och semesterlön) 1,0 procent.
I diagrammen nedan visas utvecklingen av antal tillsvidareanställda och antal
visstidsanställda från årsskiftet 2016/2017. En tydlig ökning kan ses från 2018 och
framåt.

Antal tillsvidareanställda dec 2016 - mars 2019
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2019/394

Antal anställda per förvaltning
Förvaltning

Antal anställda
Antal
mars 2018 anställda dec
2018

Antal
anställda
mars 2019

Förändring
jmf med
mars 2018

Regionstyrelseförvaltningen

671

673

675

+4

Teknikförvaltning

299

317

318

+19

Samhällsbyggnadsförvaltning

162

174

175

+13

Utbildnings- och arbetslivsförvaltning

2 188

2 198

2 254

+66

Socialförvaltning

1 806

1 750

1 764

-42

Hälso- och sjukvårdsförvaltning

1 479

1 520

1 536

+57

Summa förvaltningar

6 605

6 632

6 722

+117

Totalt*

6 588

6 613

6 704

+116

* 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.

Personalkostnad per förvaltning, mnkr
Förvaltning

Politikerorganisationen
Regionstyrelseförvaltningen
Teknikförvaltning
Samhällsbyggnadsförvaltning

Personalkostnad*
april 2019

Personalkostnad*
april 2018

Förändring

7 084

5 082

39,4 %

109 958

104 396

5,3 %

59 251

53 675

10,4 %

35 019

32 922

6,4 %

Utbildnings- och arbetslivsförvaltning

346 413

330 772

4,7 %

Socialförvaltning

269 774

261 573

3,1 %

Hälso- och sjukvårdsförvaltning

319 685

297 383

7,5 %

1 147 185

1 085 803

5,7 %

Summa förvaltningar
*endast konto 5 personalkostnader

I tabellen visas personalkostnaden per förvaltning januari-april 2019 jämfört med
motsvarande period 2018. Kostnaden för hyrpersonal finns inte med i den här
jämförelsen. Kostnadsökningen är hög på många förvaltningar.
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Region Gotland
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RS 2019/394

Sjukfrånvaro

Fram till mars 2019 har sjukfrånvaron ökat från 5,8 till 5,9 jämfört med årsskiftet.
Sjukfrånvaron har varit hög i början av året. Målet är att sänka sjukfrånvaron till 4,5
senast 2020. Männens sjukfrånvaro har ökat från 2015 och framåt.
Både teknikförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har ett högre sjuktal
jämfört med årsskiftet. Övriga förvaltningar har i princip oförändrat sjuktal. Det
arbete som pågår i organisationen för att sänka sjuktalet behöver fortsätta och ge
resultat.
Sjukfrånvaro totalt 2015-2019
7,0
6,0

6.6

6.4

5.9

5.6

6.4

6.5

6.5

5,8

5.8

5.9

3.9

3.8

5,0
3.6

4,0

4,0
Totalt

3.1

Kvinnor

3,0

Män

2,0
1,0
0,0
2015

2016

2017

2018

2019

Sjukfrånvaro per förvaltning 2016-2019
7,1

8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

5,7

5,5
4,5

5,9

5,5

3,9

Totalt

Hälso- och sjukvårdsförvaltning

Socialförvaltning

Utbildnings- och arbetslivsförvaltning

Samhällsbyggnadsförval...

Teknikförvaltning

Regionstyrelseförvaltn...

2016
2017
2018
2019
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Ärendebeskrivning

Månadsrapporten för april är den andra uppföljningsrapporten för året.
Månadsrapporten är inte lika omfattande som delårsrapporterna och är i huvudsak
inriktad på ekonomi.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-06-12

RS § 195

Översyn taxor och avgifter kultur- och
fritidsverksamheten

RS 2019/412
AU § 171

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Regionstyrelsen godkänner de föreslagna ändringarna.
• Ändringarna ska gälla från 1 januari 2020.
•

Senaste som taxor för fritidsverksamheten korrigerades var 2015 då en 6-procentig
höjning genomfördes. Sedan dess har taxorna varit oförändrade. Det vi nu går fram
med är en höjning med 10 procent över all fritidsverksamhet, inträdet på badhusen
exkluderat då en justering genomfördes nyligen, förutom en justering vid anmälan till
pedagogisk verksamhet på baden. Anläggningarna upplåts i första hand till
gotländska föreningar med ungdomsverksamhet för träning, matcher, möten och
arrangemang. Avgiften för hyrorna är starkt subventionerade och utgör den största
andelen av det ekonomiska stödet regionstyrelsen ger det gotländska föreningslivet.
Denna justering av taxor och avgifter är ett sista led i den besparing på 15 000 000 kr
som har legat på kultur- och fritidsverksamheten. Om man väljer att få fram med tio
procent höjning av fritid samt bibliotekens höjning kommer den sista 500 000 kr i
besparingen att kunna genomföras då fritid räknar med en potentiell intäktsökning på
480 000 kr och biblioteken med över 30 000 kr baserat på 2018 års utfall.
Ärendet bereddes på mötet med kultur- och fritidsberedningens möte den 5 april
2019 och beredningen ställde sig bakom förslaget.
Fritid
Utfallet under 2018 av de totala intäkterna på uthyrning av anläggningar (både för
verksamhet och för logi) samt IP skogen, blev 2018 cirka 4,8 miljoner kronor. En 10
procentig höjning skulle med andra ord inbringa runt 480 000 kr. Regionstyrelseförvaltningen bedömer det bäst att gå fram med en höjning över hela spektrat av
tjänster för att sprida kostnaderna så pass mycket som möjligt över föreningarna.
Konsekvensen blir uppenbart att det ska komma in ytterligare nästan en halv miljon
från det gotländska föreningslivet. De stora föreningarna ligger på mellan 100 000 kr
och 200 000 kr i hyra under ett år och för deras del gäller det att hitta mellan 10 000
kr och 20 000 kr till i sin verksamhet att betala för hyra av anläggning.
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Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att detta skulle vara hanterbart för
föreningarna, även om givetvis ekonomin kan vara en utmaning för många. Dock
täcker det aktivitetsstöd en förening får för barn- och ungdomsaktiviteter kostanden
som det är att hyra en plan eller anläggning.
Som exempel skulle Södervärnshallen stora hall kosta 83 kronor att hyra i timmen
jämfört med tidigare 76 kronor i timmen med det nya förslaget.
Generellt sätt är baden och verksamheten där exkluderat från en höjning då det
genomfördes en prisjustering på baden nyligen. Ett undantag är dock anmälningsavgiften till den pedagogiska verksamheten på baden. Där har det tidigare varit ett
problem med osäkerheten vem som medverkar vid kurserna i och med många sena
avanmälningar. För att komma till rätta med detta föreslås följande tillvägagångssätt;
I och med införandet av e-tjänst vid anmälan betalas även avgiften vid anmälan. Vid
avbokning ska bara halva avgiften betalas tillbaka, och när det är två veckor eller
mindre kvar till kursstart betalas ingen del av avgiften tillbaka. Detta för att ge verksamheten bättre förutsättningar att planera och genomföra kurser. Vid läkarintyg
betalas hela avgiften tillbaka.
Hyresavgifter
Våra hyresavgifter är idag 20 kr/vecka för både spelfilm och tv-spel. Vi föreslår att
den avgiften kvarstår tills vidare eftersom vi i dagsläget varken tror på en höjning
eller sänkning. Skulle vi höja finns en relativt stor risk att utlåningen skulle gå ner
eftersom det idag finns så många andra sätt att enkelt få tag på film och tv-spel.
Skulle vi sänka avgiften så behöver vi ta in de intäkterna på annat håll, vilket vi inte
ser som rimligt. (Enligt bookit låg intäkterna 2018 på strax över 10 500 kr.)
Fjärrlåneavgifter
Bibehålla samma nivå som tidigare; 20kr på boklån från andra bibliotek inom
Norden. För boklån från bibliotek utanför Norden är avgiften 150kr. Artikelkopior
kostar 20 kr/artikel + 1 kr/sida från bibliotek inom Norden, och 100 kr/artikel från
bibliotek utanför Norden.
Övertidsavgifter
Enligt Bookit så föll övertidsavgifter ut på sammanlagt 107 709:- år 2018. I dagsläget
har vi en övertidsavgift på 1 kr/dag och medium. Vi förslår att den ökas till 2 kr/dag
och medium. Maxbeloppet för dessa medium är 35 kr/st. Vi föreslår en höjning till
50 kr/medium.
forts
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Vad gäller undantagen, dvs de medier som har en högre övertidsavgift, så föreslås lite
ändringar även där. Undantagen ser ut som följer idag: Snabblån 5 kr/dag och
medium, Kursbok 10 kr/dag och medium och spelfilm och tv-spel 20 kr/dag och
medium.
Vi föreslår att alla undantagen får en avgift à 10 kr/dag och medium eftersom de alla
är medier som vi önskar ha större omsättning på. Snabblånen dubblar då sin intäkt
(oklart hur mycket), kursböckerna kvarstår. När det gäller spelfilm så har personalen
länge tyckt att det är en hutlöst hög övertidsavgift, vilket resulterat i att väldigt många
låtit låntagaren fått betala en extra film-hyra (20 kr) istället för, låt säga 4 dagars
övertid (80 kr). Vi tror därför att en lägre avgift kommer att leda till att personalen
inte är så generös i att göra undantag från bestämmelserna, vilket leder till en högre
intäkt.
I dagsläget har spelfilm och kursbok ett maxbelopp per medium. Det är 200 kr. Vi
föreslår att det gäller för alla i undantagskategorin. Maxbeloppet per återlämningstillfälle är idag 250 kr. Vi föreslår att den höjs med 10 % till 275 kr.
Att höja mer kan komma att avskräcka folk från att låna böcker i den utsträckning de
gör och/eller att de blir väldigt duktiga på att lämna tillbaka sina böcker i tid. Detta
skulle i så fall betyda att vi inte ökar våra intäkter.
Biblioteket ska vara till för alla så kan det bli förödande för en med dålig ekonomi
som blir stoppad från att låna böcker på grund av obetalda böter. Våra samlingar bör
komma så många som möjligt till del och vårt demokratiska uppdrag jämte uppdraget
att sprida kunskap och god litteratur måste få komma främst.
Det finns också en risk med att ha för höga avgifter eftersom personalen måste
kunna känna att det känns rimligt att kräva låntagaren på dessa belopp. Exempelvis:
övertidsavgiften har höjts till 5 kr/dag (maxavgift 150 kr, maxbelopp per tillfälle
500 kr) – En låntagare får influensa och tänker inte på att låna om sina böcker. När
en kommer till biblioteket 10 dagar senare med sina böcker får en betala 50 kr/bok.
Har en då lånat 8 böcker så blir beloppet 400 kr. (jmfr 2 kr/dag=20krx8=160kr)
Ersättning för förstörd eller förkommen media
Efter att två påminnelser gått ut skickas en räkning ut. Eftersom denna hantering
kräver en del arbetstid önskar vi införa en administrativ avgift à 50 kr.
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Bok/ljudbok för barn önskar vi höja från 100kr till 125 kr, tidskriftshäfte från 50 kr
till 75 kr samt musik-CD från 150 kr till 175 kr. Bok/ljudbok för vuxna kvarstår på
300 kr. Dock önskar vi införa en ny avgift för pocketbok, 100 kr/st, eftersom det
inte känna befogat att ta 300 kr för en sådan.
När det gäller DVD, TV-spel, CD-ROM, och språkkurs gäller inköpspriset.
Fjärrlånat material bestämmer långivande bibliotek över, så de sätter även
ersättningsavgiften.
Avgifter för bibliotekstjänster som riktar sig till gymnasiala friskolor, privat företag
och vårdgivare
I nuvarande avgiftslistan finns ett stycke med bibliotekstjänster som riktar sig till
gymnasiala friskolor, privata företag och vårdgivare. Detta är tjänster som mycket
sällan nyttjats. Vi skulle därför vilja ta oss tid att analysera detta för att så småningom
arbeta fram en ny lista med övriga bibliotekstjänster. Därför väljer vi att tills vidare
inte erbjuda dessa tjänster.
Andra avgifter
Biblioteken tillhandahåller en del andra tjänster, vars avgifter tidigare inte har
listats/beslutats om i nämnd. För tydlighetens skull kanske de bör vara med.
Att kopiera på biblioteken har i flertalet år kostat 2 kr/A4 och 4 kr/A3.
Almedalsbiblioteket har dock länge erbjudit samma avgift som studenterna och
lärarna vid campus Gotland betalar, men eftersom vi bör ha samma avgifter på alla
bibliotek så har det nyligen ändrats. Vi föreslår att kostnaden för färgkopior ökar till
3 kr/A4 samt 5 kr/A3 eftersom färgkopior helt enkelt kostar mer.
På ett fåtal bibliotek går det att faxa. Detta sker endast några gånger om året men är
en uppskattad service. Priserna idag är 5 kr/sida inom Sverige, 10 kr/sida inom
Europa samt 25 kr/sida för resten av världen. Eftersom det i princip är kostnaden
för ett samtal till de olika platserna, så föreslår vi att det i fortsättningen ska kosta
5kr+2kr/sida inom Sverige, 1 0kr+2 kr/sida inom Europa, samt 25 kr+2 kr/sida för
resten av världen. Genom att ta en uppringningsavgift + avgift för antal sidor som
faxas så blir det en rimlig avgift om en önskar faxa t ex fyra sidor till Australien.
På ett fåtal bibliotek har en möjlighet att laminera dokument. Avgiften är 5 kr/A4
och 10 kr/A5.
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Avgiften för ett nytt lånekort till ett existerande lånekonto (alltså då en tappat bort
det första kortet en fick gratis) vill vi höja från 10kr till 20 kr och priset för en
plastkasse till 5 kr (tidigare 2 kr). Det här är inga stora intäktsposter utan vi vill höja
priset av miljöskäl så att låntagarna ändrar beteende och i större utsträckning tar med
egna bärdon till biblioteket och att de nyttjar utlåningsautomaterna genom att knappa
in personnummer (då behövs inget fysiskt kort, bara ett lånekonto).
Ärendets behandling under mötet

Thomas Gustafson (V) yrkar att taxorna likriktas på så sätt att det inte ska vara dyrare
under Almedalsveckan.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Thomas Gustafson
yrkande och finner att arbetsutskottets förslag bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-05-17
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AVGIFTER FÖR REGIONSTYRELSEFÖRVALTNINGENS
ANLÄGGNINGAR OCH MATERIAL
Kultur- och fritidsavdelningen (KFA) hyr ut idrottsplatser, inomhushallar, ishallar, simhallar, samlingslokaler
och liknande anläggningar runt om på Gotland.
Anläggningarna upplåts i första hand till gotländska föreningar med ungdomsverksamhet för träning,
matcher, möten och arrangemang. Hyrestaxorna för registrerade föreningarna är starkt subventionerade
och är det största ekonomiska stöd KFA ger. Åldersgräns 18 år för att boka.
Bokning

E-tjänst: https://gotland.ibgo.se
E-post bokning: bokning@gotland.se
E-post förening: forening@gotland.se

Föreningstaxa

Gotländska föreningar, registrerade i KFA:s register.
Föreningen skall ha ansökt att bli en registrerad förening hos KFA och därefter blivit
godkänd av KFA. För att bli en registrerad förening hos KFA skall föreningen vara
demokratisk, ha ett öppet medlemskap, följa antagna stadgar och ha ett gireringskonto
samt ett organisationsnummer. Föreningen skall årligen skicka in årsmöteshandlingar
(årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och
revisionsberättelse).

Normaltaxa

Gotländska föreningar, ej registrerade i KFA:s föreningsregister.
Regionala verksamheter.
Privatpersoner och företag.
Föreningar från annan ort.

Kommersiella
arrangemang

Kommersiella arrangemang samt utställningar kan i vissa fall hyra anläggningar
av Region Gotland under vissa perioder.
Kommersiella arrangemang är affärsmässiga arrangemang som inte anordnas av
ideell förening. Arrangemang som anordnas av förening från annan ort likställs med
kommersiellt arrangemang.

Moms

Taxorna för lokal- och planhyra är momsbefriade. IP Skogen/Mobila anl. och grupplogi,
se rubrikerna i häftet). Vid fakturering sker en avrundning av avgiften inklusive moms
till närmast hela krontal.
Moms utgår ej mellan regionens förvaltningar.

Personalkostnad Vid arbets-, transport- eller städkostnad debiteras timtaxa
per påbörjad timma och person inkl moms:
Vardagar
Vardagar efter kl 18:00
Lördag, söndag och helgdag

330 kr
385 kr
605 kr

Skolor

Regionens skolverksamhet inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen disponerar
endast lärarledda egna lokaler vid enstaka tillfällen på KFA:s tider utan kostnad.
Skolan står själva för service exempelvis upplåsning, låsning, larm och ventilation.
Övriga bokare, såsom elever med egna arrangemang, föräldraarrangemang såsom
loppisar, bokar som privata bokare och betalar den högre taxan. Då står KFA för
nyckelkort/upplåsning/annan service. Åldersgräns 18 år för att boka.

Avbokning

Om hyrd tid i lokal inte används eller avbokas påförs en straffavgift. Tid kan avbokas
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avgiftsfritt fram t o m två dagar innan hyrestillfället.
Vid senare avbokning debiteras hyreskostnaden.
Med undantag av grupplogi och vid arrangemang i ICA Maxi arena.
Ej bokad tid

Använd anläggning som ej bokats tid debiteras 242 kr/tim samt
hyreskostnaden. (Tidigare 220 kr/tim)

Nyckelkort

Till lokaler som har kortlås får förhyrare max två kort till bokad tid.
Behöver föreningen fler kort debiteras 50 kr/kort.

Övriga taxor

Ej borttagen innebandysarg - se personalkostnad.
Ej grovstädad anläggning eller omklädningsrum och/eller ej återställt material - se
personalkostnad.
Fotbollsmål kvar på plan debiteras 242 kr/tillfälle. (Tidigare 220 kr/tim)
Lämnat dörr/fönster öppet debiteras 242 kr/tillfälle. (Tidigare 220 kr/tim)
Larmutryckning debiteras full kostnadstäckning.
Vid missbruk av KFA:s ordningsregler kommer extra debitering att ske enligt gällande
taxa.
Om betalning för hyra uteblir kan avstängning ske. I förekommande fall kan
förskottsinbetalning samt depositionsavgift tillämpas.

Övrig information Avgifter för material, lokaler och andra tjänster som tillkommer under löpande år får
fastställas av regionstyrelsen.
Regionstyrelsen bemyndigas att inom ramen för budgetanvisningarnas
indexantaganden, alternativt konsumentprisindexutvecklingen, årligen fatta beslut om
justering av avgifter.
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ICA Maxi arena

44 x 24 m,

per timme (ej moms)

Anläggning

Föreningstaxa

Normaltaxa

Träning

220 kr (200 kr)

1320 kr (1200 kr)

Match/cup utan entré exkl. ledsarg, mediakub, 4 loger.

220 kr (200 kr)

1320 kr (1200 kr)

Match/cup med entré inkl. ledsarg, mediakub, 4 loger.

2145 kr (1950 kr)

2145 kr(1950 kr)

Arrangemang (mässa, konserter mm)
I grundtaxan ingår:
Omklädningsrum:
25 personer, 2 st
15 personer, 1 st
Loger:
4 st
Kiosker:
2 st
Garderob:
1000 galgar
Skyddsgolv, Event/textil, inkl. golvläggning
Teknikrum
LED-sarg
Mediakub

16 500 kr/ dag, grundtaxa (15 000 kr)

Tillägskostnader:
Sopkontainer (beställs av kund)
Vaktmästartjänster (ex. övertid/timme)
Efter att ansökan inkommit träffar den sökande vår driftledare på arenan för en detaljerad beskrivning av vad kunden vill
göra. Kunden får då också detaljerad info om brandskydd m.m.
Telefonnummer till driftledare: 0704477433
Därefter skickar vi en bekräftelse på bokningen.
Restauratören hyr ut logerna på dagtid, helgfria vardagar, 08.00 – 17.00

Specificationer:
Typ av arrangemang
Sport

Max antal personer
1750 pers

Konsert

2200 varav max 850 på parkett

Mässa eller liknande

850

Bankettsittning

850

Förutsättningar
Läktare, restaurang, loger och möjliga
ståplatsytor används av publik.
Spelplanen är endast för aktiva.
Läktare och parkett (spelplanen)
används samtidigt för publik
Huvudsakligen används endast
spelplanen för publik
Huvudsakligen används endast
spelplanen för publik

Externa omklädningsrum, 2 st.
Passagetagg (privatperson) köps på Solbergabadet
Passagetagg (föreningar och grupper) köps på KFA tel. 0498-269695
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220 kr/år (200 kr)
550 kr/år (500 kr)

Idrottshallar, per timme (ej moms)
Anläggning

Storlek

Föreningstaxa

Normaltaxa

STOR IDROTTSHALL
Södervärnshallen, stora (sarg)

40 x 19,5 m

83 kr (76 kr) 550 kr (500 kr)

IDROTTSHALL
A7-hallen
Gardahallen(sarg)
Hansahallen (sarg)
Hemsehallen (sarg)
Klintehallen, stora (sarg)
Kustparkshallen
Solklintshallen (sarg)
Sävehallen, stora (sarg)
Västerhejdehallen (sarg)

32 x 17,5 m
32 x 18 m
40 x 18,5 m
36,5 x 17 m
41 x 21 m
43 x 23 m
40 x 25 m
38,8 x 19 m
36 x 18 m

70 kr (70 kr) 441 kr (408 kr)

GYMNASTIKSAL
Gråbo
Solberga, stora
S:t Hans, stora
Sävehallen, lilla
Sävehallen, nya

31 x 10 m
24 x 10 m
24 x 10 m
25 x 12 m
25 x 12,5 m

58 kr (53 kr) 256 kr (233 kr)

Bingan
Dalhem
Fole
Fårösund
Hansahallen, lilla
Humlegårdsskolan
Klinthallen, lilla
Lyckåkerskolan
Lärbro
Norrbacka
Roma
Sanda
Solberga, lilla
Solklintshallen, lilla
S:t Hans, lilla
Stenkyrka
Södervärnshallen, lilla
Terra Nova
Tjelvar
Väskinde
Öja

15 x 10 m
23 x 11 m
16 x 10 m
16 x 10 m
11,5 x 8 m
13 x 8 m
22 x 11 m
19 x 10,5 m
24 x 10 m
16 x 10 m
19 x 10 m
12,5 x 8 m
16 x 10 m
13,5 x 10 m
20 x 10 m
19 x 8 m
25 x 9 m
12 x 8 m
17 x 9 m
16 x 10 m
16 x 10 m

Vid entrébelagda arrangemang med entréavgift över 40 kr.
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550 kr (500 kr) 550 kr (500 kr)

Idrottsplatser/Fotbollsplaner, per timme (ej moms)
Anläggning

Föreningstaxa

IDROTTSPLATS/FOTBOLLSPLAN
Gutavallen
KONSTGRÄS
Rävhagen, med belysning
Säve, med belysning
Slite, med belysning, uppvärmd plan
Hemse, med belysning
(Delad plan ½ pris)
GRÄSPLAN, 11-manna
A7-plan
Flyget

Normaltaxa

83 kr (76 kr)

550 kr (500 kr)

83 kr (76 kr)

513 kr (466 kr)

42 kr (38 kr)

256 kr (233 kr)

83 kr (76 kr)

320 kr (291 kr)

46 kr (42 kr)

191 kr (174 kr)

Rävhagen, 9-manna
GRÄSPLAN, 7-manna
Flyget 3 st
Rävhagen 2 st
GRÄSPLAN, 5-manna
Rävhagen 2 st

Vid entrébelagda arrangemang
med entréavgift över 40 kr.

550 kr (500 kr)

550 kr (500 kr)

Ishall, per timme (ej moms)
Anläggning
Visby Ishall

Föreningstaxa
83 kr (76 kr)

Vid entrébelagda arrangemang gäller normaltaxa.
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Normaltaxa
705 kr (641 kr)

Skollokaler, per timme (ej moms)
Anläggning

Antal sittplatser

STOR LOKAL
Sliteteatern
Säve aula

Föreningstaxa

Normaltaxa

286
524

83 kr (76 kr)
88 kr (80 kr)

220 kr (200 kr)
770 kr (700 kr)

Högbyskolans matsal
Solbergaskolans aula
Solbergaskolans matsal
Solklintsskolans matsal
S:t Hansskolans aula
Säveskolans matsal
Södervärnsskolans matsal
Södervärnsskolans aula

162
200
250
150
216
350
240
203

83 kr (76 kr)

165 kr (150 kr)

LITEN LOKAL
Foleskolans matsal
Fårösundsskolans matsal
Lyckåkerskolans matsal
Norrbackaskolans matsal
S:t Hansskolans matsal
Säveskolans personalmatsal
Terra Novaskolans matsal
Tjelvarskolans matsal
Väskindeskolans matsal

60
72
64
110
108 i två rum
35
52/gamla, 58/nya
80
76

59 kr (53 kr)

Södervärnsskolans hemkunskapskök

Vid entrébelagda arrangemang gäller normaltaxa.
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110 kr (100 kr)

Grupplogi, (inkl 12% moms) ej privatpersoner
Vissa skollokaler med rökdetektorer kan sommartid disponeras av föreningar för grupplogi.
Kök finns ej på anläggningarna.

Logi, på golv per person och dygn.
För cuper, träningsläger och liknande ungdomsarrangemang
anordnade av föreningar verksamma på Gotland.
Avbokning skall ske 30 dagar innan ankomstdatum.

Under Almedalsveckan kan vissa skollokaler få disponeras av politiska föreningar.
Logi, på golv, max 10 och minst 5 personer per klassrum och dygn.
Förskottsbetalning gäller.
Avbokning senast 45 dagar innan Almedalsveckans start återbetalas hela
hyresbeloppet, därefter ingen återbetalning av hyresbeloppet.
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73 kr (66 kr)

1650 kr (1500 kr)

IP Skogen, per dag (inkl.25% moms)

Reg. föreningar och regionens förvaltningar. Ej privatpersoner eller företag.
IDROTTSPLATS SKOGEN ÄR EN MOBIL IDROTTSPLATS
IP Skogen uthyres i följande prioriteringsordning:
1. Orienteringssporten
2. Skidsporten
3. Föreningstaxa
4. Normaltaxa
För att prioriteringsordningen skall gälla måste ansökan ske innan verksamhetsårets början (senast
den 31/12). Vid verksamhet förutom orientering t.ex. vid löptävling eller dylikt debiteras föreningstaxa.

ANLÄGGNING

Duschvagn, stora
Duschvagn, lilla
Elverk, exkl bränsle.
Kanslivagn

Orientering
och skidföreningar
Gasol
Gasol
Ej skolor

Föreningstaxa
(inom ord.
verks.)

Normaltaxa

64 kr (58 kr)
64 kr (58 kr)
64 kr (58 kr)
64 kr (58 kr)

384 kr (349 kr)
384 kr (349 kr)
89 kr (81 kr)
384 kr (349 kr)

769 kr (699 kr)
769 kr (699 kr)
131 kr (116 kr)
769 kr (699 kr)

Klockor Start/målklockor 2 st digital. 13 kr (12 kr)
”
Speakerklocka 1 st
13 kr (12 kr)
Högtalaranläggning
2 st
64 kr (58 kr)

64 kr (58 kr)
64 kr (58 kr)
320 kr (291 kr)

131 kr (116 kr)
131 kr (116 kr)
641 kr (583 kr)

Tält 2 st blå
Tält, 4 st blå

3x3m
6x3m

32 kr (29 kr)
64 kr (58 kr)

224 kr (204 kr)
448 kr (408 kr)

705 kr (641 kr)
1410 kr (1282 kr)

Toalettvagn, 4 st

4-pipig

64 kr (58 kr)

320 kr (291 kr)

641 kr (583 kr)

Samtliga förhyrare debiteras avgift för slamtömning av
toalettvagnar enligt kommunens renhållningstaxa.

770 kr / bokning

Personalkostnad
Vid arbets-, transport- eller städkostnad debiteras timtaxa per påbörjad timma och person inkl. moms:
Vardagar
Vardagar efter kl.18:00
Lördagar, söndagar och helgdagar

330 kr
385 kr
605 kr

Kund får hämta hyrt material tidigast klockan 15:00 dagen innan hyrestillfället.
Återlämning skall ske senast klockan 11:00 dagen efter hyrestillfället.
Vid försenad återlämning kommer en extra dags hyra att faktureras för varje påbörjad dag.
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Mobil anläggning, per dag (inkl 25% moms)

Reg. föreningar och regionens förvaltningar. Ej privatpersoner eller företag.
MATERIAL

Antal

Storlek och
specifikationer

Föreningstaxa
(inom föreningsverksamhet)

Normaltaxa

Avspärrningsspett
Bodar
kr)

65
18

ca 3,2 x 2,1 m

5 kr (4 kr)
220 kr(200 kr)

5 kr (4 kr)
220 kr (200

Bord, inomhus
Bord, inomhus
Bänkar

62
17
98

1,80 x 0,80 m
1,20 x 0,70 m
parkbänk

20 kr (18 kr)
20 kr (18 kr)
37 kr (34 kr)

37 kr (34 kr)
25 kr (23 kr)
37 kr (34 kr)

Draperi, vita
Flaggstänger, 9 m

23
12

3 x 7m
fundament =600kg

64 kr (58 kr)
110 kr (100 kr)

64 kr (58 kr)
110 kr (100 kr)

Garderobsställning
8
Läktare (mobil/ståplats)

30 galgar/ställning
130 platser, 30 m

64 kr (58 kr)
641 kr (583 kr)

64 kr (58 kr)
1283 kr (1166 kr)

Scentrappa, liten

4

60 cm

64 kr (58 kr)

64 kr (58 kr)

Sulobackar

12

190 liter + säck, grön

13 kr (12 kr)

13 kr (12 kr)

Stolar, klädda
Stolar, plast

200
310

Olika färger

20 kr (18 kr)
8 kr (7 kr)

30 kr (27 kr)
13 kr (12 kr)

Talarstol

1

64 kr (58 kr)

64 kr (58 kr)

Toalettvagn, 4-pip
Toalettvagn, 1-pip

3
1

ca 2 000 sittn/vagn
obromsad, 30 km/tim

Handikapptoalett

1

1 handikapp+1-pip
ej på hjul

320 kr (291 kr)
128 kr (116 kr)
320 kr (291 kr)

641 kr (583 kr)
320 kr (291 kr)
641 kr (583 kr)

Endast 1st 4-pipig toalettvagn med vinterdäck att hyra perioden 1/12 - 30/3 enl lag.
Samtliga förhyrare debiteras avgift för slamtömning av
toalettvagnar enligt regionens renhållningstaxa.
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770 kr / bokning

Mobil anläggning, per dag (inkl 25% moms)

Reg. föreningar och regionens förvaltningar. Ej privatpersoner eller företag.
MATERIAL

Antal

Estradvagn

1

Storlek och
specifikationer

Föreningstaxa
(inom föreningsverksamhet)

obromsad
scen 6.70x4,50m takh 3,70

641 kr (583 kr)

Normaltaxa

641 kr (583 kr)

Personalkostnad
Vid arbets-, transport- eller städkostnad debiteras timtaxa per påbörjad timma och person inkl. moms:
Vardagar
Vardagar efter kl 18:00
Lördagar, söndagar och helgdagar

330 kr
385 kr
605 kr

Kund får hämta hyrt material tidigast klockan 15:00 dagen innan hyrestillfället.
Återlämning skall ske senast klockan 11:00 dagen efter hyrestillfället.
Vid försenad återlämning kommer en extra dags hyra att faktureras för varje påbörjad dag.
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SIMHALLAR, Solberga och Hemsebadet
Entréavgifter bad – gäller på alla Region Gotlands simhallar

Entré, vuxna
Entré, ungdom under 18 år, studerande, pensionärer, arbetssökande

55 kr
35 kr

Rabattkort
Rabattkort, vuxna - 12 bad
550 kr
Rabattkort, ungdom under 18 år studerande, pensionärer, arbetssökande - 12 bad 350 kr
Årskort, vuxna
½-årskort, vuxna
Årskort, ungdom under 18 år, studerande, pensionärer, arbetssökande
½-årskort för ovanstående

1300 kr
900 kr
600 kr
450 kr

Årskort, familj
½-årskort familj

2000 kr
1200 kr

Träningskortet Vatten & Land - 12 ggr
Drop-in, Vatten & Land

900 kr
85 kr

Vattengymnastik - 12 ggr

800 kr

Babysim, baby samt föräldrar, Hemsebadet – 8 ggr

800 kr

Bassänghyra
Grupp, per timme stor bassäng, max 50 personer
Grupp, per timme stor bassäng från 51 personer*
Grupp, per timme rehabbassäng, Hemsebadet

700 kr
delad tid/halva priset
1000 kr
delad tid/halva priset
350 kr/tim

Förening för personer med funktionsnedsättning i rehabbassäng,
före kl 17:00
Förening för personer med funktionsnedsättning i rehabbassäng,
efter kl 17:00
Grupp, per timme barnbassäng + barnlandskap, Hemsebadet
Bubbelpoolen, Hemsebadet

150 kr/tim
700 kr/tim
400 kr/tim

Ledarledd verksamhet vid hyra av bassäng
Vid uthyrning av bassäng efter ordinarie arbetstid tillkommer följande kostnad

330 kr/tim
330 kr/tim

100 kr/tim

Föreningsverksamhet
För arrangemang i simhallen skall särskild offert begäras då priser och tjänster offereras.
Offertförfrågan mailas till bokning@gotland.se.
Dyk- och simföreningar, träningstid
75 kr/tim
För alla föreningstyper, maxavgift per dygn
1900 kr
Endast dyk- och simföreningar får hyra simhall utan badvakt och till föreningspris.
Simskola
Simskola barn, i grupp
Simskola vuxen, i grupp
Simundervisning, enskilt

40 kr/lektion
70 kr/lektion
200kr/lektion
13

Skolor
Skolbad
Avgift för ej avbokad tid

15 kr/elev
220 kr/tim

Solarium (ej Solbergabadet) Åldersgräns 18 år
Per gång exkl bad
Rabattkort, 4 gånger exkl bad
Övrigt
Badkläder (hyra)
Handduk (hyra)

60 kr
220 kr

40 kr
40 kr

Barn under tio år måste ha badande eller ombytt vuxet sällskap som är över 18 år.
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Bibliotekens avgifter
Beställningsavgifter m.m.
Fjärrlån - böcker inom Norden

20 kr (0 kr)

- böcker utom Norden
- artikelkopior inom Norden max 20 sidor därefter1kr/sida
- artikelkopior utom Norden
- per kopia
- artikelkopia till andra bibliotek utanför Gotland*

150 kr
20 kr
100 kr
50 kr

Utlåningsavgift för Spelfilm och TV-spel
*Gäller högskolebibliotek som tillämpar avgifter till Region Gotlands bibliotek

20 kr

Övertidsavgifter
Övertidsavgift per medium/dag

2 kr (1 kr)

Undantag:
För snabblån, per dygn
Kursbok/ nattlån, per dygn
Spelfilm och TV-spel per dygn
Maxbelopp per medium

10 kr (5 kr)
10 kr (20 kr)
10 kr (20 kr)
50 kr (35 kr)

Undantag:
Maxbelopp för spelfilm och kursbok

200 kr

Maxbelopp per återlämningstillfälle

275 kr (250 kr)

Ersättning för förstört eller förlorat material
Administrativ kostnad
Bok/Ljudbok för barn
Vuxenlitteratur/Ljudbok
Musik-CD
Tidskriftshäfte
DVD, TV-spel; CD-rom, språkkurs

50 kronor per utskick
125 kr (100 kr)
300 kr
175 kr (150 kr)
75 kr (50 kr)
Inköpspriset

Undantag:
Fjärrlånat material ersätts med det belopp som det långivande biblioteket fastställt.
Låntagare som är skyldig biblioteket minst 200 kr i övertidsavgifter eller 2000 kr för ej
återlämnade böcker kan fråntagas sin lånerätt tills dess återbetalning skett eller avbetalningsplan
upprättats. Bibliotekskund som på annat sätt grovt missbrukat sin lånerätt eller överträtt
ordningsregler kan avstängas i högst 3 månader genom beslut av avdelningschef. Beslutet om
avstängning kan överklagas till Regionstyrelsen.
Avgifter för kopiering och utskrift
På alla bibliotek finns det möjlighet att kopiera. På flera bibliotek kan du även göra utskrifter från
publik dator eller egen medhavd dator mot bibliotekets trådlösa nätverk. För att göra utskrifter/kopior
på Almedalsbiblioteket behövs ett utskriftskort. Detta säljes i informationsdisken (lägsta valör 5kr).
Kopiering/utskrift A4 svartvitt
Kopiering/utskrift A4 färg

2kr/sida
3kr/sida
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Kopiering/utskrift A3 svartvitt
Kopiering/utskrift A3 färg

4kr/sida
5kr/sida

Studenter vid Uppsala universitet Campus Gotland ska använda sina kort för utskrifter/kopiering på
Almedalsbiblioteket. Läs mer om eduPrint.
Enligt upphovsrättslagen (1960:729) är kopiering av böcker i sin helhet förbjudet.
Kopiering får därför endast avse begränsade delar av böcker eller andra litterära verk.
Det man kopierat får endast användas för privat bruk. Med privat bruk avses användning som inte på
något sätt kan anses kommersiell. För att lärare och studenter ska kunna kopiera
upphovsrättsskyddat material ur böcker och tidningar krävs ett tillstånd. Uppsala universitet Campus
Gotland är anslutet till Bonusavtalet som ger den möjligheten. Biblioteket omfattas inte av
Bonusavtalet. Lärare och studenter har dock givetvis rätt att använda bibliotekets kopiatorer för
kopiering enligt avtalet.

