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Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Regionfullmäktige har att utdela pris.

Regionstyrelsens beslut
•

Region Gotlands ungdomsledarpris 2019 går till Jessica Hermansson, IK Graip.

Ungdomsledarpriset i nuvarande form antogs av kommunfullmäktige år 2004. Priset
utdelas till en ideellt arbetande ledare inom föreningsdriven ungdomsverksamhet.
Priset kan erhållas en gång. Berättigad att söka är privatperson, förening eller
distriktsorganisation, som då söker priset för medlems räkning.
De bedömningskriterier som finns för ungdomsledarpriset ser ut som följer:
Kandidaten ska ha nedlagt ett omfattande ideellt arbete som ungdomsledare.
Kandidaten ska ha medverkat till att föreningen eller organisationen fått en
effektivare och utökad verksamhet sett i relation till dess möjligheter. Kandidaten ska
vara ett mycket gott föredöme och ha mycket goda ledaregenskaper.
Ungdomsledarpriset består av en prissumma om 10 000 kronor samt ett diplom.
Pristagare utses av regionstyrelsen, på förslag av kultur- och fritidberedningen.
Kultur- och fritidberedningen tar fram ett förslag utifrån de nomineringar som
inkommit från allmänheten. Ungdomsledarpriset delas ut under regionfullmäktiges
novembersammanträde.
Ärendets behandling under mötet

Regionstyrelsen utser Jessica Hermansson till 2019 års mottagare av ungdomsledarpriset.
Motiveringen lyder:
”Under sina tre år i föreningen har verksamheten lyfts till nya höjder. Antalet
licensierade tävlingsåkare har mer än fördubblats och den här ledaren hittar du i
styrelserummet, ishallen och var än hon kan verka för att idrotten ska växa på ett
lustfyllt sätt.
Bredden före eliten är en ledstjärna för denna ledare och hon hittar alltid nya vägar
och brinner för att hennes sport ska vara säker och rolig för alla som vill vara med.
forts

42 (99)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-10-23

RS § 304 forts
RS 2019/460

Hon har, tillsammans med Gotlands Idrottsförbund, startat ett utbyte med elittränare
från andra delar av landet som regelbundet kommer till Gotland.
Tillsammans med andra har den här ledaren varit med och arrangerat sex kortläger,
två klubbtävlingar och två stora shower – detta UTÖVER den vanliga verksamheten
som består av träning sex dagar i veckan, tävlingar på fastlandet och allt arbete att
hitta finansieringen för verksamheten.
Upp emot 20 timmar i veckan lägger denna ledare för att alla ska kunna vara med,
oavsett ekonomiska eller kroppsliga förutsättningar”.
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Regionstyrelseförvaltningen
Kultur- och fritidsavdelningen

Tjänsteskrivelse
Ärendenr RS 2019/460
Datum 2019-08-19

Region Gotlands Ungdomsledarpris 2019
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsberedningen föreslår Regionstyrelsen att utse 2019 års mottagare av
Ungdomsledarpriset.

Ärendebeskrivning
Ungdomsledarpriset i nuvarande form antogs av kommunfullmäktige år 2004. Priset utdelas
till en ideellt arbetande ledare inom föreningsdriven ungdomsverksamhet. Priset kan erhållas
en gång. Berättigad att söka är privatperson, förening eller distriktsorganisation, som då söker
priset ör medlems räkning.
De bedömningskriterier som finns för ungdomsledarpriset ser ut som följer; Kandidaten ska
ha nedlagt ett omfattande ideellt arbete som ungdomsledare. Kandidaten ska ha medverkat till
att föreningen eller organisationen fått en effektivare och utökad verksamhet sett i relation till
dess möjligheter. Kandidaten ska vara ett mycket gott föredöme och ha mycket goda
ledaregenskaper.
Ungdomsledarpriset består av en prissumma om 10 000 kronor samt ett diplom. Pristagare
utses av regionstyrelsen, på förslag av av kultur- och fritidberedningen. Kultur- och
fritidberedningen tar fram ett förslag utifrån de nomineringar som inkommit från allmänheten.
Ungdomsledarpriset delas ut under regionfullmäktiges novembersammanträde.
Bedömning
Förvaltningen har genom annonsering i lokal media samt spridning i lokala nätverk, utlyst
2019 års ungdomsledarpris. Förvaltningen har detta år mottagit tio nomineringar.

Beslutsunderlag
Inkomna nomineringar, se bilaga ”Nominerade till Ungdomsledarpris 2019”

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Ungdomsledarpris 2019
Nominerad: Veronica Östling, Visby BBK, sportchef ungdom
Uppgiftslämnare: Anders Pettersson, sportchef Elit
Veronica har gjort ett fantastiskt jobb med att hålla ihop ungdomsverksamheten i klubben. Styrt upp
ungdomarnas träningstider, matcharrangemang samt lagets resor till bortamatcherna.
Dessutom varit bidragande orsaktill att få igång föräldramöten kring alla lag. Få alla att känna sig
delaktiga i verksamheten. Klubbens ungdomsverksamhethar fått ett rejält uppsving med Veronicas
enträgna, målmedvetna och entusiastiska arbete. Veronicas alltid positiva sätt får flera verksamma i
klubben. Veronica har dessutom sett till att klubbens policy har uppdaterats till att vara bra kamrater
både på och utanför basketplanen. Att träna basket i Visby BBK skall vara en lära för livet.

Nominerad: Robin Jakobsson, Shorinji Kempo Visby Shibu, ungdomstränare
Uppgiftslämnare: Stefan Jönsson Levin, ordförande
Robin har under en 8-årsperiod startat upp/drivit och utvecklat våran ban/ungdomsverksamhet på
ett fantastiskt sätt. Han har med ett stort tålamod och stort hjärta sett alla barn och hjälpt dom i sin
utveckling, även de som har funktionsnedsättningar. Han har med hjälp av lek och nua idéer
undervisat barnen i den svåra konsten shorinji kempo, dock inte utan ordning och disciplin. Ett flertal
av ungdomarn har även fortsatt i vuxengruppen efter att de blivit för gamla för barn/ungdomsgrupperna.
Jag som sensei och ordförande i Shorinji Kempo Visby vill på detta sätt uppmärksamma det enorma
jobb som Robin lagt ner på alla ungdomar genom åren och pusha honom att fortsätta sitt viktiga
arbete för många av de barn/ungdomar som söker sig till oss. Det är ofta barn som inte
platsar/passar in i lagsporter och som inte sällan har någon form av koncentrationssvårigheter.