Avgifter för att scanna, laminera och faxa
På en del bibliotek kan du avgiftsfritt scanna till epost och/eller usb. På Almedalsbiblioteket behövs ett
utskriftskort (se Avgifter för kopiering och utskrift).
På ett fåtal bibliotek har du möjlighet att laminera dokument.
Laminering A4
Laminering A3

5kr/st
10kr/st

På ett fåtal bibliotek finns möjlighet att faxa.
Fax inom Sverige
Fax inom Europa
Fax till övriga världen

5kr + 2kr/sida
10kr + 2kr/sida
25kr + 2kr/sida

Övriga avgifter
Avgift för förlorat lånekort
Plastkasse
Tygkasse

20kr
5kr
60kr

Avgifter för bibliotekstjänster till gymnasiala friskolor, privata företag och vårdgivare
Bokprat på biblioteket för en klass
Bibliotekskunskap på biblioteket för en klass
IT-baserad informationssökning för elever
Bokprat på personalmöte i skolan
Bokprat på föräldramöte i skolan

700 kr
700 kr
700 kr
1000 kr
1000 kr
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Lotteritillstånd
Lotteritillstånd
Avgift (§ 15-tillstånd och §1-registrering)
Kontrollantarvode utgår med 3% på beräknad omslutning, max

Kultur- och fritidsavdelningen
621 81 Visby
Besöksadress:
Visborgsallén 19
Telefon: 0498-26 90 00 vxl
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300 kr
1 500 kr

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-08-29

RS § 229

Uteblivandeavgift inom tandvården

RS 2019/571
AU § 203

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Uteblivandeavgiften för barn och ungdomar med kostnadsfri tandvård föreslås
höjas till 250 kronor från och med 2019-10-01.

Antalet patientuteblivanden inom tandvården i Region Gotland är högt. 2018 var det
2 400 patientbesök där patienten uteblev inom tandvården, varav drygt 1 600 var
inbokade barn och ungdomar. Andelen uteblivanden för barn och ungdomar har
ökat, från 55 procent 2015 till 69 procent 2018.
För att minska antalet planerade besök där patienten uteblir har olika insatser gjorts
under de senaste åren, exempelvis att alla patienter till tandvården får en SMSpåminnelse dagen innan besök, att ”riskpatienter” för uteblivande rings upp samma
dag innan besöket, att tider om möjligt anpassas till skola och andra aktiviteter mm.
Trots detta är antalet tider där det planerade besöket uteblir fortfarande alltför högt.
Vuxna patienter som uteblir debiteras en avgift motsvarande tim-taxa för hur långt
besök som varit inbokat; 500 kr för besök upp till 25 minuter, 750 kr för besök 30-45
minuter, 1 125 kr för besök på 50 minuter eller mer.
För barn och ungdomar, vilka har kostnadsfri tandvård tom 23 års ålder, debiteras
idag 150 kr oavsett längden på besöket. Fram till klockan 15.00 dagen innan inbokat
besök kan patienterna avboka besöken utan kostnad. Därefter krävs giltig anledning
såsom akut insjuknande etc. Förslaget är att höja avgiften till 500 kr för att därigenom
minska antalet uteblivanden.
I samband med beslutet om förhöjd uteblivandeavgift föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden att en medial informationskampanj görs för att informera befolkningen om
ett större ansvarstagande vid inbokade tider. Informationskampanjen ska även
involvera besök till sjukvården.
Regionstyrelseförvaltningen anser att hälso- och sjukvårdsnämndens motiv till att
höja avgiften från 150 kr till 500 kr är goda. Målet är att minska uteblivanden för att
därigenom kunna utnyttja tiden mer effektivt, exempelvis för vårdsökande vuxna
som idag endast erbjuds akut vård. De barn och ungdomar som uteblir måste också
kallas igen eftersom tandvården för dessa är obligatorisk.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-08-29

RS § 229 forts
RS 2019/571

Ärendets behandling under mötet

Filip Reinhag (S) yrkar med instämmande av Saga Carlgren (V) att uteblivandeavgiften höjs till 250 kronor.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Filip Reinhags yrkande
och finner att arbetsutskottets förslag bifalls. Votering begärs. I omröstningen gäller
ja-röst för arbetsutskottets förslag och nej-röst för Filip Reinhags yrkande.
Omröstningen ger 7 ja-röster: Jesper Skalberg Karlsson (M), Stefan Nypelius (C),
Eva Ahlin (C), Bibbi Olsson (C), Andreas Unger (M), Johan Thomasson (L) och
ordförande Eva Nypelius (C), samt 8 nej-röster: Meit Fohlin (S), Filip Reinhag (S),
Saga Carlgren (V), Isabel Enström (MP), Aino Friberg Hansson (S), Håkan Ericsson
(S), Tommy Gardell (S) och Lars Engelbrektsson (SD).
Regionstyrelsen beslutar i enlighet med Filip Reinhags yrkande att
uteblivandeavgiften för barn och ungdomar med kostnadsfri tandvård föreslås höjas
till 250 kronor från och med 2019-10-01.
Protokollsanteckning: Gubb Marit Stigson (Fi) instämmer i Filip Reinhags (S)
yrkande.
Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-04-17, § 48
Regionstyrelseförvaltningen 2019-07-02
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-04-17

HSN § 48

HSN § 48

Uteblivandeavgift inom tandvården

HSN 2019/164
HSN-AU § 41

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige att besluta om att
uteblivandeavgift för barn och ungdomar med kostnadsfri tandvård höjs till 500
kronor från och med 2019-07-01.

Antalet patientuteblivanden inom tandvård i Region Gotland är högt. 2018 var det
2400 patientbesök där patienten uteblev inom tandvården, varav drygt 1600 var
inbokade barn och ungdomar.
För att minska antalet planerade besök där patienten uteblir har olika insatser gjorts
under de senaste åren, exempelvis att alla patienter till tandvården får en SMSpåminnelse dagen innan besök, att ”riskpatienter” för uteblivande rings upp samma
dag innan besöket, att tider om möjligt anpassas till skola och andra aktiviteter
etcetera. Trots detta är antalet tider där det planerade besöket uteblir fortfarande allt
för högt.
Planerade besök där patienten uteblir medför att resurserna står outnyttjade inom
tandvården vilket är resursslöseri, och innebär att väntetider för övriga patienter är i
onödan långa och tillgängligheten sämre än vad den skulle behöva vara. Om alla de
tider som på detta sätt blir outnyttjade istället innebar ett faktiskt patientbesök skulle
tillgängligheten inom tandvården vara betydligt bättre.
Vuxna patienter som uteblir debiteras en avgift motsvarande tim-taxa för hur långt
besök som varit inbokat; 500 kr för besök upp till 25 min, 750 kr för besök 30-45
min, 1125 kr för besök på 50 minuter eller mer. För barn- och ungdomar, vilka har
kostnadsfri tandvård tom 23 års ålder, debiteras idag 150:- oavsett längden på
besöket. Fram till kl. 15:00 dagen innan inbokat besök kan patienterna avboka
besöken utan kostnad. Därefter krävs giltig anledning såsom akut insjuknande etc.
För att minska antalet outnyttjade tider som inte anmälts i förväg, av barn-ungdomar
i tandvården, föreslås att uteblivandeavgiften höjs från nuvarande 150 kr till 500 kr
from 2019-07-01.
En genomlysning av uteblivandeavgiften för barn inom tandvården i andra regioner
visar att spannet för uteblivandeavgiften är relativt stort, från 200 kronor upp till
1250 kronor. Den högsta uteblivandeavgiften har västra götalandsregionen som
också differentierar avgiften mellan 200-1250 beroende på åtgärd som planerats.
Efter VGR kommer Region Gävleborg på 640 kronor och efter det en glidande skala
till som lägst 200 kronor oavsett planerad åtgärd.
1 (3)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-04-17

HSN § 48

I samband med beslutet om förhöjd uteblivandeavgift föreslås att en massmedial
informationskampanj görs för att informera befolkningen om ett större
ansvarstagande vid inbokade tider. Informationskampanjen ska även involvera besök
till sjukvården.
Bedömning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens bedömning är att en höjning av uteblivandetaxan
för barn-ungdomar i tandvården enligt förslag är befogad, i kombination med
massmedial information, för att bättre nyttja befintliga resurser.
Ärendets behandling under mötet

Yrkanden
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Filip Reinhag (S) yrkar att uteblivandeavgiften höjs till 250 kronor.

Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) ställer Filip Reinhags (S) yrkande mot sitt eget och
finner att hans eget yrkande vunnit bifall.
Votering begärs.
Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Mats-Ola Rödéns (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.

Bakgrund HSN-AU § 41
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 föreslår regionfullmäktige att besluta om att
uteblivandeavgift för barn och ungdomar med kostnadsfri tandvård höjs till 500
kronor från och med 2019-07-01.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2019-04-17

Protokollsutdrag
HSN § 48

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 25 mars 2019
Antal uteblivanden i tandvården
Skickas till
Regionfullmäktige
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-08-29

RS § 230

Taxa för felparkeringsavgifter

RS 2019/588
AU § 204

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Felparkeringsavgifterna höjs från lägst 400 kronor och högst 1 000 kronor till
lägst 600 kronor till högst 1 300 kronor. Höjningen träder i kraft 2019-10-01.

För att förbättra efterlevnaden av gällande trafikföreskrifter, förbättra framkomligheten och öka tillgängligheten till befintliga parkeringsplatser behöver gällande
felparkeringsavgifter justeras. Felparkeringsavgifterna har inte justerats sedan februari
2009.
Nuvarande spann på avgifter mellan 400 och 1 000 kronor föreslås höjas till lägst
600 kronor och högst 1 300 kronor. Förseelsens art bör dock beaktas. Enligt
”Förordning om felparkeringsavgift” (SFS 1976:1128, 2 a§) fastställer kommunen
felparkeringsavgiftens belopp. Avgiftens belopp får fastställas till lägst 75 kronor och
högst 1 300 kronor.
Under föregående tolv månader utfärdades 2 392 parkeringsanmärkningar á 400 kr,
1 286 parkeringsanmärkningar á 600 kr och 592 parkeringsanmärkningar á 1 000 kr.
Ändras nivån på felparkeringsavgifterna bör nivån på kontrollavgifterna höjas i
samma grad (kontrollavgifter utfärdas på Region Gotlands kvartersmark). Andra
parkeringsupplåtare kan då också höja sina kontrollavgifter till samma nivå som
regionen har beslutat om.
Taxan för felparkeringsavgifter gäller i alla orter på landsbygden där regionen har
parkeringsbevakning. Det är ingen skillnad mellan Visby och övriga orter på Gotland.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot höjningen. Syftet med
höjningen är minskat antal felparkeringar.
Under förutsättning att antalet utfärdade felparkeringsavgifter minskar med
10 procent kommer intäkten att öka med 590 000 kr per år.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden 2019-04-24, § 102
Regionstyrelseförvaltningen 2019-07-05
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-04-24

TN § 102

TN § 102

Justering av taxa för felparkeringsavgifter

TN 2019/905
TN AU § 88

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att föreslå Regionfullmäktige besluta om en justering av
gällande felparkeringsavgifter så att avgifter från sexhundra kronor till ettusen
trehundra kronor får utfärdas.

För att förbättra efterlevnaden av gällande trafikföreskrifter, förbättra
framkomligheten och öka tillgängligheten till befintliga parkeringsplatser anser
Teknikförvaltningen att gällande felparkeringsavgifter behöver justeras.
Felparkeringsavgifterna har inte justerats sedan februari 2009. Nuvarande avgifter
ligger mellan fyrahundra kronor och ettusen kronor. Förvaltningens förslag är att
avgifterna sätts till mellan sexhundra kronor och ettusen trehundra kronor.
Bedömning

För att förbättra efterlevnaden av gällande trafikföreskrifter, förbättra
framkomligheten och öka tillgängligheten till befintliga parkeringsplatser anser
Teknikförvaltningen att gällande felparkeringsavgifter behöver justeras. Förseelsens
art bör dock beaktas. Enligt ”Förordning om felparkeringsavgift” (SFS 1976:1128
2a§) fastställer kommunen felparkeringsavgiftens belopp. Avgiftens belopp får
fastställas till lägst sjuttiofem kronor och högst ettusen trehundra kronor.
Felparkeringsavgifterna har inte justerats sedan februari 2009. Nuvarande avgifter
ligger mellan fyrahundra kronor och ettusen kronor. Förvaltningens förslag är att
avgifterna sätts till mellan sexhundra kronor och ettusen trehundra kronor. Under
föregående tolv månader utfärdades 2392 parkeringsanmärkningar á 400:-, 1286
parkeringsanmärkningar á 600:- och 592 parkeringsanmärkningar á 1000:-, Antalet
allvarligare förseelser är relativt få men felparkeringsavgiften måste vara hög för att
stävja dessa förseelser.
Ändras nivån på felparkeringsavgifterna bör nivån på kontrollavgifterna höjas i
samma grad. (Kontrollavgifter utfärdas på Regionens kvartersmark). Andra
parkeringsupplåtare kan då också höja sina kontrollavgifter till samma nivå som
Regionen har beslutat om.
Barn- och ungdomsperspektiv
Se bilaga
Landsbygdsperspektiv
Taxan för felparkeringsavgifter gäller i alla orter på landsbygden där Regionen har
parkeringsbevakning. Det är ingen skillnad mellan Visby och övriga orter på
landsbygden.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-04-24

TN § 102

Ekonomisk konsekvensanalys
Om antalet utfärdade felparkeringsavgifter minskar med 10% som en följd av ökad
efterlevnad av gällande parkeringsregler kommer intäkterna från parkeringsbevakning
att öka med femhundranittio tusen kronor per år.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Yrkanden:
Lars Engelbrektsson (SD) yrkar på avslag på förvaltningens förslag.
Ordförande Karl-Johan Boberg (C) ställer arbetsutskottets förslag i proposition till
Lars Engelbrektssons (SD) yrkande och finner att arbetsutskottets förslag vinner
bifall.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar att föreslå Regionfullmäktige besluta om en justering av
gällande felparkeringsavgifter så att avgifter från sexhundra kronor till ettusen
trehundra kronor får utfärdas.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-03-26
Skickas till
Regionfullmäktige
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-08-29

RS § 223

Uppdatering av mål och riktlinjer för
konstnärlig utsmyckning

RS 2013/66
AU § 196

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

•

Uppdateringarna av ny version av dokumentet ”Mål och riktlinjer för konstnärlig
gestaltning vid uppförande av offentliga byggnader och anläggningar inom
Region Gotland” godkänns.
Mål och riktlinjer fastställs av regionfullmäktige och ersätter gällande
styrdokument antaget av kommunfullmäktige 2002-10-14, § 125.

1957 instiftades på Gotland en så kallad enprocentsregel (en procent av
bygg/investeringsbudgeten avsatt till konstnärlig gestaltning) vilket fram till idag
genererat en konstsamling på ca 5500 verk i regionens lokaler och på offentliga
platser. Befintliga styrdokument har under en längre tid varit ouppdaterade. Det nya
förslaget innehåller särskilt uppdateringar efter omorganisering där regionstyrelsen
föreslås ersätta kultur- och fritidsnämndens roll som ansvarig för denna policy vid
inköp, planering och gestaltning av konst och dess förvaltning inom Region Gotland.
Regionstyrelseförvaltningen föreslås vara projektägare och konsthandläggaren på
kultur- och fritidsavdelningen föreslås vara processledare. Det presenterade förslaget
avser dessutom att förtydliga ett antal områden gällande rollfördelning, hur samarbetet mellan förvaltningar ska ske, ansvarsfrågan för ägandet samt hur medelsavsättningens beräkning ska ske.
Ärendet presenterades i kultur-och fritidsberedningen 2019-04-05 och samtliga
ledamöter ställde sig bakom förslaget.
Ärendet har samberetts med teknikförvaltningens fastighetsavdelning. Berörda
förvaltningar är helt överens om dokumentets textinnehåll, som bedöms ge en tydlig
grund för hur beslut om medel för konstnärlig gestaltning ska fattas och hur ärendet
sedan ska hanteras av de båda förvaltningarna om eventuella oenigheter råder.
(kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden godkände såväl huvuddokumentet Mål och riktlinjer för offentlig konst samt Tillämpningsföreskrifterna
2016. Tekniska nämnden 2016-04-27, § 95 kultur- och fritidsnämnden 2016-05-03,
§ 4).
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-26
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Förslag 2019-08-29 till
Mål och riktlinjer för konstnärlig gestaltning vid uppförande
av offentliga byggnader och anläggningar inom Region
Gotland (Ersätter mål och riktlinjer antagna av Kfn 2002-10-14, § 125)
Syfte
Syftet med att skapa en konstnärlig gestaltning är att ge
byggnaden/anläggningen något mer än det rent funktionella. Konstnärlig
gestaltning skapar karaktär och sammanhang, ger estetiska mervärden och
upplevelser som kan vara rogivande, stimulerande och/eller ge möjlighet till
reflektion. Konst i det offentliga rummet är identitetsskapande varumärken
som speglar historiska och kulturella dimensioner och är därmed också
framtidens kulturarv.
Syftet med detta dokument är att fastställa de regler som ska gälla och
säkerställa att den konstnärliga gestaltningen blir en naturlig del vid
uppförandet av offentliga byggnader och anläggningar inom Region
Gotland.
Mål för offentlig konst
Regionstyrelsens mål inom kulturområdet ska gälla som övergripande mål
för den konstnärliga gestaltningen i offentliga miljöer, på anläggningar och i
byggnader där uppdragen ingår i den regionala offentliga verksamheten.
Den offentliga konsten ska planeras i dialog mellan sakkunniga för konst,
berörd personal, arkitekt och projektledare. Vidare ska konsten planeras med
beaktande av den rumsliga miljön och med den konstnärliga kvalitén högst
prioriterad.
Den offentliga konst som anskaffas ska ge utrymme för strömningar inom
den samtida bildkonsten. Ett mångsidigt utbud avseende konstverkens
teknik, formspråk och uttryck ska eftersträvas så att de färdigställda
gestaltningarna kan bemöta alla människors behov av konstupplevelser. Vid
inköp av offentlig konst ska mångfalds-, genus- och jämställdhetsperspektiv
beaktas så att en god balans uppnås.
Den offentliga konsten ska vara tillgänglig för alla.

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Postgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post registrator-rs@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Riktlinjer för offentlig konstnärlig gestaltning
1 § Dessa bestämmelser gäller konstnärlig gestaltning i samband med all
ny-, om- och tillbyggnad av byggnader och anläggningar inom offentlig
verksamhet där finansiellt igångsättningstillstånd ska inhämtas.
Anslaget för offentlig konst nyttjas dels för att beställa stationär konst och
dels för inköp av flyttbar konst. Med stationär konst avses byggnads/anläggningsanknuten konst producerad på beställning och integrerad i
arkitekturen i en byggnad eller på en specifik plats. Den stationära konsten
bör vara fast förankrad eller märkt på så sätt att den ej kan uppfattas som
flyttbar konst. Annan konst är flyttbar konst.
Definitioner:
- Med ’byggnader och anläggningar’ avses alla byggnadskonstruktioner och
markinvesteringar som är belägna i en offentlig miljö och där investeringen
ingår i den regionala offentliga verksamheten. Exempelvis skolor, förskolor,
byggnader och anläggningar för infrastruktur och teknisk försörjning, parker
och grönytor, idrottsanläggningar, trafikplatser, vårdinrättningar.
- Med ’offentlig miljö’ menas en geografisk plats tillgänglig och synlig för
allmänheten.
- Med ’finansiellt igångsättningstillstånd’ avses ett tillstånd från
regionstyrelsen att sätta igång ett bygg- eller anläggningsprojekt som
beräknas överstiga en viss beloppsgräns, f.n.3 miljoner.
Undantag:
Bestämmelserna ovan gäller inte investering för teknisk utrustning,
apparatrum, elsystem etc. i redan befintliga lokaler eller investeringar i
förhyrda lokaler (se § 3 b nedan).
I övrigt gäller bestämmelserna alla byggnader och anläggningar där en
konstnärlig gestaltning medför ett mervärde såvitt inte regionstyrelsen
beslutat om att undantag ska göras.
2 § Regionstyrelsen samt tekniska nämnden ansvarar gemensamt för
tillämpningen av dessa bestämmelser. Kan i visst fall dessa nämnder inte
enas om hur bestämmelserna ska tillämpas, ska frågan hänskjutas till
regionstyrelsen för avgörande.
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3 § a) När tekniska nämnden beräknar investeringsbudget för ett offentligt
bygg- eller anläggningsprojekt ska den avsätta en procent (1 %) av den
investeringsbudget som fastställts av regionfullmäktige för anskaffning av
offentlig konst. Om denna investeringsbudget förändras vid upphandlingen
ska konstanslaget förändras i motsvarande omfattning. Vid denna beräkning
ska inte kostnader för eventuellt fastighetsförvärv ingå.
b) Inför byggprojekt där Region Gotland förhyr eller avser att hyra objekt
för offentlig verksamhet av privat fastighetsägare ska Region Gotland ställa
som förslag att en procent (1 %) av investeringsbudgeten avsätts för
byggnadsanknuten konst. Kostnaden finansieras genom att den ingår i
regionens hyra till den privata fastighetsägaren. I sådant fall erbjuder sig
regionens konstråd att delta i dialog om projektets konstnärliga gestaltning.
4 § De avsatta medlen för offentlig konst ska användas till att genomföra
den konstnärliga gestaltningen i dess helhet vilket inkluderar kostnaderna
för arbete, material, transporter, montering och övrigt för konstverkets
utförande. Även tekniska installationer och grundläggning som behövs för
gestaltningen ska tas av de för den konstnärliga gestaltningen avsatta
medlen.
5 § Region Gotland eller annan fastighetsägare äger den stationära konsten.
Fastighetsägaren ska vårda och förvalta den stationära konsten enligt lagen
om upphovsrätt (1960:729). Regionstyrelsen har det regionala uppdraget
och ansvaret att anskaffa, vårda och förvalta Region Gotlands offentliga
konst, vilket ska ske utifrån den sakkunskap som Gotlands Museum
förmedlar och med tekniskt stöd från teknikförvaltningen/
samhällsbyggnadsförvaltningen.
6 § Regionstyrelseförvaltningen bemyndigas att utse ett särskilt konstråd för
konstfrågor benämnt Region Gotlands konstråd, varvid bestämmelserna i
regionstyrelsens reglemente gäller i tillämpliga delar.
7 § Regionstyrelsen bemyndigas att, efter dialog med tekniska nämnden,
utfärda tillämpningsföreskrifter till dessa bestämmelser för nämndens
genomförande av verksamheten som arbetar med den offentliga konsten.
Denna ska översiktligt redovisas i Regionstyrelseförvaltningens årliga
verksamhetsberättelse.
Dessa Mål och Riktlinjer är antagna av
Kultur- och fritidsförvaltningen och teknikförvaltningen 2016-04-04
Tekniska nämnden TN § 95 2016-04-27
Kultur- och fritidsnämnden KFN § 41 2016-05-03
Regionstyrelsen ersätter Kultur- och fritidsnämnden 2018-01-01
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Bilaga till Mål och riktlinjer för konstnärlig gestaltning
Tillämpningsföreskrifter
Tillämpning av Mål och riktlinjer för konstnärlig gestaltning inom
offentlig verksamhet i Region Gotland
Följande tillämpningsföreskrifter baseras på rubricerade Mål och
riktlinjer som fastställts av regionfullmäktige:

1. Teknikförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen
regionstyrelseförvaltningen om aktuella projekt. Detta ska ske så tidigt som
möjligt i projekteringsfas och beaktas i programhandling.
2. Regionstyrelseförvaltningen inrättar för varje enskilt byggprojekt en
arbetsgrupp med benämningen konstråd. Regionstyrelsen uppdrar åt detta råd
att å styrelsens vägnar besluta om anskaffning av konst.
Ärenden som är av principiell beskaffenhet eller som av annan anledning
bedöms vara av stor vikt omfattas inte av denna delegation utan sådana beslut
ska hänskjutas till regionstyrelsen för avgörande.
3. Ett konstråd sammankallas samt leds av regionstyrelseförvaltningen och ska
bestå av:
 sakkunniga inom bildkonstområdet,
 tjänstepersoner från berörda förvaltningar och från aktuellt byggprojekt,
 för projektet anlitad arkitekt,
 i förekommande fall regionens stadsarkitekt, stadsträdgårdsmästare och en
representant för berörd verksamhet.
Av dessa ska följande vara obligatoriska vid rådets sammansättning:
a) minst en representant från Gotlands Museum,
b) en konstkonsult,1
c) minst en representant för teknikförvaltningen eller för
samhällsbyggnadsförvaltningen.
4. Konstrådet fördelar bygg- och anläggningsprojektens konstanslag mellan
flyttbar konst och stationär konst. Om rådet finner att behovet av konst är
större på ett byggprojekt än ett annat projekt, kan rådet, efter särskild begäran
till berörda förvaltningar, omfördela konstanslagen mellan olika bygg- och
anläggningsprojekt.
5. Konstkonsulten bereder projektens gestaltningsärenden. Reseersättning och
arvode utgår och fastställs av regionstyrelseförvaltningen. Beloppen belastar
respektive projekts konstanslag.

1

Konstkonsulten anlitas av regionstyrelseförvaltningen på 1-åriga avtal, och
kan anlitas upp till max 6 år/konsult.

5 (6)

6. Vid större projekt kan regionstyrelseförvaltningen anlita en särskild
konstkonsult på projektavtal.
7. Projekt för stationär konst genomförs etappvis enligt följande rutin:
a) Teknikförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen informerar kulturoch fritidsavdelningens konsthandläggare om aktuella projekt. Detta ska ske så
snart projektledare är utsedd och utifrån fastlagda riktlinjer med syfte att hålla
ett planeringsmöte i ett tidigt skede för vidare behandling i konstrådet.
Regionens konstråd avgör vilka projekt som kvalificerar sig för konstnärlig
gestaltning, rådet behandlar gestaltning och tidplan samt kriterier och
tillvägagångssätt vid val av konstnär.
b) Konstkonsulten tar kontakt med den projektledare
teknikförvaltningen/samhällsbyggnadsförvaltningen anger som ansvarig för
aktuellt byggprojekt.
c) Konstanslaget fastställs inom ramen för aktuellt projekt av tekniska
nämnden och meddelas till regionstyrelseförvaltningens ekonomichef vilken
rekvirerar beloppet som projektmedel för aktuellt budgetår.
d) Konstkonsulten kontaktar berörd verksamhet efter dialog med
projektledare. Konstkonsulten sammanställer och presenterar förslag, efter
konstrådets anvisningar, på konstnärer som bedöms vara de mest kvalificerade
för uppdraget. Konstrådets anvisningar innebär utannonsering för
intresseanmälan av uppdrag där anslaget överstiger aktuellt tröskelvärde, eller
där så är lämpligt tillämpas undantag enligt LOU2 . Vid anslag under
tröskelvärdet görs direktupphandling.
e) Konstrådet beslutar vilken/vilka av konstnärerna som får skissuppdrag med
särskild motivering. Skissavtal skrivs och skissarvode utbetalas. Observera att
konstnärer bör ha tre månaders skisstid.
f) Efter dialog med teknikförvaltningens/samhällsbyggnadsförvaltningens
aktuella projektledare om säkerhetsföreskrifter, om montering och
skötselanvisning, utformar sedan konstnären skissförslaget med budget och
presenterar det vid planerat sammanträde med konstrådet.
g) Presentation av skisser och val. Konstrådet granskar skisser så att de
fungerar inom byggprojektet och beslutar om tilldelning av konstuppdrag.

2

Enligt lagen om upphandling, LOU (2016:1145) 6 kap. § 14, får en
upphandlande myndighet utan föregående annonsering begära anbud genom
att skicka en skrivelse till endast en leverantör om det som ska upphandlas av
konstnärliga skäl eller på grund av ensamrätt endast kan levereras av den som
myndigheten vill köpa av.
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h) Vid godkänt skissförslag tecknas avtal mellan regionstyrelseförvaltningen
och konstnären. Avtalet ska kortfattat informera om konstverkets namn,
teknik, placering samt tidpunkt för slutbesiktning av det färdiga och monterade
konstverket. Konstnären ansvarar för försäkring fram till slutbesiktningen.
i) I de fall då uppdraget ej genomförs på grund av faktorer som står utanför
konstnärens kontroll eller om skissförslaget ej godkänns, har konstnären rätt
till avtalat skissarvode eller 10 % av konstanslaget för det aktuella projektet.
j) När konstrådet slutbesiktigat och godkänt konstverket erhåller konstnären
slutlig ersättning enligt avtal, vilken utbetalas av regionstyrelseförvaltningen.
Fakta om verket sammanställs i ett protokoll.
k) Intendenten för offentlig konst fotograferar, registrerar, dokumenterar,
inventerar och tillgängliggör regionens samtliga stationära och flyttbara
konstverk enligt regionens uppdrag till Gotlands Museum.
8. Om regionen säljer egna byggnader som har stationära konstverk, ska dessa
ingå i försäljningen. Den flyttbara konsten ska däremot behållas av regionen
och av berörd förvaltning överlämnas till regionens konstdepå hos Gotlands
Museum.
9. Regionens förvaltningar får deponera flyttbar konst genom ett
depositionsavtal, som tecknas med Gotlands Museum. Uppstår skada på
konstverket under depositionstiden ska Gotlands Museum ombesörja
renoveringen av detsamma på den berörda förvaltningens bekostnad.
10. Förvaltning som vill byta ut, eller få deponera ny flyttbar konst, ska
kontakta Gotlands Museum. Detta är särskilt av vikt när förvaltning skiftar
lokaler för sin verksamhet.

Dessa tillämpningsföreskrifter är antagna av
Kultur- och fritidsförvaltningen och Tekniska förvaltningen 2016-04-04
Tekniska nämnden TN § 95 2016-04-27
Kultur- och fritidsnämnden KFN § 41 2016-05-03
Regionstyrelsen ersätter Kultur- och fritidsnämnden 2018-01-01

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-06-12

RS § 198

Uppdaterade riktlinjer för bostadsförmedling

RS 2018/734
AU § 174

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Förslag till uppdaterade riktlinjer avseende bostadsförmedling antas.

Nu gällande riktlinjer avseende bostadsförmedlingsverksamhet antogs av dåvarande
kommunstyrelsen 1993-05-27 i samband med att bostadsförmedlingsverksamheten
överfördes till AB Gotlandshem. Riktlinjerna reviderades 2005-03-31 samt 2005-1215.
Regionstyrelsen beslutade 2019-01-30 att det av regionstyrelsen framarbetade
förslaget till uppdaterade riktlinjer för bostadsförmedling sänds på remiss till berörda
instanser.
Regionstyrelseförvaltningen anser att förslaget till revidering av riktlinjerna inklusive
förändringar efter remiss är väl genomarbetat och överensstämmer med hur arbetet
med bostadsförmedling är tänkt att bedrivas för att vara till största möjliga nytta för
medborgarna.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-26
Skickas till
Socialförvaltningen
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Elisabeth Kalkhäll, AB Gotlandshem
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RIKTLINJER

Riktlinjer för
bostadsförmedlingsver
ksamhet
Fastställd av regionfullmäktige
Framtagen av regionstyrelseförvaltningen
Datum [Beslut/Publiceringsdatum]
Gäller tillsvidare
Ärendenr RS 2018/734
Version [1.0]

Riktlinjer för bostadsförmedlingsverksamhet

1. Riktlinjer för förmedlingsverksamheten
AB Gotlandshem ska bedriva kommunal bostadsförmedling på uppdrag av Region
Gotland. För denna verksamhet ska, förutom vad som kan komma att gälla enligt lag,
följande riktlinjer gälla:
Bostadsförmedlingsverksamheten ska
 vara ett serviceorgan för bostadssökande genom att kunna lämna en så samlad
information som möjligt om regionens bostadsmarknad och möjligheterna att få en
bostad i regionen.
 anvisa bostäder i första hand efter kötidens längd.
 vara ett hjälpmedel i regionens bostadspolitik och verka för att förmedlingens
erfarenhet av bostadssökandes behov och önskemål tas till vara och förs vidare till
regionen för att utgöra ett hjälpmedel vid regionens bostadsplanering.

2. Prioriteringsregler för bostadskön
Förmedling av lägenhet ska ske i första hand efter kötidens längd eller enligt
förtursgrundande behovsprioritering.
En samordningsgrupp med representanter från hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
socialförvaltningen, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen samt teknikförvaltningen
behandlar och beslutar om följande:
- Sociala och medicinska skäl samt nyanlända; sökande som på grund av starka skäl
tvingas till bostadsbyte och vidare är (eller i samband med bostadsbytet blir)
folkbokförd på Gotland.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Riktlinjer för bostadsförmedlingsverksamhet

Ärendenr RS 2018/734 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

AB Gotlandshem ska leverera bostäder till gruppen i enlighet med dessa riktlinjer samt
ägardirektivet.
Regionstyrelseförvaltningen ansvarar för uppföljning av verksamheten en gång per år.
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Förslag till revidering av riktlinjer för bostadsförsörjning
-

Sammanställning och sammanfattning av inkomna remissvar

Hänvisning har tagits till nedan gulmarkerade ändringar och är införda i riktlinjerna.

1.
-

Remissen har sänts till:
AB Gotlandshem
Socialnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

2.
-

Synpunkter på remissen har inkommit från:
AB Gotlandshem
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Socialnämnden

3. Följande har avstått från att svara på remissen:
- Hälso- och sjukvårdsnämnden

4. Sammanfattning av remissynpunkterna (medtagna ändringar gulmarkerade)
AB Gotlandshem
Kap 1 st 2 pkt 1:
Ställer frågan vad det innebär att vara ett serviceorgan och framhåller att detta tidigare låg
på inflyttarbyrån.
Kap 1 st 2 pkt 3:
Framhåller en god dialog med regionens tjänstemän om hur detta sker.
Kap 2 st 2
Gotlandshem är inte längre med i samordningsgruppen och ska inte vara med och besluta i
frågorna.
Övrigt:
Skickar med utdrag ur gällande ägardirektiv och framhåller att det finns anledning att se över
samt revidera dessa för att stämma överens med avsikten i riktlinjerna.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Kap 1 st 2 i revideringen, rubrik A st 2 pkt 3 i nu gällande riktlinje:
Texten Bostadsförmedlingsverksamheten skall erbjuda sin förmedlingsservice åt andra
bostadsupplåtare genom att låta dessa ansluta sig till verksamheten ska vara kvar.
Övrigt:
Det bör finnas en tydlig prioriteringsordning för avsedda grupper. Om prioriteringen
tydliggörs, så kan effekten bli att intern konkurrens gällande lägenheter undviks. Det bör tas i
beaktande om någon regel eller lag står över någon annan rent juridiskt och att

prioriteringsordningen bör ske enligt detta. T ex går det inte att stoppa nyanlända med
motiveringen att någon annan med förtur tar ”de tillgängliga lägenheterna”.
Socialnämnden
Kap 2 st 3:
Det är felaktigt att sociala och medicinska skäl (sökande som på grund av starka skäl tvingas
till bostadsbyte) har rätt till bostad i enlighet med Socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd
och service till vissa funktionsnedsatta (LSS). En socialmedicinsk förtur skall ses som en
service och det är ej en rättighet som är reglerad i ovanstående lagar. Beslut som tas i en
samordningsgrupp som behandlar sociala och medicinska förturer är inte
myndighetsutövning och kan inte heller överklagas.
Kap 2 st 2
Gotlandshem kommer inte att ingå i samordningsgruppen utan kommer endast utgöra en
part att tillhandahålla bostäder till samordningsgruppen samt att vara den part som slutligen
godkänner hyresgästen inför inflyttning.
På grund av sekretesskäl är det inte heller lämpligt att låta fler deltagare än nödvändigt ingå i
behandlingen av ärenden som handlar om sociala eller medicinska skäl. Exempelvis bör inte
teknikförvaltningen och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen delta i behandlingen av de
ärendena.

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-06-12

RS § 192

Riktlinjer för fakturering, kravhantering och
inkasso

RS 2018/1269
AU § 167

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Riktlinjer för kundfakturering, kravhantering och inkasso i Region Gotland med de
av regionstyrelsen beslutade ändringar fastställs.
• Nuvarande riktlinjer för fakturering och kravhantering antagna av
kommunstyrelsen 1992-09-17 (KS § 441) upphävs.
•

Nuvarande ”Riktlinjer för fakturering och kravhantering” beslutade av regionstyrelsen 1992 har omarbetats och föreslås ersättas av ”Riktlinjer för kundfakturering,
kravhantering och inkasso”. Förslaget till nya riktlinjer bedöms stödja en mer enhetlig
och effektiv process. Nedan nämns de större förändringar som gjorts.
I de nya riktlinjerna har ansvarsfördelningen mellan regionstyrelsen och nämnderna
förtydligats.
Ett avsnitt med regler för hur bestridande av faktura har lagts till.
Riktlinjerna har anpassats till att inkassoprocessen är utlagd på extern utförare.
I riktlinjerna har förtydligats att en avbetalningsplan får ha en längsta löptid om
12 månader och att beslut om detta får fattas av handläggare vid ekonomiservice på
regionstyrelseförvaltningen. I särskilda fall kan längre löptid beviljas men ska då
beslutas av ekonomidirektör eller finans- och redovisningschef.
Reglerna för bokföringsmässiga avskrivningar har ändrats för att få en effektivare
process. Istället för beslut i nämnd om vilka kundfordringar som ska avskrivas
kommer detta att göras löpande av handläggare vid ekonomiservice när obetalda
fordringar övergår till långtidsbevakning. Bokföringsmässig avskrivning betraktas
som verkställighet. Civilrättsligt har regionen ändå kvar sin fordran på gäldenären och
detta långtidsbevakas av upphandlat inkassobolag. Information om avskrivna kundfordringar kommer att lämnas till nämnd i samband med delårs- och årsbokslut.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att förslaget till riktlinjer kommer att främja en
effektiv och enhetlig process för kundfakturering, kravhantering och inkasso i linje
med god inkassosed.
Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen att under punkten 6.2 i riktlinjerna ändra från
21 till 28 dagar och att detta införs till regionstyrelsens sammanträde. I övrigt lämnas
ärendet till regionstyrelsen utan eget yttrande.
forts
8 (70)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-06-12

RS § 192 forts
RS 2018/1269
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Åsa Högberg, ekonomidirektör, regionstyrelseförvaltningen
Thomas Gustafson (V) yrkar att följande ändringar införs i riktlinjerna:
6.1 Påminnelse, andra meningen ändras till: På påminnelsen ska anges att betalning
måste ske inom 25 dagar från mottagandet.
6.2 Inkassokrav, första meningen ändras till: Om fakturan fortfarande är obetald 43
dagar efter förfallodatum ska ärendet överföras till inkassobolag för vidare åtgärder.
6.3 Betalningsföreläggande och handräckning. Tillägg efter första meningen:
Belopp under 500 kr lämnas inte vidare till kronofogdemyndigheten om gäldenären
inte har fler skulder som sammanlagt överstiger 500 kr.
Filip Reinhag (S) och Isabel Enström (MP) instämmer i yrkande 1 och 2.
Lars Engelbrektsson (SD) instämmer i yrkande 2 och 3.
Eva Nypelius (C), Fredrik Gradelius (C) och Anna Hrdlicka (M) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag.
Lars Engelbrektsson (SD) yrkar att regionstyrelseförvaltningen ska få ett uppdrag att
utreda inkasso i egen regi.
Ordföranden ställer proposition på Thomas Gustafsons yrkande 1 och 2 och finner
att det avslås.
Omröstning begärs. I omröstningen gäller ja-röst för avslag och nej-röst för bifall till
yrkande 1 och 2. Omröstningen ger 7 ja-röster: Anna Hrdlicka (M), Anders
Thomasson (C), Eva Ahlin (C), Fredrik Gradelius (C), Stefan Wramner (M), Johan
Thomasson (L) och Eva Nypelius (C), samt 8 nej-röster: Lena Eneqvist (S), Filip
Reinhag (S), Thomas Gustafson (V), Isabel Enström (MP), Aino Friberg Hansson
(S), Håkan Ericsson (S), Tommy Gardell (S) och Lars Engelbrektsson (SD).
Regionstyrelsen beslutar att ändra riktlinjerna i enlighet med yrkande 1 och 2.
Ordföranden ställer proposition på Thomas Gustafsons yrkande 3 och finner att det
avslås.
Ordföranden ställer proposition på Lars Engelbrektssons yrkande och finner att det
avslås.
I övrigt fastställs riktlinjerna i enlighet med arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2018-12-17
9 (70)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-06-12

RS § 199

Informationssäkerhetspolicy

RS 2018/1222
AU § 175

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Informationssäkerhetspolicy fastställs för perioden 2019-2022.
• Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att fastställa Riktlinjer för
informationssäkerhet.
• Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att under mandatperioden 20192022 göra en övergripande uppföljning med eventuella förslag till revidering av
styrdokumenten.
•

Informationssäkerhet innebär att säkerställa alla informationstillgångars tillgänglighet,
riktighet, konfidentialitet och spårbarhet. Med informationstillgångar avses all
information som ägs av Region Gotland, oavsett om den behandlas manuellt eller
digitalt och oberoende av dess form eller miljön den förekommer i.
Region Gotland har utarbetat två styrdokument gällande informationssäkerhet. Det
ena styrdokumentet är en informationssäkerhetspolicy som antas av regionfullmäktige
det andra dokumentet är riktlinjer för informationssäkerhet som fastställs av regionstyrelsen.
För att kunna arbeta strukturerat med informationssäkerhet och uppfylla krav från
lagstiftare, myndigheter och leverantörer behöver policy och riktlinjer finnas för att
ange inriktning på arbetet.
Informationssäkerhet påverkar alla informationstillgångar i alla verksamheter.
Informationssäkerheten skall ses som en naturlig del i verksamheten och vissa
skyddsåtgärder kan få ekonomiska konsekvenser i synnerhet om man inte förhållit sig
till informationssäkerhet tidigare.
Eftersom EUs dataskyddsförordning särskilt skyddar barns personuppgifter så
erhåller dessa uppgifter ett högre skydd i övrigt är informationssäkerhet neutralt i
jämställdhet- och genusperspektiv.
Regionstyrelseförvaltningen förslår att Informationssäkerhetspolicy fastställs för
perioden 2019-2022 och att regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att
fastställa Riktlinjer för informationssäkerhet. Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i
uppdrag att under mandatperioden 2019-2022 göra en övergripande uppföljning med
eventuella förslag till revidering av styrdokumenten.
forts
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-06-12

RS § 199 forts
RS 2018/1222
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2019-05-14
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

POLICY

Informationssäkerhetspolicy
Fastställd av regionfullmäktige
Framtagen av regionstyrelseförvaltningen
Datum [Beslut/Publiceringsdatum]
Gäller 2019-2022
Ärendenr RS 2018/1222
Version 2.1

Syfte

Region Gotland bedriver en bred primär- och landstingskommunal versamhet som till viss
del klassas som samhällsviktig. I alla förvaltningar är hantering och förmedling av
information en förutsättning för de tjänster man tillhandahåller och har därför stort
skyddsbehov. Säker informationshantering är också viktig för allmänhetens förtroende
gentemot regionen. Arbete med informationsäkerhet är prioriterat och ska bedrivas
metodiskt och långsiktigt.

Omfattning
Denna policy gäller all information som ägs av Region Gotland, oavsett om den behandlas
manuellt eller digitalt, oberoende av dess form eller miljön den förekommer i, samt för
såväl interna som externa utförare.
Mål
 Tillgänglighet till information för den som har behörighet
 Verksamhetsinsyn för medborgare
 Skydd av personlig integritet
 Skydd mot hot och intrång
Inriktning
Informationssäkerhetsarbete i Region Gotland ska kännetecknas av:







att kunskap finns om hur informationssäkerheten säkerställs,
att alla informationstillgångar klassificeras,
att krishanteringsförmågan fortlöpande analyseras och upprätthålls,
att hotbilden mot informationstillgångar fortlöpande analyseras,
att händelser som kan leda till negativa konsekvenser förebyggs, och
att arbete med informationssäkerhet är en naturlig del av verksamheten.

Tillhörande riktlinjer
I dokumentet Riktlinjer för informationssäkerhet , som upprättas av regionstyrelsen, beskrivs
vad som måste etableras för att uppfylla informationssäkerhetspolicyn. Tillsammans med
denna policy utgör de Region Gotlands strategiska styrning av
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
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Region Gotland

Informationssäkerhetspolicy

informationssäkerhetsarbetet. Nämnder och förvaltningar kan sedan skapa rutiner för hur
och av vem arbetet bedrivs.

Ärendenr RS 2018/1222 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Informationssäkerhetspolicyns giltighet
Informationssäkerhetspolicyn fastställdes av regionfullmäktige den 2018-XX-XX §XX och
gäller till och med 2022-12-31.
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-08-29

RS § 237

Skogspolicy revidering

RS 2018/946
AU § 211

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Reviderad skogspolicy med de av regionstyrelsen beslutade ändringar godkänns
och lämnas till regionfullmäktige för antagande.

Reservation
Meit Fohlin (S), Filip Reinhag (S) och Saga Carlgren (V) reserverar sig mot beslutet.
Dokumentet är en övergripande policy för hur Region Gotlands arbete med att
förvalta, underhålla och utveckla sitt skogsinnehav ska bedrivas. Policyn kommer,
tillsammans med den skogsbruksplan som tidigare tagits fram för det totala skogsinnehavet, att ligga till grund för en upphandling av en skogsförvaltare Nu har en
reviderad version av tidigare antagen skogspolicy tagits fram och antagits av tekniska
nämnden. Detta efter att en tidigare skogspolicy återremitterades av Regionstyrelsen
2018-09-12, § 264. skogspolicyn och att implementera de aktuella riktlinjer som
omfattas i arbetet med en skogspolicy och en skogsförvaltning.
Region Gotland har idag ett skogsinnehav på sammanlagt 1763,5 ha produktiv
skogsmark varav ca 1117 ha återfinns inom Visby med omnejd. Den största delen av
den övriga skogen återfinns i anslutning till övriga tätorter.
Av skogsarealen är 13 % klassad som kvarters- och parkskog och 33 % är klassad
som tätortsnära skog medan resterande 54 % är klassad som produktionsskog.
Regionstyrelseförvaltningen instämmer i teknikförvaltningens bedömning att Region
Gotland behöver en tydlig skogspolicy som del i förfrågningsunderlag inför upphandling och fortsatt förvaltning av regionens skogsinnehav, så att den leder till. att
långsiktigt bevara och förstärka skogens attraktionskraft, unika naturvärden och
skogen som resurs för regionens innevånare och besökare.
Skogspolicyn innehåller ingen regelrätt barnkonsekvensanalys, men lyfter fram att en
stor mängd fritidsaktiviteter är kopplade till skog, inte minst som lekplats för våra
barn och att skogen är en viktig plats för pedagogisk verksamhet. Ur ekonomiskt
perspektiv görs bedömningen att regionens relativt lilla skogsinnehav är av begränsad
betydelse för regionens långsiktigt hållbara ekonomi, medan skogens betydelse för
den ekologiska och sociala dimensionen av hållbarheten däremot är större, särskilt
vad gäller skogen i tätortsnära lägen.
forts
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-08-29

RS § 237 forts
RS 2018/946
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Johan Arvidsson, landskapsingenjör, teknikförvaltningen.
Meit Fohlin (S) yrkar med instämmande av Saga Carlgren (V), Filip Reinhag (S), och
Isabel Enström (MP) att följande mål och text läggs in under rubrik ”Syfte och mål långsiktiga mål för Region Gotland” på sida tre i policyn:
Region Gotland är en föregångare med att testa nya metoder inom hållbart nyttjande
av skog.
Region Gotland är en föregångare med att förvalta skog i ett förändrat klimat och att
nyttja skogen som en resurs för att minska klimatförändringar.
Föregångare inom hållbart nyttjande av skog
Kommunens skogsförvaltande ska ligga i framkant och testa metoder för att skapa
och upprätthålla skogsmiljöer med höga rekreations- och naturvärden. Det innebär
en strävan efter en stor variationsrikedom och en stor andel äldre skog. All skog
sköts genom hyggesfritt skogsbruk, vilket innebär att skogsbruket inte leder till kala
hyggen och att skogs- känslan blir kvar. Fokus ligger på att ständigt hitta alternativa
inkomstkällor till kalavverkningar, såsom till exempel minskade skötselkostnader
genom bland annat bete, produktion av exklusivt kvalitetsvirke, bidrag för social
verksamhet och integration, intäkter från flis och så vidare. Intäkter från skogsbruket
återinvesteras i skogen och finansierar åtgärder som ökar både biologiska och sociala
värden. Skogsinnehavet ska ge en ekonomisk avkastning som täcker de kostnader
och investeringar som är kopplade till skogen - men inte mer. Därav blir det måttliga
krav på intäkter från virke m.m., och går att förena med en huvudinriktning mot
hyggesfritt skogsbruk. De skogar som under lång tid varit brukade på ett traditionellt
sätt, som tex plockhuggning och skogsbete, kommer att fortsätta brukas på ett
hänsynsfullt sätt, och särskilt värdefulla områden ska ges ett långsiktigt skydd.
Kommunens skogsbruk är certifierat enligt FSC7 eller motsvarande standard. I
kommunens skogar tas dock betydligt större hänsyn än vad FSC kräver, för att
bevara skoglig biologisk mångfald och biologiskt kulturarv.
Föregångare i ett förändrat klimat, skogen som resurs
Enligt SMHI:s klimatscenario kommer klimatet på Gotland ha förändrats mot slutet
av seklet. Vi får bland annat varmare årstider och längre vegetationsperiod. Region
Gotland kommer att anpassa skogen efter detta, och skapa motståndskraftiga skogar
som kan vara en resurs vid till exempel höga vattenflöden och torka.
Protokollsanteckning: Gubb Marit Stigson (Fi) instämmer i Meit Fohlins yrkande.
forts
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-08-29

RS § 237 forts
RS 2018/946

Meit Fohlin (S) med instämmande av Saga Carlgren (V) yrkar i andra hand att den
tidigare reviderade Skogspolicyn ska gälla.
Stefan Nypelius (C) yrkar att meningen ”Inga kala ytor större än 1,0 ha bör skapas”
på sida 9 angående produktionsskog i policyn stryks.”
Saga Carlgren (V) och Meit Fohlin (S) yrkar avslag på Stefan Nypelius förslag.
Ordförande ställer proposition på Meit Fohlins förstahands yrkande och finner att
det avslås. Votering begärs. I omröstningen gäller ja-röst för avslag till yrkandet och
nej-röst för Meit Fohlins förstahands yrkande. Omröstningen ger 8 ja-röster: Jesper
Skalberg Karlsson (M), Stefan Nypelius (C), Eva Ahlin (C), Bibbi Olsson (C),
Andreas Unger (M), Johan Thomasson (L), Lars Engelbrektsson (SD) och ordförande Eva Nypelius (C), samt 7 nej-röster: Meit Fohlin (S), Filip Reinhag (S), Saga
Carlgren (V), Isabel Enström (MP), Aino Friberg Hansson (S), Håkan Ericsson (S)
och Tommy Gardell (S).
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag med Stefan Nypelius
tilläggsyrkande och Meit Fohlins andrahands yrkande och finner att arbetsutskottets
förslag med Stefan Nypelius tillägg bifalls. Votering begärs. I omröstningen gäller jaröst för arbetsutskottets förslag med Stefan Nypelius tillägg och nej-röst för Meit
Fohlins andrahandsyrkande. Omröstningen ger 8 ja-röster: Jesper Skalberg Karlsson
(M), Stefan Nypelius (C), Eva Ahlin (C), Bibbi Olsson (C), Andreas Unger (M),
Johan Thomasson (L), Lars Engelbrektsson (SD) och ordförande Eva Nypelius (C),
samt 7 nej-röster: Meit Fohlin (S), Filip Reinhag (S), Saga Carlgren (V), Isabel
Enström (MP), Aino Friberg Hansson (S), Håkan Ericsson (S) och Tommy Gardell
(S).
Regionstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag om Skogspolicy med
Stefan Nypelius tilläggsyrkande att ”Inga kala ytor större än 1,0 ha bör skapas” på
sida 9 angående produktionsskog i policyn stryks.
Beslutsunderlag

Skogspolicy Reviderad 2019-03-28
Tekniska nämnden 2019-04-24, § 104
Regionstyrelseförvaltningen 2019-08-05
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POLICY

Skogspolicy
Fastställd av regionstyrelsen
Framtagen av teknikförvaltningen
Datum 2019-08-29
Gäller 2019--2030
Ärende nr RS 2018/946
Version
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Sammanfattning
Region Gotlands skogsinnehav på 1763 ha återfinns i huvudsak i anslutning till tätorterna.
Skogsinnehavet har höga natur-, kultur- och rekreationsvärden samtidigt som det
representerar en förnyelsebar ekonomisk resurs. I tätbebyggda områden överstiger skogens
rekreationsvärde virkesvärdet flera gånger.
Denna skogspolicy syftar till att samla de intentioner angående skog och trädmiljöer som
ska gälla för Region Gotland, samt förtydliga och ange inriktning för en långsiktig
förvaltning. Syftet är att uppnå långsiktiga mål för:
 Produktionsskogar med hög kvalitet och med ekonomisk bärighet
 Tillgängliga skogar för rekreation och pedagogik
 Bevarad och utvecklad biologisk mångfald och skogliga ekosystemtjänster
 Markreserv för eventuell framtida exploatering
Inriktningen i regionens skogsförvaltning skall vara att utveckla och förstärka de befintliga
ekosystemen, att bevara och utveckla rekreations-, natur- och kulturmiljövärden, att främja
historiska och ekologiska värden samt att skapa förutsättningar för en skogsskötsel i
ekonomisk balans, där kostnaderna motsvarar intäkterna.

2 (12)

Bakgrund
Region Gotlands skogsinnehav uppgår (år 2017) till 1 763,5 ha produktiv skogsmark.
Sammanlagt 91 procent av innehavet utgörs av barrskog. Naturreservat på regionens mark
omfattas av separata skötselplaner. Regionens skogsmark återfinns till största delen i nära
anslutning till tätorterna, både i och utanför detaljplanelagda områden.
Fastighetsförvaltningsavdelningen ansvarar för skog som återfinns på detaljplanelagd
regionägd kvartersmark medan Planerings- och utvecklingsavdelningen, Mark och
stadsmiljöenheten samt Gata- och parkavdelningen ansvarar för den skog som återfinns på
övrig regionägd mark.
Skogsinnehavet har höga natur-, kultur- och rekreationsvärden samtidigt som det
representerar en förnyelsebar ekonomisk resurs. I tätbebyggda områden överstiger skogens
rekreationsvärde virkesvärdet flera gånger.1 Skogen är en stor och fri resurs för allmänheten
och många vistas i skogen för att få naturupplevelser, motionera, plocka svamp och bär,
träffa människor eller bara finna lugn och ro. Flera fritidsaktiviteter är kopplade till skogen
såsom ridning, orientering, skidåkning och promenader. Skogen är också viktig för
naturstudier och annan pedagogisk verksamhet samt en viktig lekplats för barn.
Vetenskapliga undersökningar pekar på att vistelse i naturen medför många positiva
hälsoeffekter, så som sänkt blodtryck, förbättrad koncentrationsförmåga, minskad stress,
förkortad återhämtningstid efter sjukdom samt minskad ångest och depression.
När nya områden i Gotlands tätorter och småorter exploateras ökar betydelsen av den
närbelägna skogen. Det är i områden som ligger i och runt våra samhällen som de flesta rör
sig och som därmed har störst betydelse för medborgarnas möjligheter till motion,
avkoppling och upplevelser. I samband med att orterna utvecklas är det också på sin plats
att uppmärksamma skogens ekosystemtjänster, till exempel bullerdämpning, syrebildning,
filtrering av dagvatten, luftrening mm.

1

Mattson L. 2003. Skogens välfärdsekonomiska rekreationsvärde. Sveriges lantbruks universitet 2003.
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Avgränsning
Skogspolicyn gäller för trädbevuxen naturmark som ägs av Region Gotland, både utanför
och inom detaljplanelagt område. Med trädbevuxen naturmark avses mark som inte är
bebyggd eller anlagd, så som parker, skolgårdar, odlingsmark eller liknande. Naturreservat
på regionens mark har separata skötselplaner och omfattas inte av denna policy.
Definitionen av produktiv skogsmark är mark som producerar mer än en skogskubikmeter
per hektar och år.
På detaljplanelagda områden har detaljplanens bestämmelser alltid företräde även om
principerna i skogspolicyn bör beaktas så långt det är möjligt.

Syfte och mål
Denna skogspolicy syftar till att samla de intentioner angående skog och trädmiljöer som
ska gälla för Region Gotland, samt förtydliga och ange inriktning för en långsiktig
förvaltning. För Region Gotlands skogsinnehav finns en grön skogsbruksplan för åren
2015-2024. Skogsbruksplanen visar hur regionens skogsinnehav är indelat i zoner med olika
egenskaper samt ger en översikt över planerade åtgärder på dessa områden inom angiven
tidsperiod.
Regionens skogspolicy syftar till att uppnå långsiktiga mål för:
 Produktionsskogar med hög kvalitet beträffande såväl miljöhänsyn som tillväxt och
drivning, för att få ekonomiskt underlag för skogliga skötselåtgärder
 Tillgängliga skogar för rekreation och pedagogik
 Bevarad och utvecklad biologisk mångfald och skogliga ekosystemtjänster med en
strävan mot ett hyggesfritt skogsbruk.
 Markreserv för eventuell framtida exploatering

Riktlinjer
Skogspolicyn har sin utgångspunkt i följande övergripande riktlinjer:
Region Gotlands gemensamma Vision för år 2025, med de grundläggande
värderingarna delaktighet, förtroende och omtanke. Målen som anges är till exempel att
gotlänningarna har bra hälsa, att vara en världsledande ö-region i miljö- och klimatfrågor
samt att ha ett rikt och tillgängligt kultur- och friluftsliv. Utöver detta finns flera mål inom
ekologisk hållbarhet, med säkrad vattentillgång och minskat klimatavtryck. Sammantaget
skall Regionen vara en föregångare och Visionen skall bidra till att utveckla Gotland som
ekokommun.
Begreppet hållbarhet inkluderar ekologiska, sociala och ekonomiska dimensioner.
Regionens relativt lilla skogsinnehav är av begränsad betydelse för regionens långsiktigt
hållbara ekonomi. Skogsinnehavets betydelse för den ekologiska och sociala dimensionen
av hållbarheten är däremot större, särskilt i tätortsnära lägen. Detta innebär att Region
Gotland prioriterar värden som hög tillgänglighet, biologisk mångfald och social hållbarhet
i sina skogar.
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Region Gotlands Miljöprogram, fastställt av regionfullmäktige 2015-11-23, anger att
Region Gotland ska sköta sin tätortsnära skog för att gynna tillgänglighet och skogens
sociala värden. Skogen skall förvaltas med största möjliga miljöhänsyn och sträva efter ett
variationsrikt skogsbruk. En annan punkt anger även att Region Gotland ska planera för en
markanvändning och förvaltning som bidrar till att olika ekosystemtjänster2 kan bevaras
och om möjligt utvecklas.

Globala mål för hållbar utveckling är 17 stycken övergripande mål framtagna av FNs
medlemsländer vilka påvisar att hela vårt samhälle och vår ekonomi bygger på att vi har
ett fungerande ekosystem i botten. ”Planeten sätter ramarna, och de är inte förhandlingsbara” 3.
Mål nr 15 berör Ekosystem och biologisk mångfald. Ett av delmålen syftar till att
till år 2020 främja genomförandet av ett hållbart brukande av alla typer av skogar, stoppa
avskogningen, återställa utarmande skogar och kraftigt öka nybeskogningen och
återbeskogningen i hela världen.
Miljökvalitetsmålen för Gotlands län är ett samarbete med Länsstyrelsens och
Skogsstyrelsen som på ett regionalt plan följer upp nationellt övergripande mål fastställda
av Naturvårdsverket. Inom miljömålet Levande skogar rapporteras att gotländska
skogsmiljöer med höga naturvärden fortsätter att minska och att takten i bevarandeinsatser
och skötselåtgärder måste öka rejält om vi ska kunna uppnå målet. Här påtalas även vikten
av att arbeta med hyggesfria metoder och att ett varierats skogsbruk är viktigt för skogens
leverans av viktiga ekosystemtjänster. Även inom miljömålet Grundvatten av bra kvalité krävs
mycket större insatser och åtgärder än idag för att säkra tillgången på rent vatten. Andra
viktiga miljömål som direkt eller indirekt berör regionens skogsförvaltning är Myllrande
våtmarker, God bebyggd miljö samt miljömålet om Ett rikt växt- och djurliv 4
FSC Forest Stewardship Council - – regionensskogsbruk är certifierat enligt denna
standard, som rör miljöhänsyn, skogsbruk, ekonomi och internationella överenskommelser.
Skogsvårdslagen (1979:429) och skogsvårdsförordningen (1993:1096) vilka anger
ramar och grundläggande krav för hur skogsbruk ska bedrivas i Sverige. Både miljömål och
produktionsmål ska enligt nuvarande lagstiftning nås i skogsbruket. I §1 Skogsvårdslagen
står det att ”Skogen är en nationell tillgång och en förnybar resurs som ska skötas så att den
uthålligt ger en god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden behålls. Vid
skötseln ska hänsyn tas även till andra allmänna intressen.”
Boverkets riktlinjer om skogsbruk vilka påtalar skogens globala betydelse för inlagring
av kol både i mark och i träd. Ett hållbart skogsbruk är en förutsättning för att detta skall
2
3
4

Ekosystemtjänster är alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger människan och som bidrar till
vår välfärd och livskvalitet, till exempel pollinering, naturlig vattenreglering och naturupplevelser.
www.globalamalen.se, citat Johan Rockström
Miljökvalitetsmålen Gotland 2018. Länsstyrelsen
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fortgå. Här påtalas även hur viktigt det är att ständigt ha skog på tillväxt för att skogsbruket
inte skall leda till en negativ klimatpåverkan.
Regeringens nationella riktlinjer på till exempel grön infrastruktur, hyggesfritt
skogsbruk, anpassade arbetsmarknadsåtgärder, skogsbete, våtmarker, kulturmiljövård och
långsiktiga skydd av värdefulla skogar är några av de nationella riktlinjer som starkt
kommer att påverka vårt framtida skogsbruk. Region Gotlands ambition är att ligga i
framkant inom dessa områden.