Nominerad: Kenneth Österberg, IFK Visby/Burs Goif, ungdomsledare
Uppgiftslämnare: Petra Österberg, f.d. säljansvarig P05
Kenneth Österberg ledartid
Han började i Hemse BK bordtennis i slutet av 1980-talet som ledare för barn/ungdomar (ca 2 år).
Kom med i IFK Visby 1996, föst som spelare sedan som ledare. Är ledare n idag. Han var ansvarig för
B-laget 1999. Sedan som ungdomsledare året efter som flickledare mellan 2000-2011. Han hade som
mest två lag samtidigt på flicksidan. Han var med och startade igång IFK Visby Bordtennis 2011.
Klubben gick från div 4 till div 1 på 4 år. Sen 2012 har han varit ledare för IFK Visbys P05. Han har
även startat upp ett lag 2015 för sonen och han kompisar i pärk (laget tillhör Burs Goif, där han själv
har ett lag, han brinner för pärk). Han lägger i snitt 10 timmar/vecka (lågt räknat). Jag tycker han är
värd uppskattning för allt han gör runtomkring lagen för det är inte bara träningar som man måste
lägga tid på, det är pumpning av bollar, fixa domare, ha koll på material. Han ar alltid med sig några
grabbar i bilden som kanske skulle ha svårt att ta sig när man tränar på andra sidan stan. Han klipper
parken i Vibble när dom har träningar där. Jag har säkert glömt en del andra saker som han gör.

Nominerad: Mattias Nygren, Fardhem Garda BK, ungdomsledare
Uppgiftslämnare: Anders Eneqvist, ordförande
En ledare som lägger ner mycket tid och engagemang. Är alltid glad och positiv. Vill utveckla sina
sökande men även sig själv som ledare. En ledare som har ett stort fotbollshjärta.

Nominerad: Christina Widén, Visby Basketbollklubb, coach/ledare
Uppgiftslämnare: Veronica Östling, ungdomsansvarig sportchef
Christina är en fantastisk ledare. Engagerad, varm och genuin. Hon är ett föredöme såväl idrottsligt
(som en av de två som vunnit SM-guld i vår klubb) som mänskligt (hon arbetar med och umgås med
barn och ungdomar i både läraryrket, ideellt i flera klubbar/idrotter och har dessutom alltid en massa
barn i sin närhet). Christina har denna säsong varit den som gjort störst skillnad. Hon har möjliggjort
att basketungdomslagen har kunnat träna basket på en bra nivå, minst 4 ggr/v och även initierat
integration mellan pojk- och flicklag. Hon arbetar och ställer oförtrutet upp vardag som helg. Det är
basket som gäller 4-7 dagar per vecka! Alltid med ett gott humör och ett ”det ordnar vi”!

Nominerad: Niclas Björklund, Visby Boxningsklubb, tränare/ledare/ordförande
Uppgiftslämnare: Lina Bani Shoraka, ledare och aktiv
Niclas lägger ner otroligt mycket tid och själ i Visby boxningsklubb, både vad gäller träningsupplägg,
planering av övriga aktiviteter för medlemmarna, samt administrativa uppgifter. Tack vare Niclas, har
Visby boxningsklubb blivit en plattform för integration, där alla är inkluderade. Det har blivit en plats
där man får vara med oavsett vilka ambitioner du har. Vill du bli bäst och tävla ges den möjligheten,
och vill du bara träna för kul finns det även utrymme. En tränare som inte pushar för mycket, utan
låter varje individ bestämma över sin egen ambitionsnivå är tyvärr mycket ovanligt, men Niclas har
sett till att det är den inställningen alla tränare i klubben har, inklusive han själv.

Det som utmärker Niclas är dock hans fantastiska jobb för en mer inkluderande idrott. Han jobbar
alltid för att klubben ska anpassa sig så att trösklarna in i Visby boxningsklubb är så låga som möjligt.
Klubben har tagit emot väldigt mycket ensamkommande, samt ungdomar som hamnat snett i
samhället, som inte har samma förutsättningar som alla andra att träna i en förening. Genom att
sänka avgifter, och förse dem med det material som behövs, har alla som vill kunnat träna.

Vi har som sagt många med struliga bakgrunder med bl.a. droger och kriminalitet, men istället för att
stänga dörren för dessa ungdomar som så många andra i samhället gjort, har Niclas tagit ansvar. Jag
har aldrig träffat någon som bryr sig om och brinner för ungdomar så mycket som Niclas gör. Han har
sett till att dessa ungdomar fått vara med i ett bra sammanhang, ett ställe där de blir fostrade och
inte bara dömda. Klubben har blivit som en familj för de som inte har någon annan. Niclas och Visby
boxningsklubb har räddat så otroligt många ungdomar, och utan deras jobb skulle vi ha betydligt fler
som sprang runt och slogs på stan.

Nominerad: Jesper Forsman, Svaide Roma SOK/VAIS, ungdomsledare
Uppgiftslämnare: Eva Buskas, styrelseledamot

Vi föreslår följande kandidat: Jesper Forsman, ungdomsledare i Svaide Roma SOK och VAIS samt
idrottslärare på gymnasiesärskolan i Visby till ungdomsledarpriset med följande motivering:










Som idrottslärare på gymnasiesärskolan går Jesper så många steg extra för att motivera sina
elever att både vara utomhus och röra på sig. Han tar allas träning och behov av rörelse på
största allvar – oavsett fysiska och intellektuella utmaningar
Genom att söka pengar har Jesper kunnat låta eleverna på gymnasiesärskolan åka på
skidresor i Harsa, springa Lidingöruset och delta i skol-SM i innebandy i Bollnäs flera år i rad
På sin fritid är Jesper också engagerad i Desiderias skolidrottsförening, medsyfte att motivera
ungdomar med olika funktionsvariationer att komma iväg till träning.
Han driver oförtröttligt på för att, trots brist på snö, få Svaide Roma SOK:s yngsta
medlemmar att lära sig åka skidor och att älska snö.
Genom sitt nätverk motiverar och lockar han unga att testa andra sporter över
föreningsgränserna, vilket till exempel gör att flera av VAIS unga fotbollsspelare också testat
att åka skidor.
Med sin egen lust till träning och glädje över att få vara utomhus är han en stor
inspirationskälla och förebild för både sina träningsadepter, sina elever och sin omgivning.