Inriktning
Närheten till, och bevarande av väl tilltagna strövområden är viktiga faktorer för en
attraktiv region med god livskvalitet. Region Gotland har goda förutsättningar för ett
rörligt friluftsliv, inte minst i form av skogar i anslutning till tätorterna. Skogarna har ett
samhällsekonomisk värde för regionen, dels som resurs i förebyggande hälsovård, dels som
besöksmål och dels som bidrag till en attraktiv boendemiljö. Vad som upplevs som en
attraktiv, estetiskt tilltalande skog varierar dock från person till person och Region Gotland
strävar därför efter att variera utseendet i rekreationsskogarna för att erbjuda varierade
naturupplevelser.
Förstärka ekosystem
Naturens gratistjänster, ekosystemtjänsterna, ska upprätthållas och förstärkas. De ska
beaktas i planering och skötsel. För skogen är de viktigaste funktionerna vattenrening,
kollagring, näringscykler, klimatreglering, fotosyntes samt skogsprodukter som virke,
svamp och bär. Till tjänsterna räknas också biologisk mångfald och möjligheterna till
rekreation, utbildning och naturturism. I arbetet med planeringen av skötselåtgärder i
skogsinnehavet ska hänsyn tas till arbeten med grön infrastruktur. Skötseln ska medverka
till att skapa en mer stormfast skog samt ta tillvara på terrängens förutsättningar. Kemiska
bekämpningsmedel får inte användas inom skogsbruket. Så långt det är möjligt skall
inriktningen vara ett hyggesfritt skogsbruk.
Väl tilltagna skyddszoner ska sparas/främjas vid alla öppna diken, vattendrag, och
våtmarker för att minska kväve/ och kvicksilverläckage. Skogsbruksåtgärder ska så långt
som möjligt utföras på ett sådant sätt att markskador undviks.
Bevara och utveckla rekreations-, natur- och kulturmiljövärden
För regionens skogsskötsel är rekreations-, natur- och kulturmiljövärden likställda mål och
skogen ska skötas så att dessa värden bevaras, utvecklas och görs tillgängliga. Exempelvis
kan åtgärder som gynnar biologisk mångfald vidtas i samband med gallring eller
föryngringsåtgärder.
Främja historiska och ekologiska värden
Regionen ska arbeta för att bevara och främja de öppna, småskaliga natur- och
kulturmarkerna i landskapet. Skyddsvärda natur- och kulturmiljöer bevaras genom formellt

6 (12)

skydd, exempelvis naturreservat. Särskild vikt läggs vid att skydda våtmarker och olika typer
av skog. Anläggning av bestånd för lövskogsproduktion bör göras inom lämpliga områden i
samband med föryngringsåtgärder.
I samband med planerade skogliga åtgärder vill Region Gotland sträva mot att främja olika
bestånds historiska och ekologiska värden. En sådan åtgärd kan exempelvis vara att i
samband med gallring avverka trädslag som inte hör hemma i äldre hamlings- och
ängsmiljöer.
Region Gotland avser att bidra till en hållbar utveckling av skogsnäringen. Inhemska växtoch djurarter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd främst genom åtgärder för
att gynna död ved, gamla träd och flerskiktade bestånd.
Skogsskötsel i ekonomisk balans
Förvaltningen av skogsinnehavet har som mål att vara ekonomiskt självbärande.
Planeringen av skogsbruket ska syfta till att skogsbrukets intäkter inom en budgetperiod
täcker samtliga omkostnader för till exempel personal, material, skötselåtgärder och
skogsvägunderhåll. Det innehav som är klassat som produktionsskog bör stå för
huvudparten av den ekonomiska intäkt som bekostar skötseln av den mer
kostnadskrävande tätortsnära samt kvarters- och parkskogen. Eventuellt överskott från
skogsförvaltningen bör återinvesteras i skogsverksamheten, exempelvis genom åtgärder för
att öka det estetiska och rekreationsmässiga värdet i tätortsnära skogsområden inklusive
insatser för att öka tillgängligheten. I dagsläget (2017) är bedömningen att Region Gotlands
totala innehav av skog klassad som produktionsskog kan bära både sina egna kostnader och
kostnaderna för tätortsnära skog samt kvarters- och parkskog. Detta förhållande ska
upprätthållas genom en tydlig dialog mellan förvaltare och markägare.
Skogsinnehavet har inget avkastningskrav i syfte att generera intäkter till Region Gotland
utöver de som behövs för den skogliga verksamheten inklusive skötselkrävande åtgärder.
Ett aktivt skogsbruk, i det skogsinnehav som i Region Gotlands skogsbruksplan klassas
som produktionsskog, är en förutsättning för att kunna uppnå denna policys intentioner
och verkställa planerade åtgärder i skog med höga rekreationsvärden.
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Zonindelning
Region Gotlands skogsinnehav delas in i tre olika skötselzoner i enlighet med den aktuella
skogsbruksplanen. Varje zonområde har sina egna förutsättningar och skötselambitioner.
Indelningen förtydligar och anger inriktningen för en långsiktig förvaltning.
Skötselzonerna är följande:
Kvarters- och parkskog
13 procent av Region Gotlands skogsmark utgörs av kvarters- och parkskog. Denna typ av
skog omger många bostäder och nyttjas ofta av närboende för rastning av hundar,
lekområde för barn etc.
Skötselriktlinjer:
I dessa skogar är huvudmålen för skogsskötseln rekreation, attraktiv boendemiljö och god
tillgänglighet. Hänsyn bör tas till:
 de behov som barn i olika åldrar har för en attraktiv närmiljö i skog och natur. Till
exempel att klätterträd, tätare snår och ris till kojor sparas.
 de natur- och kulturvärden som finns. Speciell hänsyn ska tas till gamla träd, särskilt
de långlivade arterna.
 att hålla stigarna öppna och att skogen ska upplevas som tillgänglig och trygg
genom dagsljusinsläpp och viss utblick.
Vid skötsel av skogen är målet att skapa variationsrika skogar med stor framkomlighet och
tillgänglighet. Då brukningsenheterna ofta är små och ligger nära bostäder utförs
skogsvårdsåtgärder främst motormanuellt. Människor ska kunna vistas i närområdet och
kunna fråga och diskutera med dem som utför arbetet.








Föryngring - naturlig föryngring är huvudregeln. Plantering får vidtas för att skapa
spännande variation i miljön.
Röjning - röjning bör utföras målmedvetet för ökad/bibehållen mångfald och för
bibehållen framkomlighet.
Gallring – syftar främst till att öka andel lövträd och gynna grova träd.
Föryngringsavverkning - trakthyggesbruk ska undvikas. Inga kala ytor större än
0,1 ha får skapas. Skogen sköts främst genom röjning och gallring med gynnande av
brynkaraktär och grova träd. Farliga träd undanröjs och en balanserad mängd död
ved ska eftersträvas.
Ris - vid arbete i dessa områden ska det mesta av riset tas bort för att gynna
framkomlighet och tillgänglighet i skogen.
Markskador - körskador ska minimeras. Uppkomna skador ska åtgärdas snarast.
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Tätortsnära skog
33 procent av Region Gotlands skogsmark utgörs av tätortsnära skog. Denna skog har ett
högt rekreationsvärde och här vistas många människor dagligen. Dessa områden utgörs
ofta av större sammanhängande områden än kvarters- och parkskogen. Det finns gott om
spår, stigar, kojor, och friluftsanläggningar som används av motionärer, ryttare, cyklister
eller vandrare.
Skötselriktlinjer:
I dessa skogar är huvudmålen för skogsskötseln rekreation och tillgänglighet.
Hänsyn bör tas till:
 de behov som barn i olika åldrar har för en attraktiv närmiljö i skog och natur
 de natur- och kulturvärden som finns. Speciell hänsyn ska tas till gamla träd, särskilt
de långlivade arterna
Vägar och stigar för promenad och motion underhålls för att undvika hindrande vegetation
och farliga träd. Vid skötsel av skogen är målet att skapa variationsrika skogar med stor
framkomlighet och tillgänglighet Skogsvårdsåtgärder utförs främst maskinellt. Människor
ska kunna vistas i närområdet och kunna fråga och diskutera med dem som utför arbetet.










Föryngring - naturlig föryngring ska ske i första hand. Plantering får vidtas då inga
andra lämpliga alternativ finns, denna ska då anpassas till ståndorten och gärna ske
med blandade trädslag. Markberedning får inte försämra framkomligheten.
Röjning - röjning bör utföras målmedvetet och noggrant med bibehållen
framkomlighet.
Gallring - främst används maskiner för gallring.
Föryngringsavverkning - långa omloppstider med ett kontinuerligt trädskikt ska
eftersträvas. Inga kala ytor större än 0,5 ha bör skapas. Småskalig och successiv
föryngring ska vara inriktningen. Metoder såsom luckhuggning eller skärmställning
tillämpas, beroende på lämplighet. Detta möjliggör viss ekonomisk avkastning.
Ris - vid skogsarbete i dessa områden ska huvuddelen av det grövre riset tas bort
för att behålla god framkomlighet och tillgänglighet i skogen. Vid röjning tas riset
bort främst i anslutning till välfrekventerade platser och stigar.
Markskador - körskador och andra markskador ska minimeras. Uppkomna skador
ska åtgärdas snarast.
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Produktionsskog
54 procent av Region Gotlands skogsmark är klassad som produktionsskog.
Skötselriktlinjer:
Produktionsskogen ska skötas med variation och med de trädslag och metoder som är
lämpliga för växtplatsen ifråga, kombinerat med långsiktighet och förmåga att leverera en
bra avkastning och värdeutveckling samtidigt som biologiska mångfald och
ekosystemtjänster bibehålls.
Förutom en hög miljöhänsyn tas hänsyn till förekommande stigar, leder och andra
anläggningar för friluftslivet.






Föryngring - plantering och i lämpliga fall naturlig föryngring. Metod och trädslag
avgörs av vad som är ståndortsmässigt ekonomiskt mest lämpligt. Skonsam
markberedning är tillåten dock ej i område med kända fasta fornlämningar.
Röjning - normal röjning utförs.
Gallring - främst maskinell gallring.
Föryngringsavverkning - avverkningsmetod väljs efter ekonomiska och
miljömässiga kriterier.
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Allmän ordlista
Skogsbegrepp:
Avverkning, fällning av träd. Slutavverkning, gallring m.m.
Avverkningsrester, biomassa bestående av grenar, stubbar, toppar och småträd efter avverkning
sedan industrivirke tillvaratagits.
Bestånd, samling av träd eller skogsplantor som växer inom en viss areal och som har viss likhet i
artsammansättning, ålder, diameter m.m.
Biobränsle, energibärare som härstammar från eller består av biomassa.
Bioenergi, energi som utvinns genom förbränning av biomassa vars inlagrade energi ytterst har sitt
upphov i solvärme som inlagrats i växtligheten via fotosyntesen.
Biologisk mångfald, ett uttryck för artrikedom, genetisk variation inom en art, variation mellan
naturtyper och förekomst av olika ekologiska och biologiska processer och funktioner som
upprätthålls i naturmiljön.
Biomassa, levande material med biologiskt ursprung som inte eller endast i ringa grad
omvandlats kemiskt.
Blädning, avverkningsform där beståndet hålls fullskiktat d.v.s. träd i alla diameterklasser. Kräver
skuggtåliga träd och hög bonitet.
Bonitet, en växtplats naturgivna virkesproducerande förmåga mätt som m3sk per ha och år.
Drivning, innefattar fällning, kvistning, kapning och mätning av träd samt skogstransport.
Fri utveckling, skogsmark som undantas från all skogsskötsel för att bevara skogsbiotoper i sitt
naturliga tillstånd.
Fröträd, träd vars fröproduktion får ge upphov till naturlig föryngring.
.
Fub, fastkubikmeter under bark. Volymen 1 kubikmeter på trädstammar exklusive topp och bark.
Grenar ingår inte.
Föryngringsåtgärd - Avverkning i syfte att åstadkomma ny skog genom skogsodling eller naturlig
föryngring.
Gagnvirke, skogsvirke av sådan dimension och beskaffenhet att det ekonomiskt kan förädlas.
Gallring, beståndsvårdande utglesning av skog under tillvaratagande av virke av sådan dimension
och beskaffenhet att det ekonomiskt kan förädlas.
Grot, förkortning för grenar och toppar. Vardaglig benämning på skogsbränsleråvara som blir över
efter gallring eller slutavverkning.
Grön skogsbruksplan, visar hur produktions- och miljömål kan förenas på en fastighet.
Hektar, ha, 10 000 kvadratmeter.
Impediment, mark vars virkesproducerande förmåga är mindre än 1 m3sk/ha och år. Område där
avverkning annat än enskilda träd är förbjudet enligt skogsvårdslagen.
M3sk, skogskubikmeter, volymen 1 kubikmeter beräknad på trädstammar inklusive topp och bark
ovan stubbskär. Grenar ingår inte.
Manuellt skogsarbete, skogsarbete med motorsåg.
Markberedning, bearbetning av skogsmark i avsikt att åstadkomma en gynnsam grobädd för frön
eller växtplats för plantor. Markberedning frilägger mineraljorden.
Markvegetationstyp, skogstyp urskild på grundval av växterna som växer i fält- och
bottenskiktet.
Naturlig föryngring, föryngring främst genom självsådd.
Omloppstid, produktionstid för en trädgeneration från sådd, naturlig föryngring eller plantering till
slutavverkning.
Produktion, från bestånd, under viss tid producerad biomassa, t.ex. stamvolym.
Produktiv skogsmark, mark som är lämplig för skogsproduktion och som inte i väsentlig grad
används för annat ändamål. Den kan producera minst 1 m3sk per hektar och år i genomsnitt under
beståndets växttid.
Rundvirke, eventuellt barkade men i övrigt obearbetat virke. Används bland annat till massa och
sågtimmer.
Röjning, Beståndsvårdande utglesning av plant- och ungskog utan att gagnvirke tas tillvara.
Skifte, sammanhängande friliggande område som utgör del av brukningsenhet.
Skogsbruksplan, planeringsunderlag för skogsbruket på en fastighet eller ett större skogsinnehav.
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Skogsmark, mark som enligt Skogsvårdslagen är lämplig för virkesproduktion (producerar
minst 1 m3sk/ha och år) och som inte i väsentlig utsträckning används till annat ändamål.
Skogsskötsel, (ibland det samma som skogsvård) uppdragning, vård och förnyelse av
skogsbestånd så att växtplatsens produktionsförmåga uthålligt nyttjas på ändamålsenligaste sätt och
med hänsyn till natur-, kultur- och övriga intressen.
Skogsvård, synonymt med skogsskötsel, åtgärder för att skapa ny fullväxt skog av god kvalitet i
någon bemärkelse.
Skogsvårdslagen, lag som reglerar användningen av skogsmark.
Skotare, ofta hjultraktor, fordon avsett för terrängtransporter av helt uppburet virke.
Skärmställning, beståndstyp som syftar till att ge en hög värdeproduktion på kvarstående stammar
från det gamla beståndet eller skydda och främja föryngring.
Skördare, skogsavverkningsmaskin som utför såväl fällning som upparbetning, vanligen med ett
enda aggregat, kallat engreppsskördare.
Slutavverkning, avverkning som i princip omfattar alla befintliga träd på en yta.
Stubbrytning, uppdragning av stubbar inklusive rotsystem vid föryngring.
Vindfälle, träd eller stam som fallit för storm eller hård vind.
Virkesförråd, volymen gagnvirke i ett bestånd eller liknande.
Åldersfördelning, skogsmarks relativa fördelning på olika åldersklasser.
Åldersklasser, klass av skogsbestånd eller enskilda träd vars gränser bestäms av åldern av
träden i beståndet
Juridiskt ramverk:
Vid skötsel av Regionens mark gäller som för alla markägare ett ramverk av olika lagar av vilka de
viktigaste berörs nedan.
Skogsvårdslagen vars viktigaste regler gäller återväxtskyldighet efter föryngringsavverkning, skydd
mot omfattande insektsangrepp, skydd för ädellövskogen och skydd av områden med höga
naturvärden. Lagen stadgar också minsta ålder för att föryngringsavverkning och anmälnings- eller
samrådsplikt för olika åtgärder.
Kulturminneslagen (KML) är den centrala lagen för kulturmiljövården i Sverige.
Lagen innehåller detaljerade bestämmelser om bland annat fasta fornlämningar, fornfynd,
byggnadsminnen, kyrkliga kulturminnen, vissa kulturföremål samt ortsnamn. Den myndighet som
har det övergripande ansvaret är Riksantikvarieämbetet. Länsstyrelserna ansvarar för tillsynen på
länsnivå.
Miljöbalken (MB) är brett regelverk för hela miljöområdet. I de så kallade allmänna
hänsynsreglerna finns regler som är giltiga för all verksamhet. Härefter är det för
skogsverksamheten främst reglerna regler om naturvård om som är relevanta. Till exempel finns
regler för strandskydd och olika former av skyddade områden.
Plan och bygglagen (PBL) är en lag som reglerar planläggningen av mark, vatten och byggande i
Sverige. PBL innehåller bland annat bestämmelser om översiktsplaner, detaljplaner, bygglov,
byggtillsyn, "svartbyggen" och byggnadsnämndernas verksamhet. För skogsförvaltningens
vidkommande är det främst de delar av lagen som reglerar detaljplaner som är relevanta. Vikten och
förutsättningar för ett hållbart skogsbruk beskrivs i PBL KUNSKAPSBANKEN - en handbok om
plan- och bygglagen.
Fastighetsbildningslagen (FBL) reglerar bl.a. hur indelningen av marken i fastigheter får
förändras, servitutsbildning och hur marken får byta ägare. Förutom regler om olika typer av
servitut så är det främst i samband med fastighetsaffärer som lagen blir aktuell för
skogsverksamheten.
Jordabalkens sjunde till femtonde kapitel reglerar olika typer av nyttjanderätter. En nyttjanderätt
är en rätt för en person att på visst angivet sätt använda någon annans fastighet. För skogens
förvaltning relevanta nyttjanderätter märks framför allt mark- och jaktarrenden samt rättigheter för
vägars nyttjande.
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Riktlinjer:
Vision Gotland 2025, ett regionalt utvecklingsprogram, regionens styrkort, enligt beslut
kommunfullmäktige den 18 juni 2008
Region Gotlands Miljöprogram, framtagen av ledningskontoret och fastställt av
regionfullmäktige 2015-11-23, ett övergripande styrdokument med syfte att region Gotlands
samlade verksamhet skall ge största möjliga nytta för medborgarna och samtidigt vara långsiktigt
hållbar.
Miljökvalitetsmålen för Gotlands län 2018, rapport nr 2018, ett regionalt samarbete med
Länsstyrelsens och Skogsstyrelsen som på ett regionalt plan följer nationellt övergripande mål
fastställda av Naturvårdsverket. Totalt 15 miljökvalitetsmålmed ambition att vara uppnådda till år
2020.
Globala mål för hållbar utveckling, framtagna av ledarna i FNs medlemsländer, totalt 17 stycken
övergripande mål globala mål, 169 delmål och 230 globala indikationer. En överenskommelse för
hållbar utveckling.
FSC, Forest Stewardship Council, ett certifieringssystem som verkar för ett miljöanpassat och
ekonomiskt livskraftigt bruk av skogen.

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-04-24

TN § 104

TN § 104

Skogspolicy revidering

TN 2017/754
TN AU § 91

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner den reviderade skogspolicyn och överlämnar den till
regionfullmäktige för beslut.

Teknikförvaltningen tog 2017 fram en Policy för Region Gotlands skogsinnehav
vilken antogs i tekniska nämnden 2017-05-31. Denna reviderades under 2018 och en
ny version antogs och fastställdes av tekniska nämnden 2018-08-29. Denna version
återremitterades av Regionstyrelsen 2018-10-25 § 264 med krav på ett förtydligande
angående de ekonomiska förutsättningarna, nyttjanderätt/areal samt klargörande om
laglighet i avseende att lägga igen utdikningar. Teknikförvaltningen gjorde därefter en
revidering som föredrogs i tekniska nämndens arbetsutskott 2019-02-06 § 40.
Arbetsutskottet återremitterade ärendet med bland annat krav på förtydligande om
skillnad mellan produktionsskog/resursskog, alternativa formuleringar kring
begreppen hyggesfritt och markskador samt önskemål om att bifoga en budget för en
skogsskötsel i ekonomisk balans.
Teknikförvaltningen har, med ledning av regionstyrelsens och tekniska nämndens
arbetsutskotts intentioner nu valt att revidera 2017 års version och att implementera
de aktuella riktlinjer som omfattas i arbetet med en skogspolicy och en
skogsförvaltning.
Dokumentet är en övergripande policy för hur Region Gotlands arbete med att
förvalta, underhålla och utveckla sitt skogsinnehav ska bedrivas. Policyn kommer,
tillsammans med den skogsbruksplan som tidigare tagits fram för det totala
skogsinnehavet, att ligga till grund för en upphandling av en skogsförvaltare.
Region Gotland har idag ett skogsinnehav på sammanlagt 1763,5 ha produktiv
skogsmark varav ca 1117 ha återfinns inom Visby med omnejd. Den största delen av
den övriga skogen återfinns i anslutning till övriga tätorter. 13 % är klassad som
kvarters- och parkskog, 33 % är klassad som tätortsnära skog, resterande 54 % är
klassad som produktionsskog. Fastighetsförvaltningen har ett arrendeavtal med
Gotland Grönt Centrum AB som omfattar cirka 123 ha produktionsskog kring
Lövsta och där upplåtelsen avser skoljordbruk. Cirka 35 ha omfattas av naturreservat
på Region Gotlands mark men som förvaltas av Länsstyrelsen.
Utöver detta finns två naturreservat på drygt 180 hektar (inklusive vattenområde),
som förvaltas av Region Gotland och som omfattas av separata skötselplaner.
Skogsinnehavet är en viktig tillgång för rekreation, ekosystemtjänster, biologisk
mångfald, naturturism och som ekonomisk resurs. Skogspolicyn behandlar frågor så
som långsiktiga mål, avgränsningar samt skogsskötselns inriktning och riktlinjer.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-04-24

TN § 104

Skogsvårdslagen (1979:429) och skogsvårdsförordningen (1993:1096) anger ramar för
och grundläggande krav för hur skogsbruk ska bedrivas i Sverige. Både miljömål och
produktionsmål ska enligt nuvarande lagstiftning nås i skogsbruket.
§1 Skogsvårdslagen: ”Skogen är en nationell tillgång och en förnybar resurs som ska
skötas så att den uthålligt ger en god avkastning samtidigt som den biologiska
mångfalden behålls. Vid skötseln ska hänsyn tas även till andra allmänna intressen.”
Bedömning

Då Region Gotland skall genomföra en upphandling av skogsförvaltare på lång sikt
krävs en skogspolicy med tydliga prioriteringar och framtidsvisioner som ligger i linje
med bland annat Gotlands gemensamma Vision för år 2025, Miljöprogram för
Region Gotland samt med FNs globala miljömål för hållbar utveckling. Detta
kommer att ge förbättrade rekreationsvärden för allmänheten, ökade pedagogiska
värden för barn och ungdomar, tryggare närmiljöer samt stärkta ekologiska värden.
Det kommer även att främja en god ekonomisk förvaltning av en resurs som i
dagsläget står helt outnyttjad.
En policy är viktig för att bevara och förstärka skogens attraktionskraft och unika
naturvärden. Region Gotlands skogar utgör en långsiktig resurs för regionens
innevånare och är också viktig för bland annat besöksnäringen.
I dagsläget har Teknikförvaltningen ej resurser eller kompetens att tillhandahålla
annan skogsskötsel än direkta akutåtgärder, exempelvis träd som hänger eller har
ramlat över promenadstigar. Något som kan innebära stora kostnader till exempel
efter en kraftig storm. Det finns dock ingen budget avsatt för detta så alla
skogskostnader innebär ett underskott för Teknikförvaltningen. Detta har medfört
att skötseln av regionens skogsinnehav idag är eftersatt vilket genererar påtryckningar
exempelvis från allmänheten och ålägganden från Skogsstyrelsen utifrån
skogsvårdslagen. En annan aspekt är att stormfälld skog som ej omhändertas kan
vara förenat med stora risker, speciellt i tätortsnära områden där allmänhet och barn
vistas.
Då huvuddelen av skogsinnehavet ligger i Visby med omnejd eller i anslutning till
tätorter så syftar stora delar av skötselinsatserna till att siktröja sly och buskskikt,
något som är kostsamt och som inte genererar några intäkter. Den skog som finns
utöver den tätortsnära är mycket utspridd över hela Gotland med ett mycket stort
antal skiften vilket även innebär svårigheter att tillämpa ett effektivt skogsbruk.
Policyns ekonomiska konsekvenser och ambition är att skapa en skogsförvaltning
och en skogsskötsel i ekonomisk balans; där kostnaderna för skogsförvaltningen
motsvarar intäkterna. Skogssällskapet har tidigare gjort en beräkning som redovisat
att detta scenario är fullt möjligt. Denna beräkning är däremot inte ett beställt arbete
från regionen och därmed inget officiellt beslutsunderlag. Att skogsinnehavet skulle
ge en ekonomisk avkastning utöver detta bedöms i nuläget som osannolikt.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Yrkanden:
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-04-24

TN § 104

Isabel Enström (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner den reviderade skogspolicyn och överlämnar den till
regionfullmäktige för beslut.
Beslutsunderlag

Skogspolicy reviderad 2019-03-28
Tjänsteskrivelse 2019-03-28
Skogsbruksplan för åren 2015-2024
Vision Gotland 2025
Miljöprogram för Region Gotland 2015-11-23
Miljökvalitetsmålen för Gotlands län 2018
Globala mål för hållbar utveckling
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-08-29

RS § 239

Åtgärdsprogram för minskning av halten
skadliga partiklar (PM10) i Visby

RS 2015/442
AU § 213

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

•

Miljö- och byggnämndens förslag till åtgärdsprogram för minskning av skadliga
partiklar (PM10) i Visby godkänns och överlämnas till regionfullmäktige för
fastställande.
Regionfullmäktige ger miljö- och byggnämnden i uppdrag att svara för
programmets genomförande, inklusive nödvändig samordning och i samband
med varje ordinarie årsredovisning återrapportera till regionfullmäktige hur
arbetet fortlöper och vid behov eller minst vart sjätte år i händelse av att de
föreslagna åtgärderna inte når målet, begära att regionfullmäktige omprövar
åtgärdsprogrammet, till dess att miljökvalitetsnormen för luft i Visby
stadigvarande nås.

Mätningar av luftföroreningar i Visby har visat att miljökvalitetsnormen för partiklar
(PM10) överskrids i stort sett årligen. Som en följd av detta överlämnade Naturvårdsverket via Länsstyrelsen i Gotlands län 2015 ett krav om att Region Gotland måste
upprätta ett åtgärdsprogram för uppfyllandet av miljökvalitetsnormen för partiklar
(PM10).
Åtgärdsprogrammet redovisar vilka åtgärder som planeras för att sänka halterna av
partiklar samt vilka aktörer som berörs. I Visby har väghållning och vägtrafik
identifierats som de främsta källorna till de höga halterna och ansvaret för åtgärderna
faller således i första hand på Region Gotland, som har störst ansvar för väghållningen i Visby.
Åtgärdsförslagen kan grupperas in i två olika nivåer. Första nivån anger åtgärder som
enligt åtgärdsprogrammet bedöms vara nödvändiga och tillräckliga för att klara
miljökvalitetsnormen för PM10. Andra nivån anger åtgärder som kan bli aktuella att
genomföra om första nivåns åtgärder inte får avsedd effekt.
Kostnader för att genomföra åtgärdsprogrammet och som därmed bedöms
nödvändiga för att klara miljökvalitetsnormen beräknas uppgå till cirka 780 000
kronor i engångskostnader samt drygt 2 miljoner kronor per år i driftskostnader.
Ytterligare åtgärder, som kan sättas in om de första åtgärderna inte räcker, beräknas
NRVWDîPLOMRQHUNURQRULHQJnQJVNRVWQDGVDPWNURQRUSHUnU'HQ
största delen av kostnaderna ligger under tekniska nämndens ansvarsområde.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-08-29

RS § 239 forts
RS 2015/442

Miljö- och byggnämnden har i en skrivelse till regionstyrelsen begärt ett förtydligande
kring vilket ansvar nämnden har för programmets genomförande, inklusive samordning, uppföljning och återkommande revideringar. Regionstyrelseförvaltningen
föreslår att regionfullmäktige ger miljö- och byggnämnden detta uppdrag och
tillskjuter nämnden nödvändiga resurser.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Protokollsanteckning: Gubb Marit Stigson (Fi)
Feministiskt initiativ anser att planen saknar förslag på åtgärder för minskade
trafikflöden och förslag på införande av miljözoner.
Beslutsunderlag

Miljö- och byggnämnden 2019-05-22 § 119
Regionstyrelseförvaltningen 2019-08-16
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-08-29

RS § 222

Räddningstjänstens framtida förvaltningsoch nämndtillhörighet

RS 2018/546
AU § 196

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•
•

Ansvaret för räddningstjänstens verksamhet i sin helhet flyttas till regionstyrelsen
från 1 januari 2020.
Bibehållen förvaltningstillhörighet hos samhällsbyggnadsförvaltningen godkänns.

Regionstyrelseförvaltningen har i enlighet med beslut (RS 2018/546) utrett
räddningstjänstens framtida nämnds- och förvaltningstillhörighet med målsättning att
skapa en mer enhetlig ledningsstruktur.
Utredningen föreslår att ansvarig nämnd för räddningstjänsten koncentreras till
regionstyrelsen som får ansvar för den operativa och förebyggande verksamheten.
Förslaget grundar sig i verksamhetens behov, i en omvärldsanalys som både tar
hänsyn till hur andra kommuner valt att organisera sin räddningstjänst samt i hur
andra omvärldsfaktorer kan komma att påverka regionstyrelsens ansvar framgent.
Utredningen föreslår att räddningstjänsten kvarstår som en enhet inom samhällsbyggnaden tillsvidare då det i nuläget finns organisation och rutiner etablerade för att
hantera räddningstjänstens verksamhet. Konsekvenserna för samhällsbyggnadsförvaltningen bedöms därför vara mycket små.
Med hänsyn till budget- och redovisningsprinciper föreslås ändringen gälla från
1 januari 2020.
Berörda nämnder (miljö- och byggnämnden samt tekniska nämnden) har haft
möjlighet att yttra sig. Båda tillstyrker förslaget till framtida styrning för räddningstjänsten.
Utredningen bedömer att en koncentrerad nämndtillhörighet är prioriterat framför
ändrad förvaltningstillhörighet för räddningstjänstens verksamhet. Regionstyrelsen
utgör det naturliga ansvaret med hänsyn till vad som framkommit i omvärldsanalysen
och utifrån verksamhetens behov.
Utredningen bedömer att räddningstjänsten bör kvarstå som en enhet inom samhällsbyggnadsförvaltningen tillsvidare då konsekvenserna med att byta förvaltningstillhörighet till regionstyrelseförvaltningen bedöms bli omfattande för båda förvaltningarna i nuläget. Samhällsbyggnadsförvaltningen har en organisation och etablerade
rutiner för att kunna hantera räddningstjänstens verksamhet oberoende av ansvarig
nämnd.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-08-29

RS § 222 forts
RS 2018/546
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Ulrica Widange, verksamhetsutvecklare, regionstyrelseförvaltningen.
Saga Carlgren (V) yrkar i första hand avslag till förmån för eget förslag om egen
säkerhets- och räddningsnämnd.
I andrahand yrkas att ett utskott inrättas under regionstyrelsen.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och Saga
Carlgrens förstahands yrkande och finner att regionstyrelseförvaltningens förslag
bifalls.
Ordförande ställer proposition på Saga Carlgrens andrahands yrkande och finner att
det avslås.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2019-06-19, § 151
Miljö- och byggnämnden 2019-05-22, § 118
Regionstyrelseförvaltningen 2019-08-26
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-08-29

RS § 238

Planering för framtida utveckling av
Klintehamn

RS 2017/797
AU § 212

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•
•

Regionfullmäktige godkänner förslaget till Program Klintehamn 2030.
Efter beslut om godkännande kan redaktionella ändringar i programhandlingarna
samt framtagande av godkännandehandlingar göras.

Regionstyrelsens beslut
•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att under 2020, tillsammans med
samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningen, påbörja en förstudie för
genomförande av program Klintehamn 2030.

Reservation
Saga Carlgren (V) reserverar sig mot beslutet.

Regionstyrelsen gav 2017-10-26 i uppdrag till regionstyrelseförvaltningen att i
samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningen ta fram ett
program för Klintehamn.
I beslutet, RS § 241, framgår att programmet ska utgå från resultatet av den inledande
dialogprocess som regionstyrelsen 2017-04-27, § 97, gav uppdrag om som ett första
steg i planeringen för utveckling av Klintehamn. Dialog Klintehamn 2030 pågick
maj-juli 2017 och gav den bild av invånarnas förväntningar och ambitioner med sin
kringmiljö och sin omgivning som ligger till grund för programmet. I RS § 241
framgår också att då processen för ett program följer samma regler och krav på
samråd som ett planförslag, bedöms programmet ge tillräckligt underlag för den
fortsatta utvecklingen av Klintehamn, istället för den fördjupade översiktsplan som
anges i översiktsplanen Hela Gotland 2025.
Förslaget till program har utarbetats av en arbetsgrupp med tjänstepersoner från
regionstyrelse-, samhällsbyggnads- och teknikförvaltningarna. Alla är positiva till den
dialogbaserade processen som möjliggjort för det lokala engagemanget och invånarna
att forma programmet. Målen och tillhörande riktlinjer är därför väl förankrade i de
kvaliteter och ambitioner som Klintehamnsborna identifierar som själva själen i
Klintehamn, en tätort nära naturen där invånarna kan leva och verka hållbart samt
tillsammans vara med och forma samhället.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-08-29

RS § 238 forts
RS 2017/797

Förvaltningen vill även poängtera att den täta dialogen också medfört att det nu finns
en förväntan och en angelägenhet hos medborgarna i Klintehamn om förverkligande
av programmet. Detta förutsågs även när uppdraget gavs hösten 2017, då det också
beslutades att ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att i samband med ordinarie
budgetprocess återkomma med begäran om nödvändiga medel för projektets
genomförande.
Det är där vi står nu, när tiden är inne för genomförande. Programmet har formats
utifrån de behov som medborgarna identifierat behövs för att Klintehamn ska
utvecklas och innehåller därför flera olika sorters åtgärder.
Utöver bebyggelseområdena, som kräver planuppdrag för att genomföras, kan listan
på åtgärder definieras som:
- Trafikåtgärder
- Hållbarhet, rekreation och klimatanpassning
- Underhåll och utveckling
Flertalet av åtgärderna bör också koordineras med varandra, så att inte onödiga
kostnader uppstår genom dubbelarbete eller felprioriteringar.
De synpunkter som inkommit under samrådet redovisas och bemöts i samrådsredogörelsen. I redogörelsen framgår också vilka ändringar som gjorts av
programmet med anledning av de synpunkter som inkommit. Samrådet har föranlett
flera ändringar både av förutsättningar och av riktlinjer. Riktlinjer har också tillkommit till vissa delar, särskilt för utredningsområde 6, Varboåns mynning, på grund
av de komplexa förutsättningarna som råder där. Där har också plankartan justerats.
Utredningsområde 6 har fått en annan geometrisk form. Den rastplats och mötesplats som programmet föreslår i hörnet nordväst om korsningen väg 140 och
Hamnvägen har markerats i kartan.
En viktig fråga som programmet inte tar ställning till, eftersom det inte ingick i
uppdraget, men flertalet begärt ett ställningstagande till, är hur den utökade
kalkbrytnings som SMA mineral AB planerar vid Klintebys och Snögrinde påverkar
programmet.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning angående SMA Minerals ansökan om en
utökad brytning, är att ett sådant utökat tillstånd inte är förenligt med programmets
intentioner eller den identitet, som Klintehamnsborna lyft fram under arbetets gång
och som ligger till grund för syftet med hela programmet. En identitet som nu, vilket
samrådet tydligt signalerat, uppfattas som starkt hotad av SMAs planer på en utökad
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stenbrytning. Av regionstyrelsens yttrande över SMAs tillståndsansökan för täktverksamhet framgår att ”Regionen anser att det inte finns tillräckligt beslutsunderlag för
att kunna ta ställning till tillåtligheten av täktverksamheten, som inte kan anses
förenlig med syftet för Program Klintehamn 2030 och då särskilt olägenheterna från
kalkstenstransporterna på allmän väg från täkten till Klintehamns hamn” och längre
ner i yttrandet , under ”Synpunkter på ansökan” redovisas att ”Regionen instämmer i
miljö- och byggnämndens oro för att täktverksamhetens inte är förenlig med syftet
för Program Klintehamn 2030”, varefter följer en beskrivning av de olägenheter
transporterna bedöms kunna orsaka.
Förvaltningen vill understryka att Klintehamns identitet och de kvaliteter som
programmets syftar till att utveckla, också utgör en viktig grund för andra aktörer att
vilja investera och bygga i Klintehamn, en utveckling som i sig bidrar till ytterligare
”spin off-effekter”. Ett exempel som fått en sådan effekt, är de senaste årens
återuppbyggnad av turistverksamheten på Varvsholm, som bidragit både till att
attrahera besökare och till en känsla bland medborgare både i Klintehamn och på
hela Gotland att Klintehamn utvecklas; det vill säga Klintehamns identitet som
besöksort och en plats för kultur har stärkts. Den typen av gynnsamma spin offeffekter är precis vad programmet syftar till att understödja, genom föreslagna mål
och riktlinjer.
Regionstyrelseförvaltningen samlade bedömning är att förslaget till Program
Klintehamn 2030 ligger i linje med det uppdrag som regionstyrelsen ställt upp och
föreslår att regionfullmäktige beslutar att godkänna programmet och att ge ett
uppdrag till förvaltningen att ta fram en förstudie för genomförande.
Ärendets behandling under mötet

Saga Carlgren (V) yrkar på följande tillägg i programmet:
Övergripande mål och riktlinjer, sid 14, stycke 2.1.1 Mål 1. Klintehamns identitet ska
stärkas som en attraktiv plats för verksamheter, boende och besökare, kompletteras
med ytterligare en punkt.
-

Klintehamns attraktiva läge vid vattnet förstärks. Den roll väg 140 har som
barriär mellan samhället och havet/hamnen minskas genom åtgärder för sänkt
hastighet, flera trygga övergångar och ett inbjudande gångstråk utefter vattnet.
Rubrik 2.6 Utveckling av trafik och infrastruktur,

-

Att i samverkan med trafikverket genomföra hastighetsdämpande åtgärder på väg
140 genom Klintehamn, tex genom upphöjda gång och cykelpassager över
vägen.
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Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Saga Carlgrens
yrkande och finner att arbetsutskottets förslag bifalls. Votering begärs. I
omröstningen gäller ja-röst för arbetsutskottets förslag och nej-röst för Saga
Carlgrens yrkande. Omröstningen ger 14 ja-röster: Jesper Skalberg Karlsson (M),
Meit Fohlin (S), Stefan Nypelius (C), Eva Ahlin (C), Bibbi Olsson (C), Andreas
Unger (M), Johan Thomasson (L), Filip Reinhag (S), Isabel Enström (MP), Aino
Friberg Hansson (S), Håkan Ericsson (S), Tommy Gardell (S), Lars Engelbrektsson
(SD) och ordförande Eva Nypelius (C) samt 1 nej-röst: Saga Carlgren (V).
Protokollsanteckning: Gubb Marit Stigson (Fi) instämmer i Saga Carlgrens yrkande.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-08-12
Skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen - Planenheten
Teknikförvaltningen - Mark- och stadsmiljö
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RS § 233

Omdisponering, Katthammarsvik avloppsreningsverk

RS 2019/587
AU § 207

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Omdisponering av investeringsbudget på 11,2 miljoner kr från projekt
”Reinvestering VA-anläggningar” till projekt ”Katthammarsvik ARV” medges.

Tekniska nämnden har begärt att få omdisponera investeringsbudget på 11,2 miljoner
kr från projekt ”Reinvestering VA anläggningar” till projekt ”Katthammarsvik ARV”.
Katthammarsviks reningsverk uppfyller idag inte nödvändiga utsläppskrav och det
finns ett föreläggande från miljö- och hälsoskyddsnämnden att uppgradera verket
med biologisk rening. Under utrednings- och projekteringsfaserna har ett antal olika
alternativ utvärderats och nu har beslut tagits om utbyggnad på fastigheten Östergarn
Tomase 1:44.
Med utbyggnaden uppfyller tekniska nämnden föreläggandet från MHN, tillgodoser
utvecklingen av Östergarnslandet genom kapacitetsökning till 1000 pe (person
ekvivalenter) samt möjliggör även vidare utbyggnad. Flytt av utsläppspunkten medför
minskad belastning på del av Katthammarsvik som idag är recipient för behandlat
avloppsvatten.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot att omdisponera medel mellan
dessa projekt. Budgetmedel att omdisponera finns på projektet Reinvestering VA
anläggningar.
Budget inklusive kompletteringsbudget för projekt Reinvestering i VA anläggningar
uppgår 2019 till 73,4 mnkr. Total investeringsutgift för det nya reningsverket
beräknas till 21,2 mnkr. I budgeten för 2015 och 2016 avsattes sammanlagt
10 miljoner kr till ombyggnaden varför omdisponering på 11,2 miljoner kr begärs.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot förslaget att omdisponera
investeringsmedel för utbyggnad av Katthammarsviks reningsverk.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden 2019-04-24, § 100
Regionstyrelseförvaltningen 2019-06-24
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RS § 244

Slutredovisning. Sävehuset

RS 2019/507
AU § 218

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•
•

Slutredovisningen för Sävehuset godkänns.
Anslagsöverskottet på 11,4 miljoner kr regleras mot regionens Eget kapital.

Region Gotland beslutade 2012-11-01, § 238 om evakuering av dåvarande F-huset
samt en total ombyggnad av huset. Enligt beslut i regionstyrelsen 2012-11-01, § 253
skulle byggnaden även inrymma lokaler för Kulturskolan.
Projektet syftade till att, förutom erhålla en god arbetsmiljö, också samlokalisera alla
högskoleförberedande gymnasieprogram till ett geografiskt område, Säveområdet, för
att därigenom skapa bättre samordningsvinster och bättre utbildningskvalitet.
Uppdraget formulerades som en nybyggnad av Sävehuset på befintlig stomme med
målsättning att miljöcertifiera byggnaden enligt Miljöbyggnad nivå guld.
Projektet påbörjades våren 2013. Inflyttning i nya lokaler skedde i februari 2017. En
investeringsbudget på 267 miljoner kr tilldelades projektet. Ytterligare 7 miljoner kr
tillkom vid budgetberedningen 2014. 0,4 miljoner kr följde med i kompletteringsbudget från 2012 till 2013.
Total investeringsbudget för projektet har varit 274,4 miljoner kr. Kostnaden har
uppgått till 263,0 miljoner kr vilket innebär ett överskott på 11,4 miljoner kr.
Enligt regelverket för slutredovisningar ska investeringsprojekt med en bruttoutgift
överstigande 20 miljoner kr slutredovisas till regionfullmäktige.
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att slutredovisningen godkänns och att
anslagsöverskott på 11 392 tkr regleras mot regionens Eget kapital. Värt att nämna är
att projektet certifierats för så kallat Grönt lån hos Kommuninvest.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden 2019-03-27, § 73
Regionstyrelseförvaltningen 2019-07-02
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RS § 231

Tilläggsanslag. Hemsebadet renovering

RS 2019/683
AU § 205

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Tilläggsanslag med 5 miljoner kr beviljas för installation av rostfri plåtbassäng i
Hemsebadet. Finansiering sker ur regionens eget kapital.
Driftkostnadskonsekvenser finansieras via internhyran.

Regionstyrelsen och tekniska nämnden fick i uppdrag att till budgetberedningen 2018
återrapportera en plan gällande investeringsbehovet för Hemsebadet. Planen innehöll
förslag på hur Hemsebadet kan utvecklas samt investeringsbehovet för upprustning
som måste göras för att Hemsebadet skall kunna vara i drift ytterligare 10 år.
Regionfullmäktige beslutade i juni 2018 att tilldela regionstyrelseförvaltningen
15,5 miljoner kr för upprustning av Hemsebadet. Under hösten 2018 påbörjade
teknikförvaltningen projektet med att planera för upprustning av Hemsebadet. En
projektgrupp bildades bestående av representanter från regionstyrelseförvaltningen
och teknikförvaltningen. Under projekteringsarbetet har frågan gällande långsiktigt
lösning för renovering av bassängen diskuterats med såväl badhusexpertis som andra
kommuner.
Tidigare genomförda rapporter samt nya undersökningar och genomförd projektering visar att inblandade parter ser stora risker med tänkt genomförande gällande
ytskiktsrenoveringen. Detta med tanke på befintliga ytskikts beskaffenhet
(byggnadsår 1977) samt att installationen av den nya vattenreningen kommer kräva
omfattande ingrepp i bassängens ytskikt och konstruktion. I CBI Betonginstitutet AB
rapport, daterad 2016-03-17 avseende status av Hemsebadets betongkassun
rekommenderar CBI att betongkassunen ska besiktigas vart 3:e år då skador finns på
kassunen. CBI bedömer att den undersökta betongkonstruktionen är i behov av
lokala reparationer för att konstruktionen skall kunna behålla sin bärighet och
funktion. De allvarligaste betongskadorna som noterats i den undersökta
konstruktionen beror troligtvis på relativt långt gången armeringskorrosion, vilken
spjälkat loss täckande betongskikt. Det finns med anledning av detta stora fördelar
att utöka projektet med att installera en stålbassäng i samband med de tidigare
inplanerade åtgärderna. Den största fördelen är att vattenreningen som har sina
anslutningar i bassängen inte behöver göras om i ett senare skede. En bedömd
investeringsutgift för en stålbassäng är ca 5 miljoner kr. Med detta säkras driften av
Hemsebadet för många år framåt.
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Regionstyrelseförvaltningen föreslår att tilläggsanslag på 5 miljoner kr ska beviljas.
Även om renoveringen går att genomföra utan att installera en stålbassäng är risken,
enligt tekniska nämndens bedömning, stor att badet inte kommer att hålla de år som
är planerat. Det finns också risk att det under projektets gång kommer att uppstå
effekter på grund av ytskiktet som måste åtgärdas och som i dagsläget inte kan
kostnadsberäknas.
Hemsebadet är ett viktigt bad för södra Gotland och kommer genom denna
renovering att vara ett hållbart bad för lång tid framöver.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden 2019-05-22, § 128
Regionstyrelseförvaltningen 2019-07-05
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RS § 232

Tilläggsanslag ombyggnad av Ankaret 1
och 5

RS 2019/586
AU § 206

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Tilläggsanslag på 3 miljoner kronor för renovering av fastigheten Ankaret 1 och 5
beviljas. Finansiering sker ur regionens eget kapital.

En investeringsbudget på 8,5 miljoner kronor för renovering av fastigheten Ankaret
1 och 5 (gamla Kulturskolan) beviljades av regionfullmäktige 2018-09-24. Genom
den planerade renoveringen möjliggörs uthyrning av fastigheterna till Gotlands
Kulturrum ekonomisk förening.
Teknikförvaltningen har haft anbudsförfrågan för att genomföra detta projekt ute i
två olika omgångar. I den första omgången inkom två anbud, båda förkastades då de
inte uppfyllde kraven i förfrågningsunderlaget. I omgång två inkom endast ett anbud.
Detta anbud är högre än det budgeterade beloppet som äskades för renoveringen.
Det inkomna anbudet avser endast entreprenadkostnad och inte tillkommande
kostnader för projektering, övriga kostnader, antikvarisk överkostnad och byggherreomkostnader.
Teknikförvaltningen har diskuterat med Gotlands Kulturrum ekonomisk förening
om möjligheten att ändra lokalernas användning och på så sätt minska anpassningskostnaderna och komma i nivå med budgeten för renoveringen. Efter utredning har
framkommit att de ändringar som var möjliga ändå inte medförde att projektet kan
genomföras inom avsatt budget. Tekniska nämnden har därför begärt tilläggsanslag
med 3 miljoner kr.
En ökad investeringsutgift medför högre hyra för hyresgästen. Ny överenskommelse
mellan Gotlands Kulturrum ekonomisk förening har tecknats och föreningen är villig
att betala den högre hyra som en ökad investeringsutgift medför.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår därför att tilläggsanslag beviljas.
Teknikförvaltningens bedömning är att det bästa alternativet är att genomföra
renoveringen såsom man tänkt från början. Förutsättningen är dock att ny överenskommelse träffas med Gotlands Kulturrum ekonomisk förening utifrån nya
förutsättningar. Enligt den tidigare överenskommelsen om framtida hyra gäller den
endast under förutsättning att investeringskostnaden inte överstiger 10 miljoner kr.
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Ny överenskommelse är tecknad och föreningen är villig att betala en högre hyra än
vad som var tänkt från början.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår därmed att renoveringen genomförs och att
tilläggsanslag på 3 miljoner kr beviljas.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden 2019-04-24, § 95
Regionstyrelseförvaltningen 2019-06-25
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RS § 226

Sammanträdesplan 2020 för regionstyrelsen
och regionfullmäktige

RS 2019/813
AU § 200

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Sammanträdesplan 2020 för regionstyrelsen och regionfullmäktige fastställs.

Följande förändringar föreslås, i jämförelse med plan för föregående år. Regionalt
utvecklingsutskott (Regu) får egna sammanträdesdagar, 5 februari, 15 april, 3 juni,
9 september och 11 november 2020.
Förslaget har tagits fram i samarbete med kansli och ekonomiavdelningen. Hänsyn
har tagits till SKL:s sammanträden och beredningar. Sammanträdesordning har
föredragits för regiondirektören och regionstyrelsens ordförande.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2019-08-06
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Sammanträdesordning 2020
Deadline

Arbetsutskottet
Tryckdag
Smtr

Dag

Regionstyrelsen
Smtr
Tryckdag

Dag

Smtr

Regionfullmäktige
Kallelse Kungörelse

Dag

19 dec

AU 1

9 jan

15 jan

RS 1

23 jan

28 jan

RF 1

5 feb

8 feb

17 feb

22 jan
29 jan

REGU
AU 2

30 jan
7 feb

5 feb
13 feb

Regu
RS 2

20 feb

26 feb

RF 2

18 mar

21 mar

30 mar

26 feb

AU 3

5 mar

11 mar

RS 3

18 mar

24 mar

RS 3

15 apr

18 apr

27 apr

Årsredovisning

20 mar
2 apr

AU 4
REGU

2 apr
9 apr

8 apr
15 apr

Regu RS 4

23 apr

29 apr

22 apr
30 apr

AU 5A
AU 5B

28 apr
7 maj

4-6, 8 maj
13 maj

RS 5

20 maj

27 maj

RF 4

3 jun

6 jun

15 jun

Budgetberedning

19 maj

REGU
AU 6

28 maj
28 maj

2 jun
3 jun

Regu RS 6

11 jun

17 jun

6 aug

AU 7

13 aug

19 aug

RS 7

27 aug

2 sep

RF 5

16 sep

19 sep

28-sep

26 aug

AU 8

3 sep

9 sep

Regu RS 8

24 sep

30 sep

RF 6

14 okt

17 okt

26 okt

10 sep
22 sep

AU 9A
AU 9B

17 sep
29 sep

23 sep
5-6, 8 okt

RS 9

16 okt

22 okt

RF 7

3 nov

7 nov

16 nov

21 okt
4 nov

AU 10
REGU

29 okt
5 nov

4 nov
11 nov

Regu RS 10

20 nov

25 nov

RF 8

3 dec

5 dec

14 dec

20 nov

AU 11

27 nov

2 dec

RS 11

10 dec

16 dec

2021

Budgetavstämn

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 182

Motion. Bistånd till papperslösa

RS 2017/983
AU § 131

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Motionen avslås.

Elin Bååth (F!) har ställt en motion med förslag att Region Gotland antar riktlinjer
som tydliggör att tjänstepersoner har rätt att bevilja bistånd till papperslösa barnfamiljer, samt att beslut alltid ska fattas med barnens bästa som högsta prioritet.
Socialnämnden har utrett ärendet och har föreslagit avslag på motionen 2018-03-21,
§ 37. I utredningen framförs sammanfattningsvis följande:
Högsta förvaltningsdomstolen har i avgörande (mål nr 1527-1529-16) i denna fråga
klargjort att personer som är papperslösa inte har rätt till försörjningsstöd enligt
socialtjänstlagen då de omfattas av lagen om mottagande av asylsökande m fl.
Av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) följer att den som
har sökt uppehållstillstånd i Sverige som flykting har rätt till bistånd i form av logi
och dagersättning samt att rätten till bistånd vanligen upphör när uppehållstillstånd
ges eller personen lämnar landet. Den som håller sig undan så att ett beslut om
avvisning eller utvisning inte kan verkställas har dock inte rätt till bistånd. Vidare
framgår att den som omfattas av LMA inte har rätt till bistånd i form av bl.a.
försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Av domskälet i Högsta
förvaltningsdomstolen framgår att den omständigheten att en person håller sig
undan och därför inte har rätt till bistånd enligt LMA inte innebär att personen i
fråga upphör att omfattas av lagens personkrets.
Försörjningsstöd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen och bistånd enligt lagen om
mottagande av asylsökande m.fl. ska täcka behov av samma slag. Den som omfattas
av den sistnämnda lagen har därmed enligt 1 § andra stycket LMA inte rätt till
försörjningsstöd. Bistånd kan då inte heller lämnas i form av nödbistånd med stöd av
4 kap. 2 § socialtjänstlagen, eftersom den paragrafen förutsätter att försörjningsstöd
enligt 4 kap. 1 § alls kan komma i fråga.
Kommunen har enligt 2 kap. 1 § socialtjänstlagen det yttersta ansvaret för att enskilda
får det stöd och den hjälp som de behöver och kan enligt 4 kap. 2 § ge bistånd även i
andra fall än de som omfattas av 4 kap. 1 §. Beslut enligt 4 kap 2 § går inte att överklaga. Detta framgår av 16 kap 3 §. Socialförvaltningen beviljar idag undantagsvis
bistånd i akuta skeenden, t.ex. i väntan på första lön (vilket innebär svarta pengar
eftersom personen saknar arbetstillstånd) eller till hemresa.
forts
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Motionen ger två dilemman. Dels att Region Gotland inte ställer sig lojala med
Migrationsverkets beslut. Socialförvaltningens arbete hittills har alltid gått ”i takt
med”, med andra myndigheters beslut. Förvaltningen följer till exempel Försäkringskassans och A-kassans beslut om avslag och gör inte egna bedömningar i sakfrågan
om en klient söker bistånd på grund av det.
Det andra dilemmat är att om bistånd beviljas utifrån ett barnperspektiv så innebär
det indirekt att man lägger på barnen att försörja sina föräldrar. Det blir
problematiskt utifrån ett barnperspektiv.
Den föreslagna förändringen undergräver tillit till annan offentlig myndighet.
Förvaltningens hållningssätt är att hålla sig till de lagar och förordningar som finns. I
varje avsteg från dessa skapas alltid svåra avväganden. I det fall man skulle bevilja
försörjningsstöd barn till papperslösa barn bör man bestämma hur länge det är
möjligt att erhålla detta bistånd. Varje föreslagen brytpunkt medför även det att
frångå barnperspektivet.
Under behandlingen i regionstyrelsen den 29 maj 2018 skickades motionen på
återremiss för komplettering med information om hur andra kommuner hanterar
frågan (§ 125, 2018-05-29). Enligt SKL finns enbart två kommuner som fattat
principbeslut att erbjuda mer än nödbistånd till personer och familjer som lever som
papperslösa. En av dessa kommuner har därefter dragit tillbaka det principbeslutet.
Regionstyrelseförvaltningen delar socialnämndens bedömning vilket framgår av
tjänsteskrivelsens sammanfattning. Så gott som alla kommuner i Sverige saknar
principbeslut och därmed riktlinjer för att erbjuda mer än nödbistånd till personer
och familjer som lever som papperslösa. Av två kommuner som har fattat principbeslut har en dragit tillbaka det.
Regionstyrelseförvaltningens sammantagna bedömning är därmed att regionstyrelsen
bör föreslå att regionfullmäktige avslår motionen.
Ärendets behandling under mötet

Saga Carlgren (V) yrkar att motionen ska bifallas.
Ordföranden ställer proposition på Saga Carlgrens yrkande om bifall till
motionen och arbetsutskottets förslag att avslå motionen och finner att den avslås.
Votering begärs. I omröstningen gäller ja-röst för arbetsutskottets förslag och nejröst för Saga Carlgrens yrkande.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 182 forts
RS 2017/983

Omröstningen ger 14 ja-röster: Jesper Skalberg Karlsson (M), Stefan Nypelius (C),
Eva Ahlin (C), Fredrik Gradelius (C), Andreas Unger (M), Johan Thomasson (L),
Meit Fohlin (S), Filip Reinhag (S), Isabel Enström (MP), Aino Friberg Hansson (S),
Håkan Ericsson (S) och Ylva Bendelin (S), Lars Engelbrektsson (SD) och
ordförande Eva Nypelius (C), samt 1 nej-röst: Saga Carlgren (V). Regionstyrelsen
beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Protokollsanteckning: Gubb Marit Stigson (Fi) instämmer i yrkandet.
Beslutsunderlag

Motion 2017-10-23
Socialnämnden 2018-03-21, § 37
Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-08
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Motion:
Till:

Bistånd till papperslösa barn
Regionfullmäktige

Barn kan inte hållas ansvariga för sina föräldrars beslut, och deras bästa måste alltid sättas i första
rummet. Det slår Barnkonventionen fast - en konvention som Sverige undertecknat och därmed
förbundit sig att följa. Barnkonventionen slår även fast att ”varje barn har rätt till social trygghet
och hjälp om föräldrarna till exempel har lite pengar”, samt att konventionsstaterna i fråga om
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ska ”vidta sådana åtgärder med utnyttjande till det
yttersta av sina tillgängliga resurser”.1
Att Sverige inte lever upp till sina åtagande påpekades av FN senast 2015 när FN:s
Barnrättskommitté riktade kritik mot Sverige. En av de punkter man ställde sig kritisk till var i
vilken hänsyn som egentligen tas till barns bästa i asylärenden och socialtjänstutredningar. Det
handlar exempelvis om i vilken mån bistånd beviljas till papperslösa barnfamiljer.
Huruvida papperslösa barnfamiljer ska beviljas bistånd eller inte är ytterst en individuell bedömning
av den enskilda handläggaren, men det är också en fråga om politisk viljeinriktning. En dom i
Högsta förvaltningsdomstolen fastslog när kommunen inte är skyldig att ge någon bistånd, men det
innebär inte att kommunerna inte får ge bistånd. Thomas Bull, ett av de justitieråd som prövat fallet
säger: ”Det vi har tagit ställning till är egentligen bara de fall där en kommun är skyldig att ge
någon bistånd, men det finns en bestämmelse i socialtjänstlagen att kommunen får ge stöd också i
andra fall. Det står dem alltså helt fritt att göra det om de tycker att det är en lämplig lösning.”2
Både Malmö och Stockholms stad har utifrån detta valt att sätta barnens bästa i centrum och alltså
ge papperslösa barnfamiljer möjlighet att beviljas bistånd. Stockholm stad har dessutom antagit
riktlinjer som uttryckligen specificerar detta.3 På Gotland är det dock annorlunda. I ett
interpellationssvar 2017-10-23 skriver socialnämndens ordförande att socialtjänsten på Gotland
efter Högsta förvaltningsdomstolens dom ”upphört att ge ekonomiskt bistånd till de som fått avslag
på sin asylansökan.”
Mot bakgrund av barnkonventionen, och vetskapen om att barn som lever gömda är en mycket
utsatt grupp och där många lever under mycket svåra förhållanden, anser jag att Region Gotland bör
agera på samma sätt som Stockholms stad.
Jag yrkar därför på
- Att Region Gotland antar riktlinjer som tydliggör att tjänstepersoner har rätt att bevilja bistånd till
papperslösa barnfamiljer, samt att beslut alltid ska fattas med barnens bästa som högsta prioritet.
Elin Bååth, Feministiskt initiativ

2017-10-23

1

Barnkonventionen unicef.se/barnkonventionen

2

Sveriges Radio 2017-06-05 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6711334

Handläggning av ekonomiskt bistånd - riktlinjer. Dnr 3.1.1-596/2015. Stockholms stad. http://
insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1906602
3

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2017/983
8 april 2019

Karl Risp

Regionstyrelsen

Motion. Bistånd till papperslösa
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige avslår motionen.

Sammanfattning

Elin Bååth (F!) har ställt en motion med förslag att Region Gotland antar riktlinjer
som tydliggör att tjänstepersoner har rätt att bevilja bistånd till papperslösa
barnfamiljer, samt att beslut alltid ska fattas med barnens bästa som högsta prioritet.
Socialnämnden har utrett ärendet och har föreslagit avslag på motionen (beslut SON
§37 2018-03-21). I utredningen framförs sammanfattningsvis följande:
Högsta förvaltningsdomstolen har i avgörande (mål nr 1527-1529-16) i denna fråga
klargjort att personer som är papperslösa inte har rätt till försörjningsstöd enligt
socialtjänstlagen då de omfattas av lagen om mottagande av asylsökande m fl.
Av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) följer att den som
har sökt uppehållstillstånd i Sverige som flykting har rätt till bistånd i form av logi
och dagersättning samt att rätten till bistånd vanligen upphör när uppehållstillstånd
ges eller personen lämnar landet. Den som håller sig undan så att ett beslut om
avvisning eller utvisning inte kan verkställas har dock inte rätt till bistånd. Vidare
framgår att den som omfattas av LMA inte har rätt till bistånd i form av bl.a.
försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Av domskälet i Högsta
förvaltningsdomstolen framgår att den omständigheten att en person håller sig
undan och därför inte har rätt till bistånd enligt LMA inte innebär att personen i
fråga upphör att omfattas av lagens personkrets.
Försörjningsstöd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen och bistånd enligt lagen om
mottagande av asylsökande m.fl. ska täcka behov av samma slag. Den som omfattas
av den sistnämnda lagen har därmed enligt 1 § andra stycket LMA inte rätt till
försörjningsstöd. Bistånd kan då inte heller lämnas i form av nödbistånd med stöd av
4 kap. 2 § socialtjänstlagen, eftersom den paragrafen förutsätter att försörjningsstöd
enligt 4 kap. 1 § alls kan komma i fråga.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/983

Kommunen har enligt 2 kap. 1 § socialtjänstlagen det yttersta ansvaret för att enskilda
får det stöd och den hjälp som de behöver och kan enligt 4 kap. 2 § ge bistånd även i
andra fall än de som omfattas av 4 kap. 1 §. Beslut enligt 4 kap 2 § går inte att
överklaga. Detta framgår av 16 kap 3 §. Socialförvaltningen beviljar idag undantagsvis
bistånd i akuta skeenden, t.ex. i väntan på första lön (vilket innebär svarta pengar
eftersom personen saknar arbetstillstånd) eller till hemresa.
Motionen ger två dilemman. Dels att Region Gotland inte ställer sig lojala med
Migrationsverkets beslut. Socialförvaltningens arbete hittills har alltid gått ”i takt
med”, med andra myndigheters beslut. Förvaltningen följer till
exempel Försäkringskassans och A-kassans beslut om avslag och gör inte egna
bedömningar i sakfrågan om en klient söker bistånd på grund av det.
Det andra dilemmat är att om bistånd beviljas utifrån ett barnperspektiv så innebär
det indirekt att man lägger på barnen att försörja sina föräldrar. Det blir
problematiskt utifrån ett barnperspektiv.
Den föreslagna förändringen undergräver tillit till annan offentlig myndighet.
Förvaltningens hållningssätt är att hålla sig till de lagar och förordningar som finns. I
varje avsteg från dessa skapas alltid svåra avväganden. I det fall man skulle bevilja
försörjningsstöd barn till papperslösa barn bör man bestämma hur länge det är
möjligt att erhålla detta bistånd. Varje föreslagen brytpunkt medför även det att
frångå barnperspektivet.
Under behandlingen i Regionstyrelsen den 29 maj 2018 skickades motionen på
återremiss för komplettering med information om hur andra kommuner hanterar
frågan (§ 125, 2018-05-29). Enligt SKL finns enbart två kommuner som fattat
principbeslut att erbjuda mer än nödbistånd till personer och familjer som lever som
papperslösa. En av dessa kommuner har därefter dragit tillbaka det principbeslutet.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen delar socialnämndens bedömning vilket framgår av
tjänsteskrivelsens sammanfattning. Så gott som alla kommuner i Sverige saknar
principbeslut och därmed riktlinjer för att erbjuda mer än nödbistånd till personer
och familjer som lever som papperslösa. Av två kommuner som har fattat
principbeslut har en dragit tillbaka det.
Regionstyrelseförvaltningens sammantagna bedömning är därmed att regionstyrelsen
bör föreslå att regionfullmäktige avslår motionen.
Beslutsunderlag

Beslut SON § 37 2018-03-21
Tjänsteskrivelse SOF 2018-02-21
Motion FI 2017-10-23
Beslut RS § 125, 2018-05-29
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Registrator SON, Elin Bååth, FI
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Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-03-21

SON § 37

RS remiss: Motion. Bistånd till papperslösa

SON 2017/432
SON/AU § 20

Socialnämndens beslut

• Socialnämnden föreslår Regionstyrelsen att avslå motionen.
• Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

Feministiskt initiativ har ställt en motion med förslag att Region Gotland antar
riktlinjer som tydliggör att tjänstepersoner har rätt att bevilja bistånd till papperslösa
barnfamiljer, samt att beslut alltid ska fattas med barnens bästa som högsta prioritet.
Högsta förvaltningsdomstolen har i avgörande (mål nr 1527-1529-16) i denna fråga
klargjort att personer som är papperslösa inte har rätt till försörjningsstöd enligt
socialtjänstlagen då de omfattas av lagen om mottagande av asylsökande m fl.
Av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) följer att den som
har sökt uppehållstillstånd i Sverige som flykting har rätt till bistånd i form av logi
och dagersättning samt att rätten till bistånd vanligen upphör när uppehållstillstånd
ges eller personen lämnar landet. Den som håller sig undan så att ett beslut om
avvisning eller utvisning inte kan verkställas har dock inte rätt till bistånd. Vidare
framgår att den som omfattas av LMA inte har rätt till bistånd i form av bl.a.
försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Av domskälet i Högsta
förvaltningsdomstolen framgår att den omständigheten att en person håller sig
undan och därför inte har rätt till bistånd enligt LMA inte innebär att personen i
fråga upphör att omfattas av lagens personkrets.
Försörjningsstöd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen och bistånd enligt lagen om
mottagande av asylsökande m.fl. ska täcka behov av samma slag. Den som omfattas
av den sistnämnda lagen har därmed enligt 1 § andra stycket LMA inte rätt till
försörjningsstöd. Bistånd kan då inte heller lämnas i form av nödbistånd med stöd av
4 kap. 2 § socialtjänstlagen, eftersom den paragrafen förutsätter att försörjningsstöd
enligt 4 kap. 1 § alls kan komma i fråga.
Kommunen har enligt 2 kap. 1 § socialtjänstlagen det yttersta ansvaret för att enskilda
får det stöd och den hjälp som de behöver och kan enligt 4 kap. 2 § ge bistånd även i
andra fall än de som omfattas av 4 kap. 1 §. Beslut enligt 4 kap 2 § går inte att
överklaga. Detta framgår av 16 kap 3 §.
Förvaltningen beviljar idag undantagsvis bistånd i akuta skeenden, t.ex. i väntan på
första lön (vilket innebär svarta pengar eftersom personen saknar arbetstillstånd) eller
till hemresa.
Forts.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-03-21

Forts. SON § 37
Bedömning

Dilemmat är att Region Gotland inte ställer sig lojala med Migrationsverkets beslut.
Förvaltningens arbete hittills har alltid gått ”i takt med”, med andra myndigheters
beslut. Förvaltningen följer till exempel Försäkringskassans och A-kassans beslut om
avslag och gör inte egna bedömningar i sakfrågan om en klient söker bistånd på
grund av det.
Föreslagen förändring undergräver tillit till annan offentlig myndighet.
Förvaltningens hållningssätt är att hålla sig till de lagar och förordningar som finns. I
varje avsteg från dessa skapas alltid svåra avväganden. I det fall man skulle bevilja
försörjningsstöd barn till papperslösa barn bör man bestämma hur länge det är
möjligt att erhålla detta bistånd. Varje föreslagen brytpunkt medför även det att
frångå barnperspektivet.
Beslutsunderlag

Motion, Bistånd till papperslösa barn, Elin Bååth, Feministiskt initiativ, daterad 23
oktober 2017.
Tjänsteskrivelse - svar på motion daterad 21 februari 2018.
Ärendets behandling under mötet

Marica Gardell, socialdirektör presenterar ärendet.
I tjänsteskrivelsen daterad 21 februari 2018 har förvaltningen som förslag till beslut
angett att ” Socialnämnden föreslår Regionstyrelsen att anse motionen besvarad”.
Arbetsutskottet enades på sammanträdet den 7 mars 2018 om att förslag till beslut
ska vara att ”Socialnämnden föreslår Regionstyrelsen att avslå motionen”.
Socialnämnden godkänner arbetsutskottets förslag och avslår motionen.
Skickas till
RS registrator RS 2017/983
Karl Risp, strateg RSF

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialförvaltningen

Tjänsteskrivelse

SON 2017/432
21 februari 2018

Christina Godarve

Socialnämnden

RS remiss: Motion. Bistånd till papperslösa
Förslag till beslut

•

Socialnämnden föreslår Regionstyrelsen att anse motionen besvarad.