Nominerad: Jessica Hermansson, IK Graip, styrelsearbetande samt fystränare
Uppgiftslämnare: Thomas Österberg, ordförande IK Graip
Jessica är en driven ledare som under sina tre i år i föreningens Konståkningssektion har lyft
konståkningens verksamhet till nya höjder. Med sitt glada humör och engagemang hittar man henne
i både styrelserummet, ishallen och där hon kan verka för att idrotten ska växa på ett lustfyllt sätt där
alla kan vara med.
Vid säsongens början fanns 19 licensierade tävlingsåkare och vid slutet av säsongen 10 mars så fanns
det över 40 tävlingsåkare i föreningen.
Under hennes ledarskap växer både utövande barn, tränare och engagerade föräldrar.
Jessica är aldrig rädd för att hitta nya vägar och brinner för att konståkningen ska vara en säker och
rolig sport för alla som vill vara med trots att det är en rätt elitiskt sport med utseendefixering på rätt
osunda sätt. Bredden före eliten är hennes sätt att arbeta och ser till att åkarna får tillgång till
mentalträning, allsidig fysträning (som hon håller i själv) och kostlära.
Jessica är en viktig person även för de engagerade tränarna som är rätt hårt belastade eftersom det
inte finns en stor tillgång till utbildade konståkningstränare och vi har växande kullar av nya blivande
konståkare som erbjuds träning sex dagar i veckan.

Tillsammans med Gotlands Idrottsförbund (som står för den ekonomiska lösningen) så utverkade
Jessica ett samarbete med en elittränare från Skåne, Tyringe KK som besöker IK Graip regelbundet
och tränar både åkare och utvecklar tränarna i IK Graip.
Tillsammande med huvudtränaren Sofie Lingström har Jessica arrangerat 6 kortläger, två
klubbtävlingar (med över 40 åkare i varje tävling) och två stora shower utöver den vanliga
verksamheten med sex träningar i veckan, tävlingar på fastlandet och arbete för att hitta finansiering
för verksamheten.
Hennes mål är att bedriva en verksamhet där alla kan vara med oansett ekonomiska och kroppsliga
förutsättningar och det lägger hon gladeligen upp mot 20 timmar i veckan för.

Nominerad: Alma Sundqvist, Traume RS, Ungdomsledamot
Uppgiftslämnare: Sven Yxfeldt, föreningsordförande
Alma är den som drar det tyngsta lasset i Traume RS ungdomssektion. Hon ordnar aktiviteter för de
minsta ryttarna, t.ex. halloweenkväll med spökvandring, övernattning i ridhuset. Alma leder lektioner
vid Traumes ridskola med teori och ridning. Håller i utbildningar för ungdomsryttarna. Hon är
ansvarig för allas utbildning i Traume RS. Utbildning för både häst och ryttare är det Alma brinner för.
Hon ser alltid till både hästens och människans bästa, behåller lugnet och är pedagogisk. Är med i
stallet och ger en hjälpande hand där det behövs. Hon ställer upp och coachar flera av Traumes
tävlingsryttare vid tävlingar. Alma är regissören för Traumes mycket uppskattade och välbesökta
julshow i ridhuset där framträdanden är både med och utan häst. Alma sitter också med i Traume RS
styrelse sedan flera år och bidrar med mycket idéer och inspiration. Alma är också en drivande kraft
för ungdomar inom ridsporten på Gotland där hon ingår i Gotlands Ridsportförbunds
ungdomssektion. Alma är uttagen som en av tre ungdomar till Svenska Ridsportförbundets satsning
på unga ledare. Alma tilldelades SISU-priset vid Gotlands Idrottsgala 2019.
(Tillstyrkes även med varm hand av Gotlands Ridsportförbund / Elisabeth Johansson, konsulent)

Nominerad: Viktoria Sporre, Roma IF, styrelseledamot/ledare friidrotssektionen
Uppgiftslämnare: Bengt Lagersson, styrelseledamot friidrottssektionen

Viktoria är en fantastiskt duktig ungdomsledare i vår förening Roma IF friidrott.
Hon har under många år på sin fritid tränat och utvecklat en grupp ungdomar i vår
förening.Hon har även varit med sin grupp på tävlingar inte bara på Gotland, utan vid flera
tillfällen är hon med också på fastlandet. Gruppen har under hennes ledning haft stora
framgångar i tävlingar både på Gotland och hela landet.
Hon är även en bra förebild för sina ungdomar och är väl värd att mottaga detta
ungdomsledarpris.
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Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Delårsrapport 2019:2 godkänns.
• Hälso- och sjukvårdsnämnden, tekniska nämnden, socialnämnden, barn- och
utbildningsnämnden samt miljö- och byggnämnden ska omedelbart vidta åtgärder
för att nå ekonomisk balans vid årets slut.
• Samtliga nämnder får i uppdrag att vidta kraftfulla åtgärder för att minska nettokostnadsutvecklingen.
• Samtliga nämnder får i uppdrag att vidta åtgärder för att sänka sjuktalet samt se
över personalbemanningen utifrån styrkortets mål att ”Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren att bibehålla god hälsa”. Åtgärderna ska också bidra
till lägre kostnader. Uppdraget ska avrapporteras till budgetberedningen 2020.
•

Regionstyrelsens beslut
•

Med anledning av att nämndernas verksamheter sammantaget inte är i ekonomisk
balans mot budget vill regionstyrelsen påminna nämnderna om deras ansvar
gentemot regionfullmäktige i enlighet med KL 5 kap §1 och 2. Samtliga nämnder
som i delår 2 inte uppvisar en ekonomi i balans eller har begränsat nettokostnadsutvecklingen i enlighet med uppdraget som regionfullmäktige gav i juni (§ 173) ska
i särskild skrivelse redogöra för vilka konkreta åtgärder som genomförts och
planeras för att under 2020 begränsa kostnadsutvecklingen för att klara
verksamheten inom den av fullmäktige givna budgetramen. Skrivelsen ska lämnas
till regionstyrelseförvaltningen i samband med bokslutet den 8 februari 2020.

Delårsrapporten har i allt väsentligt upprättats enligt de krav som ställs på en delårsrapport i kommunallagen, den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning
samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.
Det ekonomiska resultatet i perioden uppgår till 133 mnkr (253, 2018). Den huvudsakliga förklaringen till att resultatet i perioden är så mycket lägre är att reavinsterna
är 129 mnkr lägre i år. Prognostiserat resultat för året uppgår till 69 mnkr. Ett av de
finansiella målen är att resultatet ska uppgå till 2 procent av nettokostnaden vilket
motsvarar 102 mnkr. Detta mål uppnås inte om resultatet blir som prognostiserats.
Balanskravsresultatet beräknas till 61 mnkr. I balanskravsresultatet får i princip inga
reavinster från försäljningar medräknas, däremot får vinster från exploateringsverksamhet räknas in. Balanskravsresultatet är viktigt vid bokslutet då det finns en
regel om att ett negativt balanskravsresultat ska återställas inom tre år.
forts
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Årsprognosen för nämnderna uppgår till – 46 mnkr. 5 av 9 nämnder räknar med
underskott jämfört med budget. Innevarande år är det sista året för det stora
besparingsprogrammet på 170 mnkr som pågått 2017-2019. Prognosen indikerar att
tillräckliga åtgärder inte genomförts.
Investeringsutgifterna uppgår i perioden till 354 mnkr varav exploateringsutgifter på
18 mnkr. Investeringsprognosen för hela året uppgår till 554 mnkr.
Nettokostnadsutvecklingen uppgår totalt i perioden till 4,6 procent. Enligt Region
Gotlands mål ska inte den totala nettokostnadsökningen överstiga skatteintäkter och
generella statsbidrag. Ökningen av skatteintäkter och generella statsbidrag är 4,7
procent. Målet uppnås därmed i perioden. Nämndernas nettokostnadsökning i
perioden är 3,8 procent. Regionfullmäktige beslutade i juni 2019 att samtliga
nämnder skulle vidta kraftfulla åtgärder för att minska nettokostnadsutvecklingen till
högst 2,7 procent som är den nivå som är möjlig för att nämndernas verksamhet
totalt sett ska rymmas inom beslutad budget. Åtgärderna har hittills inte haft önskad
effekt.
Regionfullmäktige har satt upp 32 övergripande mål för perioden 2016-2019.
Samtliga nämnder arbetar för att nå dessa mål. Nämnder och förvaltningar har i sina
rapporter analyserat måluppfyllelsen för sina tillämpliga mål samt beskrivit vilka
utvecklingsområden man jobbar med för att nå målen.
De finansiella målen samt övriga mål inom verksamhetsperspektivet är de mål som
definierar hur regionen ska uppnå god ekonomisk hushållning. Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att kravet på god ekonomisk hushållning inte anses
uppfyllt. Bedömning görs främst utifrån resultatet för de finansiella målen. Många
aktiviteter pågår inom målområde kvalitet och medarbetare men för samtliga dessa
mål finns väldigt få nya resultat som visar någon effekt. Dessa resultat kommer att
redovisas i årsredovisningen.
Det ekonomiska läget för regionen är oroande. Det är problematiskt att nämnderna
totalt inte har ett resultat i nivå med budget. En stabil ekonomi innebär att den
ordinarie verksamheten ryms inom det utrymme som utgörs av skatteintäkter och
generella statsbidrag.
I samband med delårsrapport 1 och månadsrapporten för april fick nämnderna i
uppdrag att återkomma med en beskrivning och effekter av åtgärder för att sänka
nettokostnadsutvecklingen till högst 2,7 procent. Regionfullmäktige beslutade också
om att hälso- och sjukvårdsnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden, barn- och
utbildningsnämnden samt miljö- och byggnämnden omedelbart skulle vidta åtgärder
forts
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I samband med delårsrapport 1 och månadsrapporten för april fick nämnderna i
uppdrag att återkomma med en beskrivning och effekter av åtgärder för att sänka
nettokostnadsutvecklingen till högst 2,7 procent. Regionfullmäktige beslutade också
om att hälso- och sjukvårdsnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden, barn- och
utbildningsnämnden samt miljö- och byggnämnden omedelbart skulle vidta åtgärder
för att nå ekonomisk balans vid årets slut. Ekonomiska effekter av eventuella
åtgärder syns ännu inte. Prognoserna är för samtliga nämnder utom tekniska
nämnden oförändrade eller sämre.
De ekonomiska förutsättningarna för Region Gotland kommer inte att förbättras
framöver, snarare tvärtom. Enligt den senaste skatteprognosen kommer inte
skatteintäkterna att öka lika mycket som de senaste åren och stora besparingar
kommer att krävas. Därför är det av största vikt att genomföra åtgärder som sänker
kostnadsnivån.
Ärendets behandling under mötet

Filip Reinhag (S) yrkar att uppdraget till regionstyrelseförvaltningen formuleras enligt
följande
”Med anledning av att nämndernas verksamheter sammantaget inte är i ekonomisk
balans mot budget vill regionstyrelsen påminna nämnderna om deras ansvar gentemot regionfullmäktige i enlighet med KL 5 kap §1 och 2. Samtliga nämnder som i
delår 2 inte uppvisar en ekonomi i balans eller har begränsat nettokostnadsutvecklingen i enlighet med uppdraget som regionfullmäktige gav i juni(§173) ska i
särskild skrivelse redogöra för vilka konkreta åtgärder som genomförts och planeras
för att under 2020 begränsa kostnadsutvecklingen för att klara verksamheten inom
den av fullmäktige givna budgetramen. Skrivelsen ska lämnas till
regionstyrelseförvaltningen i samband med bokslutet den 8 februari 2020”.
Ordförande ställer proposition Filip Reinhags yrkande och finner att det bifalls.
Skickas till
Samtliga nämnder
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•
•
•
•