Sammanfattning

Feministiskt initiativ har ställt en motion med förslag att Region Gotland antar
riktlinjer som tydliggör att tjänstepersoner har rätt att bevilja bistånd till papperslösa
barnfamiljer, samt att beslut alltid ska fattas med barnens bästa som högsta prioritet.
Högsta förvaltningsdomstolen har i avgörande i denna fråga klargjort att personer
som är papperslösa inte har rätt till försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen då de
omfattas av lagen om mottagande av asylsökande m fl.
Ärendebeskrivning

Feministiskt initiativ, (FI), har ställt en motion angående bistånd till papperslösa barn.
Som bakgrund anger Fi att huruvida papperslösa barnfamiljer ska beviljas bistånd
eller inte är ytterst en individuell bedömning av den enskilde handläggaren, men det
också en fråga om politisk viljeinriktning. En dom i högsta förvaltningsrätten har
fastslagit när kommunen inte är skyldig att ge något bistånd till papperslösa personer,
med det innebär inte att kommunerna inte får ge bistånd. Fi uppger att både Malmö
och Stockholm stad har utifrån detta valt att sätta barnens bästa i centrum och har
beslutat ge papperslösa barnfamiljer möjlighet att bevilja bistånd. Fi skriver att barn
inte kan hållas ansvariga för sina föräldrar beslut, och att deras bästa måste alltid
sättas i första hand. I motionen yrkas att Region Gotland antar riktlinjer som
tydliggör att tjänstepersoner har rätt att bevilja bistånd till papperslösa barnfamiljer,
samt att beslut alltid ska fattas med barnens bästa som högsta prioritet.
Av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) följer att den som
har sökt uppehållstillstånd i Sverige som flykting har rätt till bistånd i form av logi
och dagersättning samt att rätten till bistånd vanligen upphör när uppehållstillstånd
ges eller utlänningen lämnar landet. Den som håller sig undan så att ett beslut om
avvisning eller utvisning inte kan verkställas har dock inte rätt till bistånd. Vidare
framgår att den som omfattas av LMA inte har rätt till bistånd i form av bl.a.
försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. I domskäl i Högsta
förvaltningsdomstolen framgår att den omständigheten att en person håller sig undan
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Socialförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
SON 2017/432

och därför inte har rätt till bistånd enligt LMA inte innebär att personen i fråga
upphör att omfattas av lagens personkrets.
Försörjningsstöd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen och bistånd enligt lagen om
mottagande av asylsökande m.fl. ska täcka behov av samma slag. Den som omfattas
av den sistnämnda lagen har därmed enligt 1 § andra stycket LMA inte rätt till
försörjningsstöd. Bistånd kan då inte heller lämnas i form av nödbistånd med stöd av
4 kap. 3 § socialtjänstlagen, eftersom den paragrafen förutsätter att försörjningsstöd
enligt 1 § alls kan komma i fråga.
Kommunen har enligt 2 kap. 1 § socialtjänstlagen det yttersta ansvaret för att enskilda
får det stöd och den hjälp som de behöver och kan enligt 4 kap. 2 § ge bistånd även i
andra fall än de som omfattas av 4 kap. 1 §. Av överklagandebestämmelserna i 16
kap. 3 § följer emellertid att dessa paragrafer inte ger enskilda en sådan rätt till
bistånd som kan prövas i domstol.
Stockholm stad och Malmö har beslutat att bevilja barn till papperslösa familjer.
Förvaltningen beviljar idag undantagsvis bistånd i akuta skeenden, t.ex. i väntan på
första lön (vilket innebär svarta pengar eftersom personen saknar arbetstillstånd) eller
till hemresa.
Om man skulle bevilja barnen riksnorm ställer det fler frågor än svar i dagsläget, t.ex.:
Ska man lägga på barnen att försörja sina föräldrar? Det innebär att ha ett
barnperspektiv att lägga det ansvaret på barnen i en familj.
Det som blir även ett dilemma är att Region Gotland inte ställer sig lojala med
Migrationsverkets beslut. Förvaltningens arbete hittills har alltid gått "i takt med",
med andra myndigheters beslut. Förvaltningen följer t.ex. Försäkringskassa och Akassans beslut om avslag och gör inte egna bedömningar i sakfrågan om en klient
söker bistånd på grund av det.
Bedömning

Föreslagen förändring undergrävande av tillit till annan offentlig myndighet.
Förvaltningens hållningssätt är att hålla sig till de lagar och förordningar som finns. I
varje avsteg från dessa skapas alltid svåra avväganden. I det fall man skulle bevilja
försörjningsstöd barn till papperslösa barn bör man bestämma hur länge det är
möjligt att erhålla detta bistånd. Varje föreslagen brytpunkt medför även det att
frångå barnperspektivet.
Beslutsunderlag

Motion, Bistånd till papperslösa barn, Elin Bååth, Feministiskt initiativ,
daterad 23 oktober 2017.
Tjänsteskrivelse- svar på motion daterad 21 februari 2018.
Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör
Skickas till
RS registrator
Karl Risp, strateg RSF
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2019-09-23

Handlingar till

Ärende 22

Avsägelser i regionfullmäktige
Innehåll
a) Renée Lingströms (S) avsägelse som ersättare i regionfullmäktige
b) Johan Thomassons (L) avsägelse som ledamot i regionfullmäktige.
c) Katja Viklunds (V) avsägelse som ersättare i regionfullmäktige
d) Ingela Gardelins (M) avsägelse som ersättare i regionfullmäktige
e) Daniel Heilborns (MP) avsägelse som ledamot i regionfullmäktige.

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2019-09-23

Handlingar till

Ärende 23

Avsägelser och fyllnadsval
Innehåll
a) Ny representant för Region Gotland i Leaders LAG-grupp (efter Brittis
Benzler, V)
V
Thomas Gustafson, Etelhem Västringe 613, 623 74 Stånga
b) Ylva Hoffmans (S) avsägelse som ersättare i Odinska fonden
c) Linus Gränsmarks avsägelse som 2:e vice ordförande i barn- och
utbildningsnämnden
d) Renée Lingströms (S) avsägelse som ersättare i tekniska nämnden
e) Johan Thomassons (L) avsägelse som ledamot i regionstyrelsen
f) Johan Thomassons (L) avsägelse som ledamot i krisledningsnämnden
g) Daniel Heilborns (MP) avsägelse som ersättare i regionstyrelsen
h) Daniel Heilborns (MP) avsägelse som ledamot i miljö- och
byggnämnden

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag

2019-09-23

Handlingar till

Ärende 24

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
• Kerstin Falks medborgarförslag om en kiosk eller cafeteria på Visby lasarett.
RS 2018/466

• Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-06-13, § 64
• Medborgarförslag (inkom 2018-04-16)

• Leif Åke Svenssons medborgarförslag om flytt av biblioteket tillbaka till skolan i
Fårösund. RS 2018/978
• Regionstyrelsen 2019-05-28, § 183
• Medborgarförslag (Inkom 2018-09-18)
• Jan Alamos medborgarförslag om att värna gotländsk byggnadsstil.
RS 2018/1221

• Miljö- och byggnämnden 2019-08-28, § 181
• Medborgarförslag (inkom 2018-11-26)

forts.

forts.
• Brita Brunners medborgarförslag om matarbuss mellan Roma–Visby.
RS 2018/1264

• Tekniska nämnden 2019-06-10, § 157
• Medborgarförslag 2018-12-10
• Affe Anderssons medborgarförslag om sophämtning.
RS 2018/1287

• Tekniska nämnden 2019-04-24, § 116
• Medborgarförslag 2018-12-17
• Linné Jacobssons medborgarförslag om avslappningsbad i saltvatten.
RS 2018/1360

• Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-06-13, § 63
• Medborgarförslag 2018-12-20
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Gotland

Till
Regionfullmäktige i
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REGION GOTLAND

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

Kiosk / Cafeteria Visby Lasarett på kväll/ helg.

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

1/ Detta är ett länssjukhus
21 Anhörigas behov av andning utanför dödsbädd.
3/ Patient + anhörigs privata samtal.
47 Icke dödssjuk patients behov av "utanför avdx
5/ Besökande/ anhörigas behov av matbit.tex
diabetes.
6/ Psykisk+ fysiskt aktivitet för tillfriskning
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

fx]
Q

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

Namnteckning . \

1

t

2018-04- 13

r

//^~

,^"X. . .

Namnförtydligaa<J«

Kerstin Falk
Polhemsgatan 26
621 39 Visby
kerstin.falk@gotland.se

Adress

Postadress

E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Protokollsutdrag

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2019-06-13

HSN § 64

HSN § 64

Medborgarförslag. Kiosk/Cafeteria, Visby
Lasarett på kväll/helg

HSN 2018/291
HSN-AU § 72

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med
att nämnden ser positivt på förslaget.

Bedömning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen förstår behovet som beskrivs i förslaget och är
positiva till en kioskverksamhet. När det gäller Kiosk/Cafeteriaverksamhet så har det
historiskt varit problem med kostnadstäckning gällande omsättning och
etableringskostnader. Det som erbjuds idag är ett urval av produkter i så kallade
automater.
Tekniska förvaltningen har fått förfrågan av privat aktör att bedriva kioskverksamhet
på Visby lasarett. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har ställt sig positiva till
förfrågan. Lokalanpassningar och bygglov utreds och eventuellt avtal skrivs av
teknikförvaltningen med kioskaktör.
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 § 72
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 anse medborgarförslaget besvarat med
att nämnden ser positivt på förslaget.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag. Kiosk/Cafeteria, Visby Lasarett på kväll/helg
Tjänsteskrivelse daterad 15 maj 2019
Skickas till
Kerstin Falk, förslagsställare
Regionfullmäktige
1 (1)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

HSN 2018/291
15 maj 2019

Kajsa Holmström, lokalstrateg
Börje Martell, miljö- och säkerhetssamordnare

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Medborgarförslag. Kiosk/Cafeteria, Visby Lasarett på
kväll/helg
Förslag till beslut

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med
att nämnden ser positivt på förslaget.

Sammanfattning

Medborgarförslag med förslag om att erbjuda kiosk/cafeteria verksamhet på Visby
lasarett kvällar och helger. Motivering för detta anges enligt:
1. Detta är ett länssjukhus
2. Anhörigas behov av andning utanför dödsbädd
3. Patient+anhörigs privata samtal
4. Icke dödssjuk patients behov av ”utanför avd”
5. Besökande/anhörigas behov av matbit tex diabetes
6. Psykisk+fysisk aktivitet för tillfriskning
Bedömning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen förstår behovet som beskrivs i förslaget och är
positiva till en kioskverksamhet. När det gäller Kiosk/Cafeteriaverksamhet så har det
historiskt varit problem med kostnadstäckning gällande omsättning och
etableringskostnader. Det som erbjuds idag är ett urval av produkter i så kallade
automater.
Tekniska förvaltningen har fått förfrågan av privat aktör att bedriva kioskverksamhet
på Visby lasarett. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har ställt sig positiva till
förfrågan. Lokalanpassningar och bygglov utreds och eventuellt avtal skrivs av
teknikförvaltningen med kioskaktör.
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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-hsn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
HSN 2018/291

Beslutsunderlag

Medborgarförslag. Kiosk/Cafeteria, Visby Lasarett på kväll/helg
Tjänsteskrivelse daterad 15 maj 2019
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Karolina Samuelsson
Tf hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Kerstin Falk, förslagsställare
Regionfullmäktige

2 (2)

Region
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Förslaget

REGION GOTLAND

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

Flytta tillbaka Fårosunds bibliotek från Kustateljén
till Fårösundsskolan.

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

Se bifogad bilagar

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

f*1

Jag samtycker inte till internetpublicering

fl

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

-gr

Namnteckning
Namntortydlmande

Leif-Åke Svenss<
Mattiseväqen 4
Posl adress
62462 Fårösund
H-postadress
v65@rung.se
Adress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

I Kustateljén i Fårösund finns Fårösunds bibliotek, tillsammans med filmcrewutbildningen,
storyutbildningen och ungdomsgården. Här finns förutom verksamheternas kontorsutrymmen,
en 1000 kvm stor filmstudio samt snickeri, rekvisitaförråd, metallverkstad, två klipprum, en
mindre ljudstudio, en liten biograf med 15 platser och fyra loger möjliga att bo i för filmare
som får stöd från Film på Gotland. Det är alltså tänkt att människor skall kunna övernatta i
samma lokaler som biblioteket är beläget. Har man det så på Almedalens bibliotek också?
I september kommer man att spela in film och då får nian inte vara på övervåningen, eftersom
"klampandet" på övervåningen tydligen kommer att störa filminspelningen. Under samma tid
och av samma skäl kommer därför även fritidsgården att vara stängd. Dessutom låser man en
del av bibliotekets lokaler, då dessa skall användas av filmteamet.
Ventilationen för sådant oväsen (sus/brus) att en tidigare bibliotekarie var tvungen att ha
öronproppar. Belysningen är så dålig att det knappt går att läsa titlarna på böckernas
bokryggar. Lokalen, där in- och utlåning av böcker sker, är en öp pen planlösning - där kök,
matsal, samlingslokal och bibliotek samsas om samma utrymme - samtidigt. Ibland lagar man
mat eller äter lunch i lokalen och ibland har man samlingar, samtidigt som folk skall låna eller
lämna sina böcker - eller vill sitta i lugn och ro och läsa en tidning (om det finns någon plats
över). Den 13/9 var jag vid biblioteket vid 13:30-tiden för att lämna och låna några böcker.
Då satt det fullt av folk och åt lunch där. De övriga platserna var belamrade med div. kläder,
datorer, etc. så det fanns ingenstans att sitta för övriga besökare. Men det var å andra sidan ett
utmärkt exempel på när bibliotekverksamheten här på norr fungerar som allra sämst. Det här
är en så pinsamt dålig och tråkig miljö för såväl bibliotekarie som för låntagare. Har verkligen
detta godkänts av Miljö- och Hälsa?
Ända sedan flytten från skolan, har det varit trångt mellan hyllorna och så dåligt urval av
böcker, att man kan misstänka att hit skickas bara böcker som utgallrats från andra bibliotek.
För några år sedan låg biblioteket centralt i samhället, i trivsamma, ljusa lokaler och nyttjades
av både skolan och samhället - människor gick dit för att i lugn och ro kunna läsa sin tidning
och ströva runt bland bokhyllorna. Idag vet inte längre människor var biblioteket ligger. Det
ligger för avsides och för långt ifrån centrum. Meningen var att Fårösundsskolan skulle låna
böcker här. Vid alla de tillfällen jag besökt biblioteket (ungefär l gång/vecka), så har jag
aldrig sett en elev från Fårösundsskolan här - elever hinner helt enkelt inte gå till och från
Kustparken under skoltid.
Och eftersom det sällan finns lugn och ro att sitta och! läsa i en dagstidning, eller bläddra i en
bok, så går människor numera bara hit (de som hittar hit) för att lämna och hämta böcker de
beställt via bibliotekets internetportal. Är det rentav så att man påbörjat en smygnedläggning
av biblioteket och att flyttningen av biblioteket till Kustparken bara var första steget?
Vi är många i Fårösund, som vill att biblioteket skall flyttas tillbaka till sina tidigare lokaler i
skolan - eller till annan lämplig lokal, centralt i samhället.

Fårösund 2018-09-13
Leif-Åke Svensson

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 183

Medborgarförslag. Flytt av biblioteket i
Fårösund tillbaka till Fårösundsskolan

RS 2018/978
AU § 132

Regionstyrelsens beslut
•

Medborgarförslaget anses besvarat med att regionstyrelsen har beslutat om flytt av
biblioteket tillbaka till Fårösundsskolan.

Leif-Åke Svensson har inkommit med medborgarförslag om att biblioteket vid
Kustateljén borde flytta tillbaks till Fårösundsskolan.
Inför regionstyrelsens beslut i december gjorde regionsstyrelseförvaltningen följande
bedömning:
Folkbiblioteket i Fårösund har sedan flytten från skolan till Kustateljén sett en
minskad utlåning. Vidare har arbetsmiljön och besöksmiljön försämrats vilket går att
läsa i Arbetsmiljöverkets inspektion från juni månad.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att en flytt av folkbiblioteket tillbaks till skolans
lokaler kommer möjliggöra såväl förbättrad utlåningsstatistik som samverkan med
skolan. Ett beslut av en flytt innebär att skolbiblioteket integreras med folkbiblioteket
utifrån ett identifierat behov från skolan. Kostnaden för identifierat behov samt del
av lokalen bekostas av utbildnings -och arbetslivsförvaltningen.
Beslutet att flytta biblioteket tillbaka till skolan innebär förändrad kostnadsbild för
såväl regionstyrelsen som barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden vilket föreslås regleras i samband med budgetberedningen inför
budget 2020.
Ärendets behandling under mötet

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

Medborgarförslag 2018_09-18
Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-03
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

MEDBORGARFRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

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

KF tillsätter en utredning kring vad som är gotländsk
byggstil och när förslag till riktlinjer finns, fastställer
KF dessa för att användas av BN som stöd i dess
beslutsutsprocess
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Det har på senare är tillätits att det byggts allt för
många hus på Gotland vars byggstil inte passar på
vår vackra ö. Vi måste på ett bättre sätt värna
genuint gotländskt även när det gäller byggtradition.

Var gränserna går för tillåten och inte passande
byggstil måste utredas noggrant och här måste den
lokala hembygdsrörelsen ha ett stort inflytande.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internerpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

fx]
Q

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

/Namnteckning

-. r>

,—

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

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

Adress

Postadress

E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Protokollsutdrag

Miljö- och byggnämnden
Sammanträdesdatum 2019-08-28

MBN § 181

MBN § 181

Medborgarförslag. Utredning gotländsk
byggstil

MBN 2019/29

Miljö- och byggnämndens beslut

•

Miljö- och byggnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget,
och anser därmed medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag inkom 2018.11.21 med förslag om att regionfullmäktige ska
tillsätta en utredning om gotländsk byggstil. Utredningen ska resultera riktlinjer för
bebyggelse på Gotland som ska kunna tillämpas i beslut som fattas i miljö- och
byggnämnden. Förslagsställaren menar att gotländsk byggnadstradition måste värnas
och att den lokala hembygdsrörelsen ska ha ett stort inflytande i framtagandet av
riktlinjerna. Medborgarförslaget har delegerats till Miljö- och byggnämnden för
beslut.
Bedömning

Frågan om byggnadstraditionens betydelse och anpassning av ny bebyggelse till det
gotländska kulturlandskapet är komplex och aktualiseras ofta i diskussioner kring
detaljplaner, förhandsbesked och bygglov. I detaljplaner uttrycks krav på
bebyggelsens gestaltning som bestämmelser eller som riktlinjer i detaljplanens
beskrivning. Ett sådant tydligt exempel på riktlinjer är byggnadsordningen för Visby
innerstad som är en del av detaljplanen. Ett annat exempel är detaljplanen för
Bungenäs som anger långt gående gestaltningsriktlinjer för tillkommande
bebyggelse. Begreppet gotländsk byggnadstradition diskuteras framförallt i relation
till bebyggelsen på landsbygden. I översiktsplanens fördjupningar (FÖP) för Fårö,
Storsudret och Östergarnslandet beskrivs bebyggelse- och bygglovsriktlinjer för
anpassning till specifika områden i kultur- och naturlandskapet. Anpassning till en
specifik landskapsbild eller kulturmiljö kan gälla både lokalisering av huvud- och
komplementbyggnader på en fastighet, likväl som ytskikt och kulörer eller
byggnadsvolymernas disposition, skala och utformning. Mer sällan ställer dock
myndigheten krav på en viss arkitekturstil. En bedömning i enlighet med plan- och
bygglagstiftningen (PBL) kan knappast heller grunda sig på åsikten att vissa
arkitekturstilar är mer lämpliga än andra. I de fall exempelvis ett ”modernt”
fasaduttryck i ett beslut bedöms som lämpligt eller olämpligt bör argumenten
motiveras med hur aspekter av byggnadens utformning relaterar till en specifik plats
och landskapsbild snarare än i en generell bedömning av arkitekturstilen som sådan.
Annorlunda uttryckt; utformningen av en byggnad kan fungera väl på en specifik
plats i den gotländska landskapsbilden men inte på en annan. Den gotländska
bebyggelsen speglar totalt sett många olika byggnadsstilar. Även i känsliga
1 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Miljö- och byggnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-08-28

MBN § 181

kulturmiljöer kan ibland en samtida byggnadsutformning med rätt detaljering,
material och anpassning i volym och skala vara en fullt möjlig lösning.
Med detta sagt finns det ändå behov av att tydligare definiera begrepp som
”anpassning till gotländsk byggnadstradition” och liknande eftersom de ofta
förekommer i diskussioner kring detaljplaner och bygglov. Regionfullmäktige
beslutade den 24 september 2018 att ta fram en regional arkitekturstrategi, ett vidare
arbete som leds av stadsarkitektenheten och som också syftar till riktlinjer för
offentliga byggprojekt och utveckling av regionalt ägd mark. En del av
strategiarbetet kommer dock att ägnas till att i uppdatering av översiktsplan och
fördjupningar av denna aktivt arbeta med bebyggelse- och gestaltningsriktlinjer. I
detta arbete är det önskvärt att tydligare definiera möjligheterna för samtida
arkitektur i samklang med och i relation till den lokala bebyggelsestradition som
finns på Gotland.
I anslutning till önskemålen i förslaget kan också nämnas att Gotlands
hembygdsförbund medverkat i framtagandet av kulturmiljöprogrammet för Gotland,
som är ett viktigt underlag i bedömningar av tillkommande bebyggelse i värdefulla
kulturmiljöer.
Sammanfattningsvis finns alltså redan ett uppdrag från regionfullmäktige om att ta
fram en regional arkitekturstrategi som också kommer att hantera de aspekter som
förslagsställaren anser viktiga att utreda. I och med detta kan medborgarförslaget
anses besvarat och lämnas utan åtgärd.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet presenteras av stadsarkitekt Christian Hegardt. Miljö- och byggnämnden
ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordförande Eva Ahlin (C) yrkar att:
Miljö- och byggnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget, och
anser därmed medborgarförslaget besvarat.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2018-11-21
Skickas till
Registrator-rs@gotland.se
Sökande
Jan Alamo, Söderväg 44 A, 621 58 Visby
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Samhällsbyggnadsförvaltningen

MBN 2019/407
31 juli 2019

Christian Hegardt

Miljö- och byggnämnden

Medborgarförslag, utredning om gotländsk byggnadstradition.
Förslag till beslut

•

Miljö- och byggnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget,
och anser därmed medborgarförslaget besvarat.

Bakgrund
Ett medborgarförslag inkom 2018.11.21 med förslag om att regionfullmäktige ska
tillsätta en utredning om gotländsk byggstil. Utredningen ska resultera riktlinjer för
bebyggelse på Gotland som ska kunna tillämpas i beslut som fattas i miljö- och
byggnämnden. Förslagsställaren menar att gotländsk byggnadstradition måste värnas
och att den lokala hembygdsrörelsen ska ha ett stort inflytande i framtagandet av
riktlinjerna.
Medborgarförslaget har delegerats till Miljö- och byggnämnden för beslut.
Yttrande
Frågan om byggnadstraditionens betydelse och anpassning av ny bebyggelse till det
gotländska kulturlandskapet är komplex och aktualiseras ofta i diskussioner kring
detaljplaner, förhandsbesked och bygglov. I detaljplaner uttrycks krav på
bebyggelsens gestaltning som bestämmelser eller som riktlinjer i detaljplanens
beskrivning. Ett sådant tydligt exempel på riktlinjer är byggnadsordningen för Visby
innerstad som är en del av detaljplanen. Ett annat exempel är detaljplanen för
Bungenäs som anger långt gående gestaltningsriktlinjer för tillkommande bebyggelse.
Begreppet gotländsk byggnadstradition diskuteras framförallt i relation till bebyggelsen på
landsbygden. I översiktsplanens fördjupningar (FÖP) för Fårö, Storsudret och
Östergarnslandet beskrivs bebyggelse- och bygglovsriktlinjer för anpassning till
specifika områden i kultur- och naturlandskapet. Anpassning till en specifik
landskapsbild eller kulturmiljö kan gälla både lokalisering av huvud- och
komplementbyggnader på en fastighet, likväl som ytskikt och kulörer eller
byggnadsvolymernas disposition, skala och utformning. Mer sällan ställer dock
myndigheten krav på en viss arkitekturstil. En bedömning i enlighet med plan- och
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Tjänsteskrivelse
MBN 2019/407

bygglagstiftningen (PBL) kan knappast heller grunda sig på åsikten att vissa
arkitekturstilar är mer lämpliga än andra. I de fall exempelvis ett ”modernt”
fasaduttryck i ett beslut bedöms som lämpligt eller olämpligt bör argumenten
motiveras med hur aspekter av byggnadens utformning relaterar till en specifik plats
och landskapsbild snarare än i en generell bedömning av arkitekturstilen som sådan.
Annorlunda uttryckt; utformningen av en byggnad kan fungera väl på en specifik
plats i den gotländska landskapsbilden men inte på en annan. Den gotländska
bebyggelsen speglar totalt sett många olika byggnadsstilar. Även i känsliga
kulturmiljöer kan ibland en samtida byggnadsutformning med rätt detaljering,
material och anpassning i volym och skala vara en fullt möjlig lösning.
Med detta sagt finns det ändå behov av att tydligare definiera begrepp som
”anpassning till gotländsk byggnadstradition” och liknande eftersom de ofta
förekommer i diskussioner kring detaljplaner och bygglov. Regionfullmäktige
beslutade den 24 september 2018 att ta fram en regional arkitekturstrategi, ett vidare
arbete som leds av stadsarkitektenheten och som också syftar till riktlinjer för
offentliga byggprojekt och utveckling av regionalt ägd mark. En del av strategiarbetet
kommer dock att ägnas till att i uppdatering av översiktsplan och fördjupningar av
denna aktivt arbeta med bebyggelse- och gestaltningsriktlinjer. I detta arbete är det
önskvärt att tydligare definiera möjligheterna för samtida arkitektur i samklang med
och i relation till den lokala bebyggelsestradition som finns på Gotland.
I anslutning till önskemålen i förslaget kan också nämnas att Gotlands
hembygdsförbund medverkat i framtagandet av kulturmiljöprogrammet för Gotland,
som är ett viktigt underlag i bedömningar av tillkommande bebyggelse i värdefulla
kulturmiljöer.
Sammanfattningsvis finns alltså redan ett uppdrag från regionfullmäktige om att ta
fram en regional arkitekturstrategi som också kommer att hantera de aspekter som
förslagsställaren anser viktiga att utreda. I och med detta kan medborgarförslaget
anses besvarat och lämnas utan åtgärd.

Bilaga

Inkommet medborgarförslag.

Christian Hegardt,

Johan Åberg

Stadsarkitekt

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

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2019-06-19

TN § 157

TN § 157

Medborgarförslag - Kollektivtrafik med
matarbuss mellan Roma och Visby

TN 2019/47
TN AU § 132

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

I det inkomna medborgarförslaget föreslås en pendlarparkering i Roma. Mellan
parkeringen och Visby ska det finnas bussturer på morgonen och eftermiddagen.
Teknikförvaltningen anser att idén principiellt går i linje med målen i det regionala
trafikförsörjningsprogrammet. Förvaltningen bedömer dock att investeringar i
pendlarparkeringar som är belägna längre ifrån Visby utgör en större nytta genom
reduceringen av långväga bilresor. Den föreslagna busstrafiken uppskattas kosta ca
3,2 miljoner kronor årligen. I nuläget saknas såväl finansieringen som de erforderliga
fordonen.
Bedömning

Idén som ligger bakom förslaget går principiellt i linje med målen i det regionala
trafikförsörjningsprogrammet. Målområdet ”Större attraktivitet” innehåller åtgärden
”Nya pendlarparkeringar för cyklar och bilar underlättar arbets- och skolpendling”.
Teknikförvaltningen anser att nya pendlarparkeringar i ett första skede ska byggas på
platser som är belägna betydligt längre ifrån Visby än Roma, vilket ger möjligheten
att främst reducera de långväga bilresorna.
För att inte öka kollektivtrafikens driftkostnader ska det befintliga
kollektivtrafikutbudet utnyttjas för resor mellan pendlarparkeringen och
arbetsplatsen. I Roma, som bara ligger två mil från Visby, måste det nuvarande
kollektivtrafikutbudet anses som inte tillräckligt attraktivt att pendlare ska byta från
bil till buss. Trafikförsörjningsprogrammet innehåller flera mål om ökat utbud, men
det är ännu inte bestämt när och i vilken omfattning utbudsökningen kommer att
införas. I nuläget finns det varken utrymme i budgeten eller tillräckligt många bussar
för att kunna bedriva den föreslagna matartrafiken. Intentionen av förslaget kommer
dock att beaktas inom det fortsatta utvecklingsarbetet.
Barn- och genusperspektiv
Det perspektivet anses inte vara relevant i detta sammanhang.
Landsbygdsperspektiv
Pendlarparkeringar är en åtgärd som underlättar för boende på landsbygden att åka
kollektivt. Att inrätta en ny pendlarparkering är en investering som ska ge den största
möjliga nyttan. När en pendlarparkering ligger långt ifrån en målpunkt sker en större
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-06-19

TN § 157

del av resan med kollektivtrafik. Därför bör platser som ligger längre från Visby
prioriteras före Roma som ligger 2 mil från Visby. Detta reducerar långväga bilresor
och ger därmed den största nyttan för både pendlare, kollektivtrafiken och miljön.
Däremot planerar teknikförvaltningen sedan tidigare att tillgänglighetsanpassa den
befintliga busstationen i Roma. Åtgärder som Teknikförvaltningen planerar att
genomföra är bland annat att hållplatserna skall göras tillgängliga och minskas till yta.
Cykelparkeringar skall uppföras. Parkeringen i anslutning till busstationen skall
renoveras och tydliggöras. Särskilda parkeringsplatser skall markeras för
arbetspendling. Investeringen är skjuten på framtiden på grund av investeringsstopp
och nytt startdatum är ännu inte satt.
Ekonomisk konsekvensanalys
Utifrån medborgarförslaget gör teknikförvaltningen bedömningen att det behövs
åtminstone halvtimmestrafik under de föreslagna tidsperioderna kl. 6–9 och kl. 16–18
för att få ett tillräckligt attraktivt utbud. Det innebär 28 turer per vardag; med 250
vardagar per år och 20 km per tur blir det 140 000 km per år, vilket motsvarar en
kostnad på 3,2 miljoner kronor årligen.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag ”Kollektivtrafik med matarbuss mellan Roma och Visby”, RS
2018/1264
Tjänsteskrivelse 2019-05-24
Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställaren
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Datum
2018-12-17 18:47

Ärendenummer
#8620

Sida
1(1)

Inskickat av: AFFE ANDERSSON

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Sophämtning .
Beskrivning och motivering
För något år sedan ändrades intervallen för sophämtning till var 4.e vecka mot tidigare varannan vecka. Denna sommar som var senast var
inte trevlig avseende lukt samt förekomst av fluglarver. Jag föreslår att sophämtning sker varannan vecka under sommarperioden.
Med vänlig hälsning
Affe Andersson

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
AFFE ANDERSSON
Adress
VÄTE KVIE 500

Postnummer och ort
62378 KLINTEHAMN

E-postadress
affeaxel@comhem.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

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2019-04-24

TN § 116

TN § 116

Medborgarförslag - Sophämtning

TN 2019/828
TN AU § 103

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren önskar ändring i sitt
sopabonnemang.
Bedömning

Region Gotland erbjuder olika abonnemang för hämtning av avfall. I detta fall har
kunden valt ett abonnemang som det är månadshämtning på. Förslagsställaren har
blivit kontaktad och blivit informerad om vilka hämtningsintervall som är möjliga att
välja.
En abonnent kan göra ändringar i hämtningsintervall genom att kontakta
teknikförvaltningens kundtjänst.
Kundtjänst Teknikförvaltningen
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se
Barn- och genusperspektiv
Ingen konsekvens.
Landsbygdsperspektiv
Ingen konsekvens.
Ekonomisk konsekvensanalys
Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser för Region Gotland men
abonnemangskostnaden för kunden kan öka.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2018-12-17
Tjänsteskrivelse 2019-03-18
Skickas till
Regionstyrelsen
Förslagsställaren
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Datum
2018-12-20 20:36

Ärendenummer
#8663

Sida
1(1)

Inskickat av: LINNÉA JACOBSSON

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Avslappnings terapi
Beskrivning och motivering
Jag har läst att det finns ett salt vatten bad som kan ge avslappnande effekt om man är oroad eller stressad av traumatiska händelser, man
får möjlighet att släppa stress genom att ligga i saltvatten som gör att man flyter och hjärnan får slappna av.
Det finns att läsa om på internet - det kallas floating.
Jag tycket psykiatrin borde erbjuda detta och att en sådan floating pod installeras på Norra Hansegatan 4A.