Delårsrapport 2019:2 godkänns.
Hälso- och sjukvårdsnämnden, tekniska nämnden, socialnämnden, barn- och
utbildningsnämnden samt miljö- och byggnämnden ska omedelbart vidta
åtgärder för att nå ekonomisk balans vid årets slut.
Samtliga nämnder får i uppdrag att vidta kraftfulla åtgärder för att minska
nettokostnadsutvecklingen.
Samtliga nämnder får i uppdrag att vidta åtgärder för att sänka sjuktalet samt se
över personalbemanningen utifrån styrkortets mål att ”Arbetsmiljön ger
förutsättningar för medarbetaren att bibehålla god hälsa”. Åtgärderna ska också
bidra till lägre kostnader. Uppdraget ska avrapporteras till budgetberedningen
2020.

Förslag till beslut i regionstyrelsen

•

Med anledning av att nämndernas verksamheter sammantaget inte är i
ekonomisk balans mot budget samt att återredovisningen av uppdraget som
regionfullmäktige gav i juni (§173) inte genomförts på ett tillfredsställande sätt,
får samtliga nämnder i uppdrag att i särskild skrivelse redovisa till regionstyrelsen
vilka konkreta åtgärder som genomförts eller planeras, för att nå en ekonomi i
balans och begränsa nettokostnadsutvecklingen. Skrivelsen ska lämnas till
regionstyrelseförvaltningen i samband med bokslutet den 8 februari 2020.

Sammanfattning

Delårsrapporten har i allt väsentligt upprättats enligt de krav som ställs på en
delårsrapport i kommunallagen, den nya lagen om kommunal bokföring och
redovisning samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.
Det ekonomiska resultatet i perioden uppgår till 133 mnkr (253, 2018). Den
huvudsakliga förklaringen till att resultatet i perioden är så mycket lägre är att
reavinsterna är 129 mnkr lägre i år. Prognostiserat resultat för året uppgår till 69
mnkr. Ett av de finansiella målen är att resultatet ska uppgå till 2 procent av
nettokostnaden vilket motsvarar 102 mnkr. Detta mål uppnås inte om resultatet blir
som prognostiserats. Balanskravsresultatet beräknas till 61 mnkr. I
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balanskravsresultatet får i princip inga reavinster från försäljningar medräknas,
däremot får vinster från exploateringsverksamhet räknas in. Balanskravsresultatet är
viktigt vid bokslutet då det finns en regel om att ett negativt balanskravsresultat ska
återställas inom tre år.
Årsprognosen för nämnderna uppgår till – 46 mnkr. 5 av 9 nämnder räknar med
underskott jämfört med budget. Innevarande år är det sista året för det stora
besparingsprogrammet på 170 mnkr som pågått 2017-2019. Prognosen indikerar att
tillräckliga åtgärder inte genomförts.
Investeringsutgifterna uppgår i perioden till 354 mnkr varav exploateringsutgifter på
18 mnkr. Investeringsprognosen för hela året uppgår till 554 mnkr.
Nettokostnadsutvecklingen uppgår totalt i perioden till 4,6 procent. Enligt Region
Gotlands mål ska inte den totala nettokostnadsökningen överstiga skatteintäkter och
generella statsbidrag. Ökningen av skatteintäkter och generella statsbidrag är 4,7
procent. Målet uppnås därmed i perioden. Nämndernas nettokostnadsökning i
perioden är 3,8 procent. Regionfullmäktige beslutade i juni 2019 att samtliga
nämnder skulle vidta kraftfulla åtgärder för att minska nettokostnadsutvecklingen till
högst 2,7 procent som är den nivå som är möjlig för att nämndernas verksamhet
totalt sett ska rymmas inom beslutad budget. Åtgärderna har hittills inte haft önskad
effekt.
Regionfullmäktige har satt upp 32 övergripande mål för perioden 2016-2019.
Samtliga nämnder arbetar för att nå dessa mål. Nämnder och förvaltningar har i sina
rapporter analyserat måluppfyllelsen för sina tillämpliga mål samt beskrivit vilka
utvecklingsområden man jobbar med för att nå målen.
De finansiella målen samt övriga mål inom verksamhetsperspektivet är de mål som
definierar hur regionen ska uppnå god ekonomisk hushållning. Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att kravet på god ekonomisk hushållning inte anses
uppfyllt. Bedömning görs främst utifrån resultatet för de finansiella målen. Många
aktiviteter pågår inom målområde kvalitet och medarbetare men för samtliga dessa
mål finns väldigt få nya resultat som visar någon effekt. Dessa resultat kommer att
redovisas i årsredovisningen.
Ärendebeskrivning

Region Gotland är enligt den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning
(LKBR), skyldiga att minst en gång om året upprätta en särskild redovisning
(delårsrapport) för verksamheten från årets början. Rapporten ska omfatta minst 6
och högst 8 månader av ett räkenskapsår. Kraven på en delårsrapport har till viss del
förändrats genom den nya lagen och vissa förändringar har därmed gjorts i
rapporten.
Region Gotland gör 2 delårsrapporter. Delårsrapport 2 är den rapport som är
upprättad enligt kraven i LKBR. Rapporten omfattar perioden januari-augusti.
Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål
fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska grundas på det ekonomiska resultatet och
uppfyllelsen av fullmäktiges mål för ekonomi och verksamhet. Revisorernas skriftliga
bedömning ska biläggas delårsrapporten.
Bedömning

Det ekonomiska läget för regionen är oroande. Det är problematiskt att nämnderna
totalt inte har ett resultat i nivå med budget. En stabil ekonomi innebär att den
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ordinarie verksamheten ryms inom det utrymme som utgörs av skatteintäkter och
generella statsbidrag.
I samband med delårsrapport 1 och månadsrapporten för april fick nämnderna i
uppdrag att återkomma med en beskrivning och effekter av åtgärder för att sänka
nettokostnadsutvecklingen till högst 2,7 procent. Regionfullmäktige beslutade också
om att hälso- och sjukvårdsnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden, barn- och
utbildningsnämnden samt miljö- och byggnämnden omedelbart skulle vidta åtgärder
för att nå ekonomisk balans vid årets slut. Ekonomiska effekter av eventuella
åtgärder syns ännu inte. Prognoserna är för samtliga nämnder utom tekniska
nämnden oförändrade eller sämre.
De ekonomiska förutsättningarna för Region Gotland kommer inte att förbättras
framöver, snarare tvärtom. Enligt den senaste skatteprognosen kommer inte
skatteintäkterna att öka lika mycket som de senaste åren och stora besparingar
kommer att krävas. Därför är det av största vikt att genomföra åtgärder som sänker
kostnadsnivån.

Beslutsunderlag

Klicka här för att ange text.
Regionstyrelseförvaltningen

Marica Gardell
tf Regiondirektör
Skickas till
Samtliga nämnder
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1 Sammanfattning
Region Gotland har 32 övergripande mål som är fastställda i koncernstyrkortet för perioden 2016-2019. Samtliga nämnder arbetar för att nå dessa mål. Nämnderna har i sina
verksamhetsplaner tagit fram prioriterade utvecklingsområden och aktiviteter som syftar till
att öka måluppfyllelsen eller bevara goda resultat. I nämndernas delårsrapporter kan utläsas
att det pågår en mängd aktiviteter och fokuserat utvecklingsarbete i syfte att nå målen. Eftersom det finns väldigt få delårsresultat på indikatorerna analyseras målen främst genom
att beskriva det arbete som görs för att öka måluppfyllelsen.
I juni 2019 beslutade regionfullmäktige om 18 nya övergripande mål som gäller 2020-2023.
Processen för att ta fram målen har genomförts med stor delaktighet av samtliga politiska
partier. Processen avslutades med en helt politisk behandling där det slutliga förslaget till
mål och målområdesbeskrivningar togs fram för beslut i fullmäktige. Under hösten arbetar
regionstyrelseförvaltningen med att ta fram indikatorer som kan mäta måluppfyllelsen och
nämnderna arbetar fram verksamhetsplaner som bygger på de nya målen.
Under perioden 2017-2019 har Region Gotland jobbat med ett besparingsprogram för att
sänka kostnaderna med 170 miljoner kronor. Bedömningen av svensk ekonomi framåt visar att de besparingarna inte räcker för att ha en ekonomi i balans kommande år. Konjunkturläget framåt är sämre och det påverkar intäkterna för regionen. Förutsättningarna påverkas också i hög grad av den förväntade demografiska utvecklingen som visar stora ökningar
inom de åldersgrupper som har mest behov av regionens verksamheter. Under året har ett
arbete gjorts för att ta fram förslag på hur arbetet med att anpassa regionens utbud och
verksamhet till de ekonomiska förutsättningarna för perioden 2020-2022 ska genomföras.
Det ekonomiska resultatet i perioden uppgår till 133 mnkr (253 mnkr, 2018). Jämfört med
motsvarande period föregående år är resultatet därmed 120 mnkr lägre. Den huvudsakliga
förklaringen är att reavinsterna är 129 mnkr lägre i år än förra året då reavinsterna var
mycket stora till följd av försäljningen av fastigheten Kanonen 1 som inrymmer Campus
Gotland och Almedalsbiblioteket. Balanskravsresultatet för perioden uppgår till 113,8 mnkr
efter att reavinster samt orealiserade vinster och förluster på finansiella omsättningstillgångar frånräknats.

Ärendenr RS 2019/395 Datum 2019-09-30

Det prognostiserade resultatet för helåret är 69 mnkr, vilket innebär en budgetavvikelse på
+12 mnkr. Balanskravsresultatet för helåret prognostiseras till 61 mnkr efter justering för
reavinster samt orealiserade vinster och förluster på finansiella omsättningstillgångar.
Nämnderna redovisar i sina prognoser ett samlat underskott på -46 mnkr jämfört med budget. Trots den positiva prognosen för regionen som helhet är det 5 av 9 nämnder som bedömer att de inte kommer att klara sin budget. Det är oroande i ett längre perspektiv. Investeringsutgifterna uppgår till 354,2 mnkr varav exploateringsutgifterna uppgår till 18 mnkr.
Flera stora projekt har pågått under året såsom Kvarnåkershamns vattenverk, VA-ledning
södra linan, ombyggnation av Polhemsskolan, reservkraftverk på lasarettet med flera.
Sjuktalet för perioden är i stort sett oförändrat sedan förra året och uppfyller inte målnivån.
Arbetsmiljöarbetet är prioriterat och flera olika insatser pågår. Antal anställda uppgår till
6 747 vilket är 101 fler än föregående år.
I samband med delårsrapporten ska en samlad bedömning av huruvida målen för god ekonomisk hushållning kommer att uppnås, om balanskravet är uppfyllt och om de finansiella
målen är uppfyllda. Sammantaget kan kravet på god ekonomisk hushållning inte anses uppfyllt, framförallt baserat på resultaten för de finansiella målen.
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2

Förvaltningsberättelse

2.1

Händelser av väsentlig betydelse

Händelser av väsentlig betydelse som inträffat under delårsperioden eller efter dess slut,
men innan delårsrapporten upprättas.
Nya mål för perioden 2020-2023

I juni 2019 beslutade regionfullmäktige om 18 nya övergripande mål som gäller 2020-2023.
Processen för att ta fram målen har genomförts med stor delaktighet av samtliga politiska
partier. Arbetet har pågått under hela våren och sex arbetsmöten har genomförts, ett för
varje målområde. På arbetsmötena deltog både förtroendevalda och tjänstepersoner. Där
diskuterades nuvarande och framtida utmaningar och förslag till målsättningar formulerades. I arbetet bearbetades också nuvarande beskrivning av målområdena. De nya texterna
har fått en tydligare roll i hela styrningen av Region Gotland. Processen avslutades med en
helt politisk behandling där det slutliga förslaget till mål och målområdesbeskrivningar togs
fram för beslut i fullmäktige. Under hösten arbetar regionstyrelseförvaltningen med att ta
fram indikatorer som kan mäta måluppfyllelsen och nämnderna arbetar fram verksamhetsplaner som bygger på de nya målen.
Målen i verksamhetsperspektivet kommer att bli de nya målen för god ekonomisk hushållning. Dessa är:
• Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i kontakt
•
•
•
•
•
•
•
•

med berörd verksamhet inom regionen.
Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir respektfullt
bemötta.
Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom ständiga
förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång.
Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur.
Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete.
Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus.
Budgeterat resultat uppgår till minst 2 procent av nettokostnaden.
Region Gotland har ett resultat som uppgår till minst 2 procent av nettokostnaden.
Region Gotlands ekonomiska ställning stärks genom att soliditeten varje år förbättras
och närmar sig 45 procent vid mandatperiodens slut.
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Skolverket kräver tillbaka statsbidragspengar