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
LINNÉA JACOBSSON
Adress

Postnummer och ort

E-postadress

Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Protokollsutdrag

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2019-06-13

HSN § 63

HSN § 63

Medborgarförslag. Avslappningsterapi

HSN 2019/176
HSN-AU § 71

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden avslår medborgarförslaget.

Förslagsställaren hemställer om att en behandlingsmetod som kallas floating införs
på psykiatriska kliniken inom Region Gotland. Behandlingsmetoden innebär att
patienten flyter på rygg i 35 gradigt saltvatten i cirka 50-70 minuter.
Behandlingsmetoden har beskrivits som effektiv vid långvarig stress, depression,
ångest och sömnstörningar.
Bedömning

Psykiatriska kliniken ansvarar för den specialiserade psykiatriska vården inom Region
Gotland och erbjuder endast evidensbaserade behandlingsmetoder som bland annat
finns beskrivna i regionala vårdprogram som bland annat finns på psykiatristöd.se.
Tillstånd som karaktäriseras som långvarig stress, lätta till medelsvåra depressioner,
ångest och sömnstörningar är i regel inte tillstånd som handläggs inom den
specialiserade psykiatriska vården utan i primärvården.
När det gäller behandling med att flyta i uppvärmt saltvattenbad så finns det idag ett
begränsat forskningsstöd talande för tillräcklig evidens för effekt. Det pågår viss
forskning vid Karlstads universitet, dock krävs i dagsläget mera forskningsstöd för att
kunna avgöra graden av effekt.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås då det i
dagsläget saknas tillräcklig evidens för den föreslagna behandlingsmetodens effekt.
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 § 71
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.

1 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2019-06-13

Protokollsutdrag
HSN § 63

Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Hälso- och sjukvårdsnämnden avslår medborgarförslaget.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag. Avslappningsterapi
Tjänsteskrivelse daterad 16 maj 2019
Skickas till
Linnéa Jacobsson, frågeställare
Regionfullmäktige

2 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

HSN 2019/176
16 maj 2019

Thomas Kunze
Chefläkare

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Medborgarförslag. Avslappningsterapi
Förslag till beslut

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning

Förslagsställaren hemställer om att en behandlingsmetod som kallas floating införs
på Psykiatriska kliniken i Region Gotland. Behandlingsmetoden innebär att patienten
flyter på rygg i 35 gradigt saltvatten i cirka 50-70 minuter. Behandlingsmetoden har
beskrivits som effektiv vid långvarig stress, depression, ångest och sömnstörningar.
Bedömning

Psykiatriska kliniken ansvarar för den specialiserade psykiatriska vården i Region
Gotland och erbjuder endast evidensbaserade behandlingsmetoder som bland annat
finns beskrivna i regionala vårdprogram som bland annat finns på psykiatristöd.se.
Tillstånd som karaktäriseras som långvarig stress, lätta till medelsvåra depressioner,
ångest och sömnstörningar är i regel inte tillstånd som handläggs inom den
specialiserade psykiatriska vården utan i primärvården.
När det gäller behandling med att flyta i uppvärmt saltvattenbad så finns det idag ett
begränsat forskningsstöd talande för tillräcklig evidens för effekt. Det pågår viss
forskning vid Karlstads universitet, dock krävs i dagsläget mera forskningsstöd för att
kunna avgöra graden av effekt.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås då det i
dagsläget saknas tillräcklig evidens för den föreslagna behandlingsmetodens effekt.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag. Avslappningsterapi
Tjänsteskrivelse daterad 16 maj 2019
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
HSN 2019/176

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Karolina Samuelsson
Tf hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Linnéa Jacobsson, frågeställare
Regionfullmäktige
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2019-09-23

Handlingar till

Ärende 25

Medborgarförslag; nyinkomna
Innehåll
•

Dag Hoffmans medborgarförslag allmän toalett i Burgsvik. (inkom 2019-1108) RS 2018/1160
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Carl Brobäcks medborgarförslag om Rösta om bra eller dålig graffiti.
(inkom 2019-06-19) RS 2019/790
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.

•

Åke Henrikssons medborgarförslag om spårbunden kollektivtrafik i Visby
centrum. (inkom 2019-06-19) RS 2019/792
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden .

•

Andreas Hallgrens medborgarförslag om lätt åtkomst till info om brandrisk
m.m. (inkom 2019-06-20) RS 2019/796
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.

•

Agneta Uddins medborgarförslag om alkolås i Region Gotlands fordon.
(inkom 2019-06-29) RS 2019/825
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.

•

Jimmy Leanderssons medborgarförslag om en knarkfri ö.
(inkom 2019-07-08) RS 2019/844
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.

•

Leif-Åke Svenssons medborgarförslag om ställplats för husbilar i Fårösund.
(inkom 2019-07-08) RS 2019/849
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Lilly Wizéns medborgarförslag om att utveckla Tallunden i Visby.
(inkom 2019-07-14) RS 2019/852
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Matti Magnussons medborgarförslag om brännbart avfall.
(inkom 2019-07-17) RS 2019/887
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Göran Petterssons medborgarförslag om skyltar på cykel- och gångbanor.
(inkom 2019-07-30) RS 2019/873
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Eino Haglunds medborgarförslag om skyddsräcken längs strandpromenaden.
(inkom 2019-07-31) RS 2019/875
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Katja Eneqvists medborgarförslag om linbana mellan kryssningskajen,
hamnen o busstationen.
(inkom 2019-07-31) RS 2019/876
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Peter Högbergs medborgarförslag om trafikregler.
(inkom 2019-07-31) RS 2019/877
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Peter Fagerlunds medborgarförslag om bättre kollektivtrafik med
åtgärdsvalsstudie. (inkom 2019-08-04) RS 2019/880
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Elsy Johanssons medborgarförslag om vimplar på ringmuren.
(inkom 2019-08-05) RS 2019/881
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.

•

Eva Wagnhesters medborgarförslag om hundrastgårdar.
(inkom 2019-08-09) RS 2019/885
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Linda Öbergs medborgarförslag om att säkra avlämning, utfart och infart till
Romaskolan före skolstart.
(inkom 2019-08-12) RS 2019/888
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Gullvi Larssons medborgarförslag om trafikljus vid Östercentrum.
(inkom 2019-08-12) RS 2019/898
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Lajla Olssons medborgarförslag om större hundrastgård vid Färjeleden.
(inkom 2019-08-13) RS 2019/902
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Karin Peterssons medborgarförslag om synligare och tydligare
övergångsställen.
(inkom 2019-08-14) RS 2019/914
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Karin Peterssons medborgarförslag om säkrare övergångsställe över
Färjeleden. (inkom 2019-08-14) RS 2019/915
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Rikard von Zweigbergks medborgarförslag om att lön ska utbetalas den 25
varje månad. (inkom 2019-08-17) RS 2019/926
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.

•

Valter Möllerströms medborgarförslag om max 30 km per timme längs med
färjekön till Fårö.
(inkom 2019-08-18) RS 2019/928
Presidiets förslag: Ärendet är felsänt och överlämnas till Trafikverket.

•

Valter Möllerströms medborgarförslag om sätta upp burkar med skylt om att
”Kasta fimpen här” på strategiska platser.
(inkom 2019-08-18) RS 2019/929
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Eva Wagnhesters medborgarförslag om MC-parkeringar.
(inkom 2019-08-18) RS 2019/930
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Cindy Blomgrens medborgarförslag om att hålla sommartoaletterna öppna till
15 okt. (inkom 2019-08-24) RS 2019/956
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Marie-Anne Hallgrens medborgarförslag om minskad hastighet på Stora
Törnekvior i Visby. (inkom 2019-08-24) RS 2019/957
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Kim Bannerståls medborgarförslag om ändring i bestämmelse om
förskoleavgift. (inkom 2019-08-27) RS 2019/986
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till barn- och utbildningsnämnden.

•

Lars-Martin Martinssons medborgarförslag om parkeringshus på A7-fältet.
(inkom 2019-08-28) RS 2019/992
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Unni Karlssons medborgarförslag om bättre markerade parkeringar i Visby
innerstad. (inkom 2019-08-29) RS 2019/993
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Kent Erik Johanssons medborgarförslag om enklare information om
återvinning. (inkom 2019-09-01) RS 2019/1010
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Björn Erikssons medborgarförslag om förbättrade scheman vid förskola o
fritidshem. (inkom 2019-09-02) RS 2019/1013
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till barn- och utbildningsnämnden.

•

Sven Olof Ronströms medborgarförslag om trafiken i korsningen AllegatanVisbyleden. (inkom 2019-09-03) RS 2019/1030
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Katarina Eriksdotters medborgarförslag om växter vid kulverten vid
Västerhejde skola. (inkom 2019-09-04) RS 2019/1038
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Rose Mari Wilk-Anderssons medborgarförslag om att nya lägenheter i
Fårösund får inte förstöra park och marknadsplats vid sundet.
(inkom 2019-09-13) RS 2019/1060
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till miljö- och byggnämnden.

•

Rose Mari Wilk- Anderssons medborgarförslag om att gatuskyltar i Fårösund
behöver åtgärdas. (inkom 2019-09-13) RS 2019/1061
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Elof Winarves medborgarförslag om cirkulationsplats (rondell) vi korsningen
Lundbygatan-Slitevägen. (inkom 2019-09-18) RS 2019/1075
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Elof Winarves medborgarförslag om höghus mellan kv. Melonen och
Bingebygatan. (inkom 2019-09-18) RS 2019/1079
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till miljö- och byggnämnden.

•

Camilla Norbecks medborgarförslag om överbliven mat från skolans lunch.
(inkom 2019-09-18) RS 2019/1078
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.

•

Allan Lingströms medborgarförslag om en linbana runt Visby innerstad.
(inkom 2019-09-20) RS 2019/1084
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till miljö- och byggnämnden.

Interpellation
till tekniska nämndens
ordförande Karl-Johan Boberg,
om genomförande av det
regionala
trafikförsörjningsprogrammet
Visby 2019-06-17
Regionfullmäktige beslutade 20190225 att fastställa de övergripande målen för
Regionalt Trafikförsörjningsprogram, i syfte att utveckla kollektivtrafiken på
Gotland. RF gav även Tekniska nämnden i uppdrag att inför strategisk plan och
budget 2020-2023 redovisa kostnader för åtgärder i enlighet med programmet.
Eftersom upphandling av entreprenör för kollektivtrafiken ännu pågick redovisades
inte detta till budgetberedningen i maj.
Mina frågor.
1. Kommer det underlag fullmäktige begärt från Tekniska nämnden att
redovisas till höstens budgetavstämning?
2. Hur går arbetet med att planera för stomlinjer i landsbygdstrafiken? Det som
i trafikförsörjningsprogrammet avsnitt 7.3 Större attraktivitet, beskrivs så här.
”Med takttrafik och raka linjedragningar utan avvikelser skapas ett
regelbundet utbud i landsbygdstrafiken till tidtabellskiftet hösten 2020.”
3. I programmet står det också att förbättringar i anslutningstrafiken till färjan
ska ske redan från sommaren 2019. Har de beskrivna förbättringarna
genomförts?
I programmet står det att ”Anslutningar till och från färjorna på Visby
hamnterminal ska förbättras med turer fredag, lördag och söndag morgon
och kväll, på stom- och kompletteringslinjer från sommaren 2019. Måndag
till torsdag ansluts till och från färjorna med anropsstyrd trafik.”

Per Edman
Vänsterpartiet

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

Interpellation
till barn- och
utbildningsnämndens
ordförande Stefan Nypelius,
om barngruppernas storlek i
förskolan
Visby 2019-06-17
För några år sedan återinfördes statlig styrning av antalet barn i barngrupperna i
förskolan. Det gjordes i form av ”riktmärke för antalet barn i grupperna” av
Skolverket efter att man uppmärksammat att antalet barn per barngrupp hade haft
en oroväckande ökning som kunde leda till att små barn fick alltför många
relationer att hantera.
Skolverket skriver så här:
Barngruppernas storlek har betydelse för barns trygghet, utveckling och lärande.
Det är flera faktorer som styr när en barngrupp kan anses vara lagom stor. När
man planerar barngruppers storlek och sammansättning är det viktigt att väga in
de här kvalitetsfaktorerna:





Personalens kompetens.
Personaltäthet.
Sammansättning och antal barn i grupperna.
Inne- och utemiljön.

Riktmärke för antal barn
För barn mellan ett och tre år kan ett riktmärke för barngruppens storlek vara sex
till tolv barn. För barn mellan fyra och fem år kan ett riktmärke vara nio till 15
barn. Riktmärkena är inte tvingande. De ska användas som något att förhålla sig
till och vara ett stöd för att skapa lagom stora barngrupper.
(slut citat från Skolverket)
Mina frågor
1. Hur ligger de gotländska förskolorna, kommunala och enskilda till idag.
-

I storlek på barngruppen för barn ett till tre år?

-

I storlek på barngrupperna för barn fyra till fem år?

2. Hur många förskolor fick under 2018 del av det riktade
statsbidraget för färre barn i barngrupperna? Hur många
får del i år?.
Vänsterpartiet
v.gotland@gmail.com
gotland.vansterpartiet.se

3. Finns det någon plan för att arbeta med att minska barngruppernas storlek?
4. Tror du att sparkraven på BUN kommer att påverka barngruppernas
storlek?

Saga Carlgren
Vänsterpartiet

Interpellationssvar
2019-09-23

Svar på Saga Carlgrens (V) interpellation om barngruppers
storlek i förskolor
Saga Carlgren har utifrån Skolverkets ”riktmärke för antalet barn i grupperna” i förskolorna ställt
följande frågor till mig:
1. Hur ligger de gotländska förskolorna, kommunala och enskilda till idag.
a. I storlek på barngruppen för barn ett till tre år?
b. I storlek på barngrupperna för barn fyra till fem år?
2. Hur många förskolor fick under 2018 del av det riktade statsbidraget för färre barn i
barngrupperna? Hur många får del i år?.
3. Finns det någon plan för att arbeta med att minska barngruppernas storlek?
4. Tror du att sparkraven på BUN kommer att påverka barngruppernas storlek?
Mina Svar:
Fråga 1
Enligt senaste statistik är det i kommunala förskolor mellan 6-21 barn i avdelningarna med 12,4 i
medel för grupper med barn 1-3 år. I åldern 4-5 år är motsvarande värden 4-24 barn med 14,8 i
medel. Dessutom förekommer andra grupperingar i åldrar såsom 1- 4 eller 5 år, 2- 4 eller 5 år och
så vodare. I de fallen är avdelningarna mellan 7 och 25 barn med 17,0 barn i medel.
Denna statistik visar dock inte vilken storlek grupperna har vid de olika aktiviteterna.
Tyvärr har jag inte tillgång till de enskilda förskolornas fördelning i de olika åldersgrupperna.
Värdena är dessutom från oktober 2018.
Samlat var det då mellan 4 och 34 barn med 16,0 barn i medel i avdelningarna för enskilda
förskolor.
Fråga 2
Gällande statsbidrag är det som följer:
Läsår: 17/18 1.993.000:-

4 st (Kabyssen, Lien, Garda, Linden, Asken)

Läsår: 18/19 1.197.858:-

3 st (Kabyssen, Lien, Sjöliljan)

Läsår: 19/20 inget bidrag
Fråga 3
Det har inte ingått i verksamhetsplanerna eller på annat sätt för UAF att arbeta med att minska
barngruppernas storlek.

Interpellationssvar
2019-09-23

Fråga 4
Det är möjligt att förändringar i förskolan kan komma att förändra barngruppernas storlek.
Som interpellanten skriver och lyfter upp från Skolverket så är det viktigt att väga in
kvalitetsfaktorerna:
•
•
•
•

Personalens kompetens.
Personaltäthet.
Sammansättning och antal barn i grupperna.
Inne- och utemiljön.

Skolverket definierar barngruppers storlek i sin Rapport 433 (2016) ”Barngruppers storlek i
förskolan. En kartläggning av aktuell pedagogisk, utvecklingspsykologisk och socialpsykologisk
forskning”
>>
Definitioner av stora och små barngrupper kan sammanfattas som:
-

En grupp är för liten när de vuxna anser att de inte behövs, det vill säga barnen fungerar som grupp utan
vuxnas delaktighet.
En grupp är för stor när arbetslaget blir stressat och inte mäktar med att hantera gruppen.
För barn är en grupp för liten när de inte hittar kompisar och när vuxna har sådan kontroll att barnen
inte kan ta egna initiativ.–
För barn är gruppen för stor när de inte blir hörda, sedda och delaktiga.

<<
Utifrån det här tycker jag att man konstatera att det bör lämnas till professionen att avgöra
lämplig barngruppsstorlek utifrån situation, aktivitet och barnens behov.

Stefan Nypelius
ordförande barn och utbildningsnämnden

Interpellation från Torun Ström (F!) om regionens förberedelser inför att
FN:s barnkonvention blir lag 1/1 2020
Interpellationen ställs till regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C)

Riksdagen har beslutat att FN:s barnkonvention ska inkorporeras i svensk lagstiftning från och
med 1/1 2020. Detta innebär att barns rättigheter stärks i lag, bland annat genom ett ökat krav
på att alltid se till barns bästa, och att barns synpunkter alltid ska höras i beslut som berör dem.
Feministiskt initiativ är positiva till att barnkonventionen inkorporeras i svensk lag, men ser
också att det krävs satsningar för att förbereda politiker och tjänstepersoner inom Region
Gotland inför lagens ikraftträdande 2020. Utbildning av förvaltningspersonal och ändrade
rutiner för ärendeberedning är exempel på åtgärder som kan underlätta inför detta.
Vi ställer därför följande frågor till Eva Nypelius:

-

Vilka insatser kommer Region Gotland genomföra för att förbereda politiker och
tjänstepersoner i regionen inför barnkonventionens ikraftträdande som lag 1/1 2020?

-

Hur ser regionens förutsättningar ut för att möta de ökade krav på barns rättigheter
som barnkonventionens inkorporering i svensk lagstiftning innebär?

-

Vilka åtgärder är styrande partier beredda att vidta för att möta dessa krav?

Visby 2019-06-10
Torun Ström (F!)

Interpellationssvar
2019-09-23

Svar på Torun Ström (F!) interpellation om regionens
förberedelser inför att FN:s barnkonvention blir lag 1/1 2020
- Vilka insatser kommer Region Gotland genomföra för att förbereda politiker och tjänstepersoner i regionen inför
barnkonventionens ikraftträdande som lag 1/1 2020?
Varje verksamhet har ansvar för att anpassa sig till förändrad lagstiftning som den berörs av. Det
är därför svårt att generellt svara på vilka insatser Region Gotland genomför för att förbereda
ikraftträdandet av barnrättslagen.
Regionstyrelseförvaltningen har nyligen tagit fram en rapport som visar på utvecklingsområden
för att tillskapa ett samlat, strategiskt och systematiskt arbete med barnrättsfrågor. Rapporten
innehåller bland annat en analys som har sin utgångspunkt i implementeringsnycklar framtagna av
SKL för att belysa hur långt det regionala och lokala arbetet med barnrättsfrågorna har kommit.
Rapporten är ett viktigt underlag för vidare planering av insatser för att stärka barnrättsarbetet på
en övergripande nivå.
- Hur ser regionens förutsättningar ut för att möta de ökade krav på barns rättigheter som barnkonventionens
inkorporering i svensk lagstiftning innebär?
Även om inkorporeringen av barnkonventionen i svensk lag inte innebär att ansvaret skiftar, så är
förhoppningen att ansvaret förtydligas och att arbetet med barnens rättigheter får ny kraft.
Regeringens bedömning är att detta inte kräver nya resurser.
Region Gotland har aktualiserat barnrättsfrågorna genom beslut i fullmäktige vid flera tillfällen
mellan 2004-2012. Beslut finns att förvaltningarna skall jobba med barnkonsekvensanalyser. De
senaste besluten rörande barnrättsfrågorna beaktas i mycket olika grad av förvaltningarna. Detta
återspeglar att olika verksamheter är olika rustade inför tydligare krav på säkerställande att barns
rättigheter tillgodoses.
Den rapport som tagits fram kommer att behandlas på Regionstyrelsen i oktober.
- Vilka åtgärder är styrande partier beredda att vidta för att möta dessa krav?
Av den rapport som gjorts blir det tydligt att det behövs framförallt mer kunskap inom området.
Beslut finns i RF om att man i ärendehanteringen skall göra barnkonsekvensanalyser, här vet vi
tyvärr att det ser olika ut och det behöver följas upp bättre. Likaså behövs stöd och samordning
från RSF som stöd till nämnder och förvaltningar i detta arbete.
På de utbildningar som hållits för nyvalda politiker ingår utbildning i barnkonventionen.
Eva Nypelius
Regionstyrelsens ordförande

Region Goiiar,*;
Reception Visbort

Redovisning av 2018 års partistöd från Region Gotland
Vänsterpartiet Gotland, orgnr 834001-0050
[Sign:..

2019

"° 3 " 2 2

Partistöd kvar från tidigare år: 266 209
Mottagit 2018: 675 054
Överfört till 2019: O

Så här har partistödet använts 2018:
Verksamheter
Löner, sociala avgifter och annat anställning

Delsumma

Summa
340 641:00

Lokalkostnader

142 363:00

Marknadsföring
Innehåller främst valrörelse 2018 i form av annonser, tidningar med mera.

366 978:00

Deltagande i utbildning och konferenser

38 325:00

Material, IT, kontorsmtrl. m.m.

48 083:00

Köpta tjänster

0:00

Del av partistöd som överförts till andra delar av
partiorganisationen.

0:00

Övrigt
Prenumerationer, porto

4 873:00

Summa

941263:00

Under år 2018 har Vänsterpartiet Gotland fått 81178 kronor inbetalda i gåva från våra
regionråd Saga Carlgren och Brittis Benzler.

Visby 2018-03-21

9cJU^
Peter Barnard, ordförande

Jörgen Benzler, kassör

Granskning av redovisning av partistödet för 2018
Jag har, på uppdrag av Vänsterpartiet Gotland, granskat den redovisning Vänsterpartiet Gotland fyllt i
och kommer att lämna in till Region Gotland och som avser partiets användning av 2018 års
kommunala partistöd från Region Gotland.
Denna granskning visar att redovisningen är korrekt ifylld utifrån det bokslut som gjorts för år 2018
och som jag tidigare granskat i min roll som revisor för Vänsterpartiet Gotland.
Visby 201 9-03-1 8

Thomas Gustafson

Änr

Region

Gotland

2019 -05- 07

Redovisning av föregående års partistöd från Region Gotlan d
Se anvisningar på baksidan
Org.nr
834000-1414

Parti
Socialdemokraterna Gotland

REGION GOTLAND

Datum
2019-05-06

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

Mottaget partistöd
1 646 161 kr

Överfört partistöd
0 kr

Nedan redovisas de verksamheter som partistödet använts till.

Summa

Verksamheter
Löner och ersättningar till anställd personal

1 343 436 kr

Lokalkostnader

149 086 kr

Marknadsföring

153 639 kr

okr

Deltagande i utbildningar, konferenser m.m.

Material

okr

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

okr

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

okr

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

okr

LeifDahlby
Ekonomiansvarig

/
'

Ulla Pettersson /
Ordförande

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

" ~>

Region

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

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

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

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

2019-05-06

Granskningsintyg
Härmed intygas att Socialdemokraterna Gotland har givit en rättvis bild
av hur partiet använt partistödet från Region Gotland under år 2018.

Intygas av

Lilian Virgir
Särskild granskare
Socialdemokraterna Gotland

Region
Redovisning av föregående års partistöd från Region Gotland
Se anvisningar på baksidan

Parti: Moderata Samlingspartiet, Gotland

Org.nr: 834000-1596

Datum: 190520

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

Mottaget partistöd:

Överfört partistöd:

1.095.242

r

0,-

edan redovisas de verksamheter som partistödet använts till.
Verksamheter

Summa

o

Löner och ersättningar till anställd personal
Lokalkostnader

173.018

Marknadsföring (t.ex. annonser, trycksaker, webb, övrigt, totalt för varje kostnadstyp)
Annonser
Trycksaker
Deltagande i utbildningar, konferenser m.m. (totalt för varje kostnadstyp)
Kurser o konferenser
Resekostnader

/ ^ J2. - J?> &é

W.OYV

fY.3/3
21 33é>

Material (t.ex. IT, kontorsmaterial utställningsmaterial m.m.) (totalt för varje kostnadstyp)
Kontorsmatr,telefon,porto
Revision
IT-kostnader
Köpta tjänster för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin, ange vilka
motprestationer som erhållits
Del av ombudsmannakostnader

</£- 036?
2, k ö> 2 /
•2>é>. f?S /

Delar av partistödet som överförts till andra delar av partiorganisationen, ange vilka
motprestationer som erhållits
Administrativa kostnader, medlemssystem, fakturering mm

•*•"

Övrigdutgifter som inte går^att hänföra till något av ovanstående, specificeras
Kostnader i samband med valet -18

f

S

Ekonojmiansvarig/Kassör

—^

Ordförande

/

Granskningsintyg
Moderata samlingspartiet, Gotland. Org.nr: 834000-1596

Härmed intygar jag, utifrån ekonomisk redovisning, att partiet använt det lokala
partistödet för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Min
bedömning, efter att ha hjälpt partiet med bokföring under en period efter att
ombudsmannen fått sin anställning avslutad, är att de siffror som redovisas är med
sanningen överensstämmande.
Anledningen till att totalsiffran för partiets verksamhet under 2018 är högre än
partistödet som betalats ut för året är aktiviteter i samband med valrörelsen, till vilken
man sparat medel från partistödet under tidigare år.

Intygas av: Meishuan Wong

Underskrift.....:.....

Ort och datum.

C

0

660^1102

2019

Region

Gotland
Redovisning av föregående års partistöd från Region Gotland
Se anvisningar på baksidan
Ore.nr

Parti

atum

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

Mottaget partistöd

överfört partistöd

Nedan redovisas de verksamheter som partistödet använts till.
Verksamheter

Summa

Löner och ersättningar till anställd personal

O

Lokalkostnader
Marknadsföring (t.ex. annonser, trycksaker, webb, övrigt, totalt för varje kostnadstyp)
% Y^tOirS
$ ^O® U,r
felrn&dgL
le
Q~?Ö~zf3- ^ kr

(JvrfjOL ÖA^ewr

a^?&icr

-p TQ,

1 7-<F-4

t f t{£R.j7<stl<i*r

iD&^gK

k<~ l&feLW.S"

T &- 3 ^ ler"

Deltagande i utbildningar, konferenser m.m. (totalt för varje kostnadstyp)
vL£?-n_Ä-t-#ss
™™"

1)0 (pt^^U**
F r

°

/rT-^TTiA/^^-rn^
-cU^AW^nK

l"3~?%3. \<jr
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r^|^

Material (t.ex. IT, kontorsmaterial utställningsmaterial m.m.) (totalt för varje kostnadstyp) '

Vj^wWr Ynéxk^öt) SL^ ^"^ ^-r

WsnrATvuivC jLtdi&n

&H fi (\ (c T

OTTT^ f" i/ictr&f

«3o i^ /c^

XbWf

1

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

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

0

Övriga utgifter som inte går att hänföra till något av ovanstående, specificeras
^XX-rvR^-YA 1 föc<f

Ekonomiansvarig/Kassör

$00

Ordförande

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

Region

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

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

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

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

Granskningsintyg Feministiskt Initiativ Gotland
Härmed intygas att Feministiskt Initiativ Gotland har redovisat en rättvis bild
av hur partiet har använt partistödet år 2018.

Intygas av

Namnförtydligande.

Datum.

Ort.

Region

Gotland
Redovisning av föregående års partistöd från Region Gotland
Parti
Liberalerna Gotland

Se anvisningar på baksidan
Org.nr
834000-0770

Datum
2019-05-27

Nedan redovisas hur stort partistöd som mottagits föregående år.
Partistöd kvar från tidigare år
305898:79

Mottaget partistöd
475 459:00

Överfört partistöd till 2019

107957

Nedan redovisas de verksamheter som partistödet använts till.
Verksamheter

Summa

Löner och ersättningar till anställd personal
Ombudsmannakonsult
Kostnad arbetsgivarorganisation
Lokalkostnader

207 654
19188
2 2OO
69 646

Marknadsföring (t.ex. annonser, trycksaker, webb, övrigt, totalt för varje kostnadstyp)
Annonsering
Kläder reklam
Reklam trycksaker
Marknader arrangemang
Almedalen
Give aways (godis, frukt)
Medlemsavgift organisationer

211 1O7
5651
63852

4545
950

5771

500

Deltagande i utbildningar, konferenser m.m. (totalt för varje kostnadstyp)
Konferenskostnad
Möteskostnader fastlandet
Möteskostnader Gotland
Logikostnader möten
Reskostnader
Material (t.ex. IT, kontorsmaterial utställningsmaterial m.m.) (totalt för varje kostnadstyp)
Programvara, web
Telefoni, internet, e-post
Redovisningstjänster
Böcker. Tidskrifter
Uppvaktning, presenter
Bankkostnader
Porto frakt
Kontorsmaterial
Köpta tjänster för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin, ange vilka
motprestationer som erhållits
Delar av partistödet som överförts till andra delar av partiorganisationen, ange vilka
motprestationer som erhållits
Övriga utgifter som inte går att hänföra till något av ovanstående, specificeras
Förtäring möten
Övriga kostnader

Bror Lindahl Ekonomiansvarig/Kassör

'anWallner Ordförande

1744
13442
104

11209
7274

1930
2 892
21465
1307
931
1065
1148

2244
O

O

12868
205

Region

Gotland

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

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

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

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

Närmare om innehållet i redovisningen
Syftet med redovisningen är att säkerställa öppenhet; att ge både allmänhet och media möjlighet att
ifrågasätta både partiernas användning av partistödet och deras redovisning. Den närmare
utformningen av redovisningen är inte lagreglerad, l propositionen finns följande vägledande
uttalande:
"Det väsentliga är att redovisningen är utformad på ett sådant sätt att den ger en rättvisande bild av
hur mottagaren har använt partistödet. Det innebär bl.a. att redovisningen bör omfatta allt det
partistöd som har använts, både det som har mottagits för det senaste året och det som eventuellt
sparats från tidigare år. Däremot kan naturligtvis inte partierna tvingas att redovisa användningen av
partistöd som har mottagits f or tid f öre det att de föreslag na redovisningsbestämmelserna ska
tillämpas."
Redovisningen behöver alltså innehålla mer än ett uttalande att stödet har använts för att stärka
partiets ställning i den kommunala demokratin. Av redovisningen bör bland annat framgå i vilken

Region

Gotland
mån överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför den utbetalande kommunen
samt vilka motprestationer som i så fall har erhållits, se prop. 2013/14:5, sid 78-80.

LLiberalerna
Visby 2019-06-16

Granskningsutlåtande Liberalerna Gotlands partistöd för 2018

Undertecknad har granskat redovisningen för Liberalerna Gotlands partistöd
för 2018.
Jag finner att redovisningen överensstämmer med bokföringen och tillstyrker
att redovisningen lämnas till Region Gotland.

Visby 2019-06-16

Lars Ahlner, utsedd granskare

Liberalerna Gotland
Regementsgatan 2
62150 VISBY

Organisationsnummer 834000-0770
Bankgiro 852-6261
gotland@liberalerna.se

Telefon
Ombudsman 0708-8917 56
Telefonsvarare 0498-48 27 60

iUW

Region

Gotland
Redovisning av föregående års partistöd från Region Gotland
Parti

Se anvisningar pä baksidan
Org.nr
/
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Nedan redovisas hur stort partistöd som mottagits föregående år.
Partistöd kvar från tidigare år

O

Mottaget partistöd

överfört partistöd

/-/6r. /# 2

^7

Nedan redovisas de verksamheter som partistödet använts till.
Verksamheter

Summa

Löner och ersättningar till anställd personal

¥60. 033

Lokalkostnader

^«T3^

Marknadsföring (t.ex. annonser, trycksaker, webb, övrigt, totalt för varje kostnadstyp)
/fW-^^o /^/^~,A/ 6*0.0"?

£$O Öi^
Deltagande i utbildningar, konferenser m.m. (totalt för varje kostnadstyp)

/f^- <^4 frtf.tcn^tot&Y

(2Q 0ö ^
Material (t.ex. IT, kontorsmaterial utställningsmaterial m.m.) (totalt för varje kostnadstyp)

f fyy /) -5 w
Köpta tjänster för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin, ange vilka
motprestationer som erhållits

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

Övriga utgifter som inte går att hänföra till något av ovanstående, specificeras^/
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Redovisningen, tillsammans med signerat granskningsintyg, lämnas in i original till Region Gotland,
regionstyrelsens registrator, senast den 30 juni året efter verksamhetsåret.
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Region

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

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

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

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

Stenkumla 2019-06-17

Härmed intygas att jag Bengt Hallgren, vald revisor i Gotlands Distrikt av
Centerpartiet,
granskat partiets räkenskaper och förvaltning för 2018, samt partiets
redovisning av 2018 års
partistöd från Region Gotland.