Region Gotland är en av sex kommuner som drabbas av ett återbetalningskrav på statsbidrag för en likvärdig skola för bidragsåret 2018. Det handlar om en återbetalning på 4,6
mnkr. Detta mot bakgrund av de besparingar som Skolverket bedömer har gjorts i verksamheten under år 2018 jämfört med mellan år 2015 och 2017. Statsbidraget för likvärdig
skola får inte användas för att ersätta de egna kostnaderna för förskoleklass och grundskola. Det handlar i detta fall om avvecklingen av samlad skoldag, ett beslut barn- och utbildningsnämnden tog hösten 2017. Samlad skoldag infördes i Region Gotlands grundskolor läsåret 2012/13 och avvecklades till läsåret 2017/18.
Region Gotland har redovisat en plan för de insatser som gjorts för att öka likvärdigheten
och kunskapsutvecklingen i förskoleklass och grundskola med hjälp av statsbidraget. Bland
annat har medlen använts till att anställa alternativa kompetenser i skolan främst socialpedagoger och lärarassistenter som ett led i att öka närvaron i skolan och att avlasta lärare så
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att de mer kan fokusera på sitt pedagogiska uppdrag. En stor del av de tilldelade medlen
har även använts för att öka kvaliteten i det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet och utökad undervisning i svenska som andraspråk för nyanlända och flerspråkiga
elever.
Skolverket har bedömt att avvecklingen av samlad skoldag inte kan anses utgöra särskilda
skäl för en kostnadsminskning. Region Gotland anser att verksamheterna inte kompenserat
sina kostnadsminskningar för förskoleklass och grundskola, utan just använt pengarna till
det de var avsedda för. För år 2019 har Region Gotland fått 15,9 miljoner kronor i statsbidrag för likvärdig skola. Pengarna används just nu till att bekosta redan pågående insatser
som inleddes 2018 samt att förstärka insatserna ytterligare.
Verksamheten under sommaren

En första uppföljning pekar på att hälso- och sjukvården fungerat relativt väl under sommaren. Akutmottagningen och vårdcentralerna har haft ett högt söktryck. Preliminära siffror visar på att ovanligt många patienter anlänt till akutmottagningen via ambulans, även
om det totala antalet besök är i nivå med föregående år. Inom primärvården har drop-in
mottagningarna varit välbesökta och mottagningstider har fått prioriteras till vårdsökande
med akuta åkommor.
Vårdplatsläget bedöms under sommarmånaderna (vecka 25 – vecka 33) som stundtals ansträngt men under kontroll. Tack vare god tillgång till korttidsplatser inom socialtjänsten
har utskrivningsklara patienter kunnat lämna Visby lasarett, vilket tillgängliggjort vårdplatser för akut sjuka patienter och bidragit till ett hanterbart vårdplatsläge.
Socialförvaltningen lyckades efter ett omfattande rekryteringsarbete anställa den sommarpersonal som behövdes för att alla medarbetare skulle få sin sommarsemester. Drygt 400
personer vikarierade inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionsnedsatta. I år infördes tre semesterperioder för att säkra kvaliteten för brukarna och göra arbetsmiljön bättre
för medarbetarna.
Bräckvattenverket i Kvarnåkershamn invigt

Bräckvattenverket i Kvarnåkershamn är invigt. Den 19 juni distribuerades det första färdiga
dricksvatten från bräckvattenverket till abonnenter i Hablingbo, Nisse och Fide, sen följde
Alva, Hemse och Burgsvik. En del injusteringar av anläggningen kommer att krävas framöver. Verket som ska avsalta bräckvatten från Östersjön, ska bidra till att säkra dricksvattenförsörjningen på hela Gotland och framförallt södra Gotland.
Sammanhållen beroendevård

Första kvartalet 2019 startade sammanhållen beroendevård där individ- och familjeomsorgen samarbetar med psykiatrin. Nu finns en helt ny vårdkedja som gör det möjligt att hjälpa
en person som söker hjälp när denne är motiverad och hjälpsökande. Platserna har varit belagda sedan slutet av januari och idag finns en kö.
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Integrerad mottagning för barn och ungas psykiska hälsa

Barn- och ungdomspsykiatri i samarbete med familjestödsenheten inom socialtjänsten har
unders mars månad öppnat en mottagning som vänder sig till barn och unga mellan 6-17 år
och deras föräldrar. Syftet är att göra det enkelt för barn och ungdomar med lättare psykisk
ohälsa att få hjälp i ett tidigt skede.
Flera samtal har sedan start tagit emot varje dag och upplevelsen är att samtalen till BUPs
rådgivning har minskat. Tillgängligheten är hög och familjer kan få ett möte inom tre dagar
om de önskar. Att kunna möta upp fort utan att hänvisa vidare och därefter erbjuda rätt
stöd direkt, är en stor vinst.
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Ny skola - Polhemsskolan

Gotlands nyaste grundskola med profilen naturvetenskap och hållbar utveckling, har öppnat i augusti 2019. Upptagningsområdet för Polhemskolan är i första hand norra delen av
Visby och är gemensamt med S:t Hansskolan och Norrbackaskolan men är sökbar för hela
Gotland genom det fria skolvalet.
Skolan hade vid starten drygt 50 elever från förskoleklass upp till årskurs 4 samt fritidshem.
Detta får ses som ett gott resultat då det gått trögt att rekrytera elever till skolan – något
som dels beror på att skolan är oetablerad/okänd av många och varit en byggarbetsplats
under våren och dels på att elever i de skolor som är tänkta att avlasta (klasstorlekarna till
trots) inte varit motiverade nog att byta skola. Färdigutbyggd kommer skolan att ha cirka
200 elever.
Förändring av förskolor