L

Bengt Hallgren
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Region

vr Gotland

REGION GOTLAND

Redovisning av föregående års partistöd från Region Gotland
Se anvisnin. ar • å baksidan
Org.nr

Parti

Miljöpartiet de Gröna på Gotland

Datum

2014-06-12.

834001-2916

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

608 362 kr

Mottaget partistöd

750 918 kr

Överfört partistöd

0 kr

Nedan redovisas de verksamheter som partistödet använts till.
Summa

Verksamheter
Löner och ersättningar till anställd personal

178 500 kr

Lokalkostnader

107 545 kr

Marknadsföring (t.ex. annonser, trycksaker, webb, övrigt, totalt för varje kostnadstyp)
Annonser: 209208 kr
Trycksaker: 2793 kr

212 001 kr
Deltagande i utbildningar, konferenser m.m. (totalt för varje kostnadstyp)
Kost & logi: 14652 kr
Deltagaravgifter: 9300 kr

23 952 kr
Material (t.ex. IT, kontorsmaterial utställningsmaterial m.m.) (totalt för varje kostnadstyp)
Kontorsmateriel: 5134 kr
Förbrukningsinventarier: 18500 kr
Förbrukningsmateriel: 87344 kr
IT-tjänster: 1886 kr

112 864 kr

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

0 kr
Delar av partistödet som överförts till andra delar av partiorganisationen, ange vilka
motprestationer som erhållits
Adminavgifter för administration och löpande kostnader för medlemsregister,
mailsystem och mailadresser, hemsida, IT-stöd etc: 21 486 kr

21 486 kr
Övriga utgifter som inte går att hänföra till något av ovanstående, specificeras
Förtäring möten: 51312 kr, Mobiltelefoni: 5325 kr, Porto: 2454 kr, Företagsförsäkringar: 901 kr, Konsultarvoden: 39163 kr,
Serviceavgifter till branschorganisationer: 4528 kr, Bankkostnader: 900 kr, Övriga externa tjänster: 25150 kr, Tidskrifter och
facklitteratur: 7384 kr, Övriga externa kostnader (exkl. adminavgifter): 9841 kr, Lämnade gåvor vid avtackning: 5457 kr

J Am

N u2se

Ekonomiansvarig/Kassör

1

52 41 5 kr

Region Gotland
Receptlon Visborg
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Region

Gotland

Slån:..

Redovisning av föregående års partistöd från Region Gotland
Se anvisningar på baksidan
Sverigedemokraterna Gotland
Org.nr 802462-0448
Datum 2019-06-04
Nedan redovisas hur stort partistöd som mottagits föregående år.
Partistöd kvar från tidigare år

Mottaget partistöd

161667:-

Överfört partistöd

406594:-

59493:-

Nedan redovisas de verksamheter som partistödet använts till.
Verksamheter

Summa

Löner och ersättningar till anställd personal

o

Lokalkostnader

o

Marknadsföring (t.ex. annonser, trycksaker, webb, övrigt, totalt för varje kostnadstyp)
Annonsering
Trycksaker o direktreklam
Övrig Reklam

140 550:100 930:100 529:-

Deltagande i utbildningar, konferenser m.m. (totalt för varje kostnadstyp)
Resekostnad o Boende
Utbildningar o transport

26973:-

Material (t.ex. IT, kontorsmaterial utställningsmaterial m.m.) (totalt för varje kostnadstyp)
Förbrukningsm.
Kontorsm och trycksaker

3 174:-

29 154:-

3081:-

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

Delar av partistödet som överförts till andra delar av partiorganisationen, ange vilka
motprestationer som erhållits.
En viss del av partistödet går enligt våra stadgar till en gemensam valfond. Denna valfond kommer oss
till stor nytta i samband med valår och kampanjer. Vi får broschyrer,reklam affisher upptryckta, besök
och stöd av partiföreträdare, hjälp med utskick och utbildningar mm till ett större värde.

89 149:-

Övriga utgifter som inte går att hänföra till något av ovanstående, specificeras
Tidningar o Tidskrifter
Övriga kostnadde

10836:4 392:'*'

Sl£=
Kent Andersson
Ekonomiansvarig/Kassör

.:1/^SHI

Lars Engelbrektsson
Ordförande

Särskild granskning i samband med redovisning av partistöd för SD Gotland

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

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

Visby den 4 juni 2019

Peter Vestberg
Av partiet utvald kontrollant.

Granskning av Miljöpartiet de Gröna på Gotlands räkenskaper för år 2018
Vi, av årsmötets utsedda revisorer, har gått igenom räkenskaperna och redovisningen av partistödet
för Miljöpartiet de Gröna på Gotland för år 2018.
Vi anser att redovisningen som lämnats av partiet är korrekt och fullständig. Vi har därför inget att
invända mot redovisningen.

Visby, 2019-06-19

Matias Swartling

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2019-09-23

Handlingar till

Ärende 30

Resterande årsredovisningar och
revisionsberättelser för bolagen 2018;
anmälan - resterande
Innehåll
Årsredovisningar och revisionsberättelser för:
 Gotlands energi AB
 Gotlands elförsäljning AB
 Gotlands elnät AB
 Gotland filmfond AB
 Gotland Grönt Centrum
 Almi företagspartner Gotland AB
 Visby centrum AB
Ordförande föreslår att årsredovisningarna läggs till handlingarna

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

Regeringsbeslut

4

Regeringen
2019-06-27
M2019/00874/Me

Miljödepartementet

Gotlands kommun
621 81 Visby

Förbehåll om tillåtlighetsprövning av vindkraftsanläggning vid
Forsviden, Gotlands kommun

Regeringens beslut

Regeringen vidtar inga åtgärder med anledning av begäran från Gotlands
kommun om att regeringen ska förbehålla sig tillåtlighetsprövningen av
Forsviden Vind AB:s ansökan om tillstånd för uppförande och drift av en
vindkraftsanläggning vid Forsviden på norra Gotland.
Ärendet

Forsviden Vind AB har ansökt om tillstånd för uppförande och drift av 17
vindkraftverk motsvarande en sammanlagd effekt på ca 260 miljoner kWh
vid Forsviden på norra Gotland.
Miljöprövningsdelegationen (MPD) inom Länsstyrelsen i Stockholms län har
den 19 juni 2018 lämnat tillstånd enligt miljöbalken till elva av sjutton vindkraftverk. MPD:s beslut är överklagat till mark- och miljödomstolen av
bolaget, Gotlands Ornitologiska Förening och Naturskyddsföreningen
Gotland samt vissa enskilda närboende. Gotlands kommun har i en skrivelse
till Regeringskansliet den 5 april 2019 begärt att regeringen ska förbehålla sig
tillåtlighetsprövningen av verksamheten enligt 17 kap. miljöbalken.
Skälen för regeringens beslut

Enligt 17 kap. 4 a § miljöbalken ska regeringen på kommunfullmäktiges begäran, om ett förbehåll är möjligt enligt 3 § och det inte finns särskilda skäl
för att avstå från prövningen, förbehålla sig att pröva tillåtligheten av vissa
gruppstationer för vindkraft. Regeringen anser att det saknas anledning att

Telefonväxel: 08-405 10 00
Fax: 08-24 46 31
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Fredsgatan 6
E-post: m.registrator@regeringskansliet.se

förbehålla sig prövningen av verksamhetens tillåtlighet. Begäran från
Gotlands kommun föranleder därför inga åtgärder från regeringens sida.
På regeringens vägnar

Isabella Lövin

Cecilie Windspo

Kopia till
Infrastrukturdepartementet, I/E/STM
Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen
Forsviden Vind AB
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Gotlands län
Gotlands Ornitologiska Förening
Naturskyddsföreningen Gotland
Närboende genom ombud Richard Bernström
Per Hallström och Susanne Hallström
Helena Pettersson
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Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-03-25

RF § 128

Tillåtlighetsprövning av vindbruk vid
Forsviden, norra Gotland

RS 2019/99

Regionfullmäktiges beslut
•

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

Jäv
Jäv anmäldes av Björn Dahlström (C).

Ledamoten tillika regionrådet Eva Ahlin (C) har i skrivelse väckt ärende med förslag
om att hos regeringen begära en tillåtlighetsprövning av Forsvidens vindkraftspark.
Av 17 kap. 4 a § 7. miljöbalken (MB) framgår att på kommunfullmäktiges begäran
ska regeringen förbehålla sig tillåtlighetsprövningen av anläggningar för vindkraft
som är tillståndspliktiga enligt föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av
9 kap. 6 § MB, om ett sådant förbehåll är möjligt enligt 17 kap. 3 § MB och det inte
finns särskilda skäl för att avstå från prövningen.
Regionstyrelsen har i sitt förslag till regionfullmäktige föreslagit att Region Gotland
begär att regeringen förbehåller sig tillåtlighetsprövning av Forsvidens vindkraftspark.
Regionstyrelsen har givit regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram underlag
till arbetsutskottets sammanträde den 12 mars.
Till arbetsutskottets sammanträde den 12 mars hade regionstyrelseförvaltningen tagit
fram en kompletterande promemoria.
Arbetsutskottet gav regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att direkt till regionfullmäktiges sammanträde den 25 mars ta fram underlag och skrivelse till regeringen.
Till regionfullmäktiges sammanträde föreligger ytterligare handlingar samt nytt
framtaget förslag till skrivelse till regeringen.
Regionstyrelseförvaltningen har, i reviderad tjänsteskrivelse 19 mars, redogjort för
ärendet enligt följande:
Region Gotland (Gotlands kommun) vänder sig med stöd av 17 kap. 4 a § miljöbalken till Regeringen med begäran att regeringen förbehåller sig tillåtlighetsprövningen av Forsviden Vind AB:s ansökan om tillstånd för uppförande och drift
av anläggning för vindkraft.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-03-25

RF § 128 forts
RS 2019/99

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

Anföranden hålls av Eva Ahlin (C), Tomas Pettersson (Fi), Lars Thomsson (C),
Isabel Enström (MP), Hanna Westerén (S), Jörgen Benzler (V), Jan Svensson (V)
och Per Edman (V).
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-03-06, 2019-03-06
Regionstyrelsen 2019-02-28, § 60
Regionstyrelseförvaltningen 2019-03-19
Skrivelse till Regeringen
Skickas till
Miljö- och energidepartementet
Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Ärende RS 2019/99
25 mars 2019

Regionstyrelsen

Regeringen, miljö- och energidepartementet
103 33 Stockholm

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

Besöksadress Visborgsallén 19

Bg 339-8328 Pg 18 97 50-3

Postadress SE-621 81 Visby

Org nr 212000-0803

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Webbplats www.gotland.se

E-post regiongotland@gotland.se

facebook.com/regiongotland

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

Regionstyrelsen
Region Gotland
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Därför instämmer Region Gotland i vad Forsviden Vind AB anfört i målet och
tillstyrker bifall till tillåtligheten av bolaget tillämnade anläggning.
Region Gotland

Eva Nypelius
ordförande

Peter Lindvall
regiondirektör

Bilaga
Regionfullmäktiges beslut den 25 mars 2019, § 128

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2019-09-23

Handlingar till

Ärende 32

Information. Revisionsrapporter
Innehåll
• Granskning av löpande intern kontroll i redovisningsrutiner
• Granskning av Region Gotlands anpassning till ny kommunallag och
förvaltningslag

Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-06-13

SON § 95

SON § 95

Individrapportering av ej verkställda beslut
2019

SON 2019/177

Socialnämndens beslut

•

Socialnämnden överlämnar rapporten om beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen
och 9 § LSS som inte verkställts (gynnande ej verkställda beslut) den 31 mars
2019 till regionfullmäktige och regionens revisorer.

Socialnämnden har enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen (SoL), 28 f § lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS) och 12 kap 3 § kommunallagen (KL)
skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), regionens revisorer samt
regionfullmäktige rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre
månader från beslutsdatum. Skyldigheten omfattar även att rapportera in avbrott i
verkställigheten, om beslutet inte har kunnat verkställas på nytt inom tre månader
från dagen för avbrottet.
Som en yttersta konsekvens kan IVO hos förvaltningsrätten ansöka om att en
särskild avgift döms ut om beslutet ej verkställts inom skälig tid. (16 kap 6 c § SoL
och 28 c § LSS).
Rapporteringen till IVO ska göras på individnivå och ska ske en gång per kvartal.
Rapporter har lämnats från omsorgen om funktionsnedsatta, äldreomsorgen samt
individ- och familjeomsorgen (IFO). Se tabeller på följande sida.
Socialförvaltningen har rapporterat 13 beslut som inte har verkställts inom tre
månader beroende på resursbrist. Besluten gäller bostad med särskild service och
avlösarservice inom omsorgen om funktionsnedsatta (4 stycken), särskilt boende
inom äldreomsorgen (6 stycken) respektive kontaktfamilj enligt SoL inom individoch familjeomsorgen (3 stycken).
I 6 fall har brukaren tackat nej till erbjuden insats.
OMSORG OM FUNKTIONSNEDSATTA – LSS
Insats/bistånd
Bostad med
särskild service
Bostad med
särskild service
Avlösarservice
SUMMA

Månader sedan beslutsdatum
3-5
6-8
9-11
12-14
2

2

Orsak
Resursbrist

2

Tackat nej till erbjuden insats

2
4

Resursbrist
6 beslut
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-06-13

SON § 95

ÄLDREOMSORGEN – SoL
Insats/bistånd
Särskilt boende
SUMMA

Månader sedan beslutsdatum
3-5
6-8
9-11
12-14
2
4
2
2
4
6

Orsak
Resursbrist
Tackat nej till erbjuden insats
10 beslut

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN – SoL
Insats/bistånd

Kontaktfamilj

Månader se
dan beslutsdatum
3-5
6-8
9-11
3

SUMMA

3

Orsak
12-14
Resursbrist
3 beslut

Bedömning

Socialnämnden föreslås överlämna rapporten om beslut enligt 4 kap 1 §
socialtjänstlagen och 9 § LSS som inte verkställts (gynnande ej verkställda beslut) den
31 mars 2019 till regionfullmäktige och regionens revisorer.
Ärendets behandling under mötet

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

Tjänsteskrivelse daterad 28 maj 2019.
Skickas till
Regionens revisorer.
Regionfullmäktige.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialförvaltningen

Tjänsteskrivelse

SON 2018/177
28 maj 2019

Marianne Haglund

Socialnämnden

Ej verkställda beslut 1:a kvartalet 2019
Förslag till beslut

•

Socialnämnden överlämnar rapporten om beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen
och 9 § LSS som inte verkställts (gynnande ej verkställda beslut) den 31 mars
2019 till regionfullmäktige och regionens revisorer.

Bakgrund

Socialnämnden har enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen (SoL), 28 f § lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS) och 12 kap 3 § kommunallagen (KL)
skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), regionens revisorer samt
regionfullmäktige rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre
månader från beslutsdatum. Skyldigheten omfattar även att rapportera in avbrott i
verkställigheten, om beslutet inte har kunnat verkställas på nytt inom tre månader
från dagen för avbrottet.
Som en yttersta konsekvens kan IVO hos förvaltningsrätten ansöka om att en särskild
avgift döms ut om beslutet ej verkställts inom skälig tid. (16 kap 6 c § SoL och 28 c §
LSS).
Rapporteringen till IVO ska göras på individnivå och ska ske en gång per kvartal.
Rapporter har lämnats från omsorgen om funktionsnedsatta, äldreomsorgen samt
individ- och familjeomsorgen (IFO). Se tabeller på följande sida.
Socialförvaltningen har rapporterat 13 beslut som inte har verkställts inom tre
månader beroende på resursbrist. Besluten gäller bostad med särskild service och
avlösarservice inom omsorgen om funktionsnedsatta (4 stycken), särskilt boende
inom äldreomsorgen (6 stycken) respektive kontaktfamilj enligt SoL inom individoch familjeomsorgen (3 stycken).
I 6 fall har brukaren tackat nej till erbjuden insats.
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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 2018/177

OMSORG OM FUNKTIONSNEDSATTA – LSS
Insats/bistånd

Månader sedan beslutsdatum
3-5

Bostad med
särskild service

6-8

9-11

Orsak

12-14

2

Resursbrist

Bostad med
särskild service

2

Tackat nej till erbjuden insats

Avlösarservice

2

Resursbrist

4

6 beslut

SUMMA

2

ÄLDREOMSORGEN – SoL
Insats/bistånd

Särskilt boende

SUMMA

Månader sedan beslutsdatum
9-11

Orsak

3-5

6-8

12-14

2

4

Resursbrist

2

2

Tackat nej till erbjuden insats

4

6

10 beslut

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN – SoL
Insats/bistånd

Månader se

Orsak

dan beslutsdatum
3-5

6-8

9-11

12-14

Kontaktfamilj

3

Resursbrist

SUMMA

3

3 beslut

Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör

Expedieras
Regionens revisorer, regionfullmäktige
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Motion

Klimatnödläge råder – det är
dags att erkänna det och
handla därefter
23 september 2019

Klimatförändringarna och den globala uppvärmningen är en av vår tids
viktigaste frågor. Vi har en plikt mot framtida generationer att på kort tid ställa
om till ett hållbart samhälle med kraftigt minskade utsläpp. Det ansvaret är
globalt men arbetet måste göras på alla nivåer och vi anser att kommuner och
regioner har ett stort ansvar att möjliggöra för omställning på ett samhälleligt
plan men också att gå före vad gäller egna utsläpp och beslut.
Region Gotland har tagit flera viktiga steg för att åstadkomma de minskningar
av klimatutsläpp som är nödvändiga. En koldioxidbudget finns framtagen med
hjälp av Uppsala universitet och beslut om att en utsläppsbudget för Region
Gotlands egna verksamheter ska tas fram är fattat och implementering börjar år
2020. Region Gotland är en av huvudaktörerna i Energimyndighetens förslag
till färdplan för Gotland som pilot i energiomställningen.
Nu vill vi ta nästa steg genom ett gemensamt erkännande av det klimatnödläge
som råder. Vad innebär det då att erkänna klimatnödläge? Det finns ingen färdig
definition av vad ett nödläge är. Vanligtvis utropas det när det t ex skett en
naturkatastrof eller råder hot om krig. Det är upp till oss att definiera vad vi
menar att ett sådant erkännande innebär. En ny växande klimatrörelse kräver att
vi politiker ska ta klimatfrågan på större allvar. Att erkänna att nödläge för
klimatet råder är ett sätt att göra det.
När vi står inför ett nödläge så agerar vi gemensamt och med kraft för att lösa
problemen. Vi är övertygade om att ett gemensamt erkännande av det nödläge
som råder skulle ge frågan den tyngd som krävs för att få till stånd faktiska
förändringar.
En verklig omställning till ett hållbart Gotland kräver ett gemensamt
engagemang och acceptans hos både den gotländska befolkningen, Gotlands
alla organisationer och företag och hos hela Region Gotland som organisation.
Därför anser vi att ytterligare steg måste tas för att ge förutsättningar för det.

Vänsterpartiet yrkar därför:
•
•
•
•

Att Region Gotland erkänner det klimatnödläge som råder.
Att en omfattande folkbildningskampanj med fokus på klimatfrågan
inleds.
Att möjliga klimatkonsekvenser beaktas och vid behov utreds inför alla
beslut i Region Gotland.
Att förutsättningar och resurser att arbeta för minskade utsläpp ges alla
Region Gotlands nämnder, förvaltningar och helägda bolag.

•

Att allmänheten regelbundet bjuds in till information och dialog om vad
Region Gotland gör för att minska klimatutsläppen, samt dialog om hur
Gotland som samhälle tillsammans kan ta nödvändiga steg i
klimatomställningen.

Saga Carlgren (V)

Brittis Benzler (V)

Thomas Gustafson (V)

Annamaria Bauer (V)

Per Edman (V)

Victoria Öjefors Quinn (V)

Jörgen Benzler (V)

Visby 2019-09-17

Motion
Ingen medtagen frukt på schemat
En ny hösttermin har precis startat. Många elever tar sina första steg i den svenska skolan
och ännu fler fortsätter sin utbildningsresa. Terminsstarten innebär också en ökad
planering för alla föräldrar att få ihop skoldagen med aktiviteter, hämtningar, lämningar och
VAB. Dessutom behöver många ordna med mellanmål, frukt och smörgåsar att skicka
med barnen till skolan.
Svensk skollag tolkas olika på olika skolor och mellan kommuner. Det är dags för en
gemensam tolkning. Att vårdnadshavare vid upprepade tillfällen, vissa varje dag behöver
skicka med saker eller mat är inte liktydigt med att ha en avgiftsfri skola och riskerar
förstärka skillnader och minska likvärdigheten i skolan.

Därför yrkar jag på att:
-

Barn- och utbildningsnämnden tar fram enhetliga riktlinjer som säkerställer avgiftsfri
skola på Gotland.
Att en plan för uppföljning av hur skolorna efterlever dokumentet tas fram och
implementeras.

Filip Reinhag, Socialdemokraterna
Visby, 2019-09-17

Interpellation
till regionstyrelsens
ordförande Eva Nypelius
om behovet av fler
studentbostäder

Visby 2019-09-23

Hur går arbetet med fler studentbostäder?
Uppsala Universitet växer på Gotland och antalet studenter ökar, därmed även
behovet av bostäder. På Sveriges förenade studentkårers lista är Gotland rödmarkerat
i år igen, studenter kan inte erbjudas förstahandskontrakt under sin första termin på
ön. Det är olyckligt både för öns och för universitetets utveckling.
Insatser har gjorts för att öka antalet studentbostäder på Gotland, till exempel
beslutade regionstyrelsen den 26 oktober förra året om en avsiktsförklaring med
Svenska Studenthus (RS 278). Avsiktsförklaringen syftar till att erbjuda mark till
Svenska Studentbostäder för att de ska kunna bygga cirka 150 studentbostäder.
Mina frågor
1. Hur går det med arbetet att erbjuda mark till Svenska Studenthus?
2. Hur går det med planeringen för de studentbostäder som fanns med i
planeringen när Gotlandshem begärde markanvisning vid Gråbo?
3. Har andra initiativ tagits i syfte att skapa fler bostäder för studenter?
Saga Carlgren
Vänsterpartiet

Vänsterpartiet

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

Interpellation
till regionstyrelsens
ordförande Eva Nypelius
om arbetet med
besöksnäringsstrategin.

Visby 2019-09-23

Besöksnäringen pekas i Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020 ut som en av Gotlands
viktigaste näringar med stora möjligheter att utvecklas och skapa fler arbetstillfällen. I
syfte att tillsammans med näringen arbeta för denna utveckling antog fullmäktige i
februari i år en Besöksnäringsstrategi. Strategin har högt ställda mål och en vision om
att Gotland ska vara norra Europas mest hållbara och attraktiva resmål 2027. Ska mål
och vision nås fordras målmedvetet arbete i Region Gotland, i samverkan mellan
regionen och näringen och hos branschorganisationer och företag.
Det tar givetvis tid att nå resultat, men det är därför viktigt att arbetet kommer igång,
det är inte så långt till 2027. Jag har därför några frågor om hur det arbetet går.
-

Vilka avdelningar, förvaltningar eller enheter inom Region Gotland har
utarbetat egna handlingsplaner utifrån Besöksnäringsstrategin?
Vilka har avsatta budgetmedel?
Vilka åtgärder har genomförts eller initierats?
Hur hålls arbetet med strategin ihop inom regionen?

Brittis Benzler

Vänsterpartiet

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

Interpellation
till regionstyrelsens
ordförande Eva Nypelius
angående kulturlivets
nyttjande av lokaler i
Sävehuset.

Visby 2019-09-23

Ett rikt lokalt kulturliv, möjlighet att både utöva och ta del av kultur är positivt för
människor i alla åldrar. Att bidra med tillgång till lokaler är ett sätt för Region
Gotland att stödja och underlätta för kulturlivet.
Inför ombyggnaden av dåvarande F-huset och aulan på Sävetomten lyftes nya
möjligheter för kulturlivet i byggnaden fram som en av vinsterna. Här skulle bli
lokaler, ombyggd aula och blackbox inte enbart för gymnasiet och kulturskolan utan
också för det lokala kulturlivet. Kommersiella aktörer såväl som föreningar och andra
icke kommersiella arrangörer skulle få möjlighet att nyttja lokalerna tillsammans med
skolorna. Lokalerna skulle bli ett bra tillskott i väntan på ett nytt kulturhus, även om
nationella prov och liknande aktiviteter för skolan ibland innebär att skolan måste få
förtur.
Har det blivit så?
Vi har hört att det av olika skäl ofta är svårt att få boka lokaler flera dagar i följd. Att
priset upplevs högt för ickekommersiell verksamhet. Att detta i sin tur bidrar till att
lokalerna inte nyttjas så mycket som borde vara möjligt. Att tillgången på lokaler för
det lokala kulturlivet inte har ökat på det sätt vi hoppades på.
Jag undrar därför:
Hur mycket nyttjades aula och blackbox för föreningsliv och kulturarrangemang
under våren 2019?
Behöver det vidtas åtgärder för att underlätta nyttjande av lokaler för kultur och
föreningsliv?
Per Edman
Vänsterpartiet

Vänsterpartiet

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

INTERPELLATION

Interpellation till Barn och utbildningsnämndens ordförande Stefan Nypelius angående
undervisning i idrott och hälsa på Romaskolan.
Regeringen bestämde 2018 att utöka antalet undervisningstimmar i idrott och hälsa från 500 till
600 timmar i grundskolan från och med läsåret 2019/20.
Tanken är att öka elevernas inlärningsförmåga i teoretiska ämnen genom mer rörelse på schemat
som forskning visat på fungerar bra.
Eleverna och unga är idag mer stillasittande då deras vardag till stor del består av användande av
digitala verktyg.
För stillasittande elever kan undervisningen i idrott och hälsa vara de enda tillfällena då de deltar i
fysiska aktiviteter.
I feb 2019 hade förvaltningen förslag på att äska investeringsmedel på 7 milj under två år 2020
och 2021 för att göra om Romabadet till idrottshall för att klara undervisningstiden i idrott och
hälsa.
Nämndordförande Stefan Nypelius lyfte då och där bort äskande med motiveringen att “det ska
lösas någon annanstans”.
Romaskolan är en grundskola F-9 med ca 320 elever. Romabadet har varit stängt sen 2016, vilket
har varit negativt för eleverna. Badet delar byggnad med en mindre idrottshall som inte räcker till
för alla elever. Förslag på att man i stället skulle kunna bygga om fd bad lokalen till en
gymnastiksal har inte utretts. Den salen skulle i så fall bli betydligt större än den som finns idag.
Att tvingas till att har teoretisk idrott i klassrummen eller promenader är inte hållbart i längden.
Skolverkets utredning visade på att undervisning utomhus fungerar inte alltid och ger inte alltid
samma kvalitet.
Därför är tillgången till idrottshallar viktigt och som vi fått det presenterat i nämnden så har
Roma men också Visby de största bristerna.

Mina frågor:
*Hur löser man undervisningen idag utifrån undervisningstid och kvalite för elever?
*Har det här gett eller kommer det att ge skolan mer kostnader som bussning till annan
idrottshall?
*Om en entreprenör tar över drift av hela huset vad kommer det att ge för konsekvenser gällande
tider och kostnader för skolan och BUN?
*Hur ser planen ut för Romaskolans framtida idrott och hälsa undervisning så det ska kunna
bedrivas med kvalite?
Fröjel 2019-09-20
Lisbeth Bokelund MP

Visby 2019-09-17

Långtidsuppföljning för barncanceröverlevare
Interpellation ställd till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Mats-Ola
Rödén (L)

Alldeles för många barn och unga drabbas av cancer. Vården har förbättrats kraftigt under de
senaste decennierna och utvecklingen fortsätter i en rasande fart. Det innebär tack och lov att
sjukvården idag kan rädda många av de som drabbas. Något som inte var fallet för inte så
väldigt länge sedan. På Gotland finns idag enligt Socialstyrelsen 63 personer över 18 år som
fick cancerdiagnos före 18 års ålder.
Att genomgå en cancerbehandling är ofta väldigt tufft. I synnerhet för barn och unga.
Strålning, kraftfulla läkemedel och andra vårdinsatser medför ofta komplikationer av olika
slag. Senare forskning har också visat på att effekterna och sena komplikationer av en
behandling upptäcks först senare i livet och symptomen varierar mycket. Hjärntrötthet och
andra hjärnskador påverkar exempelvis barnens möjligheter till skolgång på lika villkor som
andra barn. Risken för att drabbas av cancer igen ökar om du överlevt en behandling.
Barncancerfondens uppföljning av barncanceröverlevare visar att sjukvården i Sverige har
underskattat de problem som kan uppstå långt efter en avslutad cancerbehandling och att det
saknas resurser och organisation för att erbjuda barncanceröverlevare adekvat
långtidsuppföljning, att övergången mellan barncancervård till vuxenvård inte fungerar
tillfredställande och att skillnaderna mellan olika regioner varierar kraftigt
Med anledning av detta vill jag ställa två frågor till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande
Mats-Ola Rödén (L)

1. Har barncanceröverlevare idag tillgång till en adekvat långtidsuppföljning så som
screening, rehabilitering och psykosocialt stöd?
2. Om inte, vilka åtgärder planerar hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande att vidta
för att barncanceröverlevare på Gotland skall erbjudas detta?

Filip Reinhag (S) 2019-09-17

Visby 2019-08-28

Privatisera bort krav och förbättringsförslag
Interpellation ställd till Socialnämndens ordförande Rolf Öström (M)

Under sommaren har vi kunnat ta del av undersköterskeupproret som sprider sig över landet.
Det handlar om undersköterskor som tröttnat på dåliga arbetsvillkor, låga löner och ständiga
nedskärningar. Socialdemokraterna stöttar upproret och menar att det är vi politiker som
behöver ta ansvar för deras arbetsvillkor, arbetsmiljö och löneutveckling.
Under alldeles för lång tid har undersköterskor varit en yrkesgrupp man tagit för givet.
Arbetsbördan har varit och är för hög, lönen för låg och kollegorna för få. Det bidrar också till
sänkt kvalitet i vård och omsorg.
Socialnämndens ordförande menar i en intervju med Hela Gotland 2019-08-28 att receptet för
att bryta denna utveckling är att privatisera mer verksamhet för ”de anställda [sic!] inte är
nöjda med Regionen som arbetsgivare [sic!]”. Öström slår också fast att det är billigare att
bedriva verksamheten i privat regi.
Med anledning av detta önskar jag ställa tre frågor till Socialnämndens ordförande Rolf
Öström (M):
1. Vilket ansvar har socialnämndens ordförande för personalens arbetsvillkor och
arbetsmiljö?
2. Vilka åtgärder planerar ordföranden att vidta för att undersköterskorna ska uppskatta
Region Gotland som arbetsgivare?
3. Varför är det billigare att privatisera äldreboenden jämfört med att bedriva dem i egen
regi?

Filip Reinhag (S) 2019-08-28

INTERPELLATION
2019-09-23

Införande av Framtidens Vårdmiljö i hälso- och sjukvården
Region Gotland har beslutat att tillsammans med region Stockholm gå in i ett av de största
verksamhetsutvecklingsprojekten på många år. Framtidens vårdinformationsmiljö syftar både till
att modernisera journalsystemet men kanske främst möjliggöra för en bättre vårdkontinuitet,
ökad patientsäkerhet och en mer effektiv och sömlös vård med patienten i centrum.
Finansieringsmodellen för detta har under arbetets gång förändrats. Från början skulle region
Gotland stå för del av investeringskostnaden. Av olika skäl ändrades detta varför region
Stockholm nu står för upphandlingskostnaden och region Gotland ”köper” sedan systemet. Att
göra det är den mindre delen av kostnaderna som följer av det enhälliga beslutet att ta sig an
FVM.
Att kunna arbeta med verksamhetsutveckling, implementering och uppbyggnad av ett så
omfattande system kräver resurser. Resurser för att möjliggöra medarbetarnas medverkan i
utveckling och testning av systemet, för att patienter och brukarorganisationerna ska involveras
och bidra. Resurser behövs också för att möta upp förväntningar på medverkan på central nivå
och för att hantera övergången mellan två system och migration av den enorma mängd data som
finns idag.
Det finns stora förhoppningar och förväntningar på att FVM ska bidra både till ökad
patientnytta och att nya arbetssätt med minskad administration till lägre kostnader och ökad
effektivitet.
Alliansen har till skillnad från oppositionen valt att inte skjuta till en krona för detta enorma och
omfattande arbete som väntar nu i och med upphandling och införande av helt nytt system. Det
kommer medföra stora bekymmer för gotländsk hälso- och sjukvård som nu har att välja mellan
att inte kunna arbeta med verksamhetsutvecklingen eller få prioritera bort andra delar i vården.
Alliansen har valt att köpa en Porsche men risken är att det blir en Epatraktor om införande och
implementering inte sker med stor noggrannhet.
Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor till hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande, Mats-Ola Rödén (L):
-

Hur är arbetet med införandet av FVM upplagt och hur kommer personalen involveras i
uppbyggnad och implementering?
Hur menar HSNs ordförande att förvaltningen ska prioritera för att möjliggöra arbete
som det nya systemet kommer kräva i och med att resurser för detta inte tillförs?
Vilka risker finns när stor och dyr upphandling nu görs om vi inte skapar strukturer för
införandet?

Meit Fohlin
Regionråd Socialdemokraterna