I Visby har en avdelning på förskolan Humlan och hela förskolan Lien avvecklats. Tillströmningen till Gråbo förskolområde har minskat och en förtätning behöver göras för att
enheterna ska bli ekonomiskt bärkraftiga. Dessutom behövde både Liens inomhus- och utomhusmiljö rustas upp. För Humlan är orsaken att en förlängning av ett tidsbegränsat
bygglov inte medgavs.
På södra Gotland har Stånga förskola avvecklats. Detta mot bakgrund av att det råder brist
på utbildade förskollärare och barnskötare och just detta drabbat Stånga förskola där det
varit svårt att hitta personal med rätt kompetens. Dessutom är Stånga skola, där förskolan
är inrymd i, trångbodd. En avveckling av förskolan innebär att Stånga skola kan fortsätta
vara en skola från förskoleklass till och med årskurs 6. I Hemse har en ny förskola etablerats som fått namnet Högby förskola. Just nu finns det en avdelning men under hösten
kommer ytterligare två avdelningar att färdigställas.
2.2

Förväntad utveckling

I förvaltningsberättelsen ska upplysningar om kommunens förväntade utveckling avseende
ekonomi och verksamhet utifrån målen om god ekonomisk hushållning lämnas. Målen för
god ekonomisk hushållning är de mål som finns angivna i koncernstyrkortets verksamhetsperspektiv. Region Gotland ska bedriva tillgänglig service och välfärd med god kvalitet, i en
verksamhet där medarbetare och ledare har goda möjligheter att bidra och utvecklas, inom
ekonomiskt givna ramar.
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Nytt effektiviseringsprogram 2020-2022

Under perioden 2017-2019 har Region Gotland jobbat med ett besparingsprogram för att
sänka kostnaderna med 170 miljoner kronor. Bedömningen av svensk ekonomi framåt visar att de besparingarna inte räcker för att ha en ekonomi i balans kommande år. Konjunkturläget framåt är sämre och det påverkar intäkterna för regionen. Förutsättningarna påverkas också i hög grad av den förväntade demografiska utvecklingen som visar stora ökningar
inom de åldersgrupper som har mest behov av regionens verksamheter. Under året har ett
arbete gjorts för att ta fram förslag på hur arbetet med att anpassa regionens utbud och
verksamhet till de ekonomiska förutsättningarna för perioden 2020-2022 ska genomföras.
Regionfullmäktige har beslutat om flera uppdrag som ska leda till lägre kostnader. Inriktningen på dessa uppdrag kommer att diskuteras på budgetavstämningen i oktober. Bland
uppdragen finns exempelvis ett uppdrag till barn- och utbildningsnämnden att se över
framtidens skolorganisation, uppdrag till regionstyrelsen att se över organisation och lokalisering av måltidsverksamheten och att ta fram förslag som sänker de totala IT kostnaderna
samt att ta fram förslag för att minska de totala inköpskostnaderna.
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Arbetet med effektiviseringar kommer att bedrivas samlat för att driva på, koordinera, samordna, följa och stödja samtliga pågående effektiviseringsarbeten av större betydelse. Syftet
är att den totala kostnadsmassan kan minska samtidigt som suboptimeringar undviks och
samordningsvinster hittas.
Utgångsläget för den budget som beslutas är att ha ett överskott enligt det finansiella målet,
det vill säga 2 procent av verksamhetens nettokostnader. För att nå det målet krävs så pass
stora effektiviseringar och besparingar att det inte ses som realistiskt att nå förrän 2022. Utifrån den nuvarande kalkylen finns ett behov av att minska kostnaderna med sammanlagt
drygt 200 mnkr över tre-årsperioden 2020-2023. För 2020 betyder det ett effektiviseringskrav på 60 mnkr totalt. Regionfullmäktige tog i juni beslut om hur stor del som respektive nämnd ska jobba med. För åren 2021 och 2022 återstår alltså 140 mnkr.
Det nya förslaget till kostnadsutjämningssystem ger regionen tillskott. Tidigare beräkning
landar på cirka 100 mnkr när systemet är fullt utbyggt. Hur stor del som tillfaller Gotland
de första åren beror på hur ersättningen till de kommuner och regioner som är förlorare i
systemet kommer att hanteras. I regeringens förslag framgår att ett införandebidrag ges till
kommuner och regioner som får en försämring på över 250 kr per invånare och år. Detta
medför att regleringsposten för samtliga kommuner och regioner försämras, eftersom
finansieringen av införandebidraget tas från det generella statsbidraget.
Inget tillskott utifrån nytt utjämningssystem är inräknat i nuvarande kalkyler.
Kompetensförsörjningen är en av de största utmaningarna

Region Gotlands rekryteringsutmaning utmärker sig som ett av de svåraste i landet. Den
arbetsföra befolkningen minskar samtidigt som både andelen äldre och andelen barn ökar.
Kompetensförsörjningen inom både skolan och vården är en av de absolut viktigaste frågorna under kommande år. Inom Region Gotland har ett utvecklingsarbete påbörjats gällande arbetsgivarvarumärket. En gemensam nationell satsning pågår genom ”oberoende av
hyrpersonal” som leds av SKL, Sveriges kommuner och landsting. Svårigheten att rekrytera
medarbetare gör det nödvändigt att utveckla arbetsformer för att använda den kompetens
som finns på det mest optimala sättet. En av de viktigaste frågorna i kompetensförsörjningen är att behålla, utveckla och motivera befintliga medarbetare.
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Inom skolan har kompetensförsörjningen även påverkan på likvärdigheten. Eftersom lärare
är den enskilt viktigaste faktorn för att eleverna ska lyckas nå målen så är kompetensförsörjning intimt förknippad med kvalitet i skolan. All tillgänglig statistik visar att bristen på
lärare kommer att öka de närmaste åren. I landet som helhet finns en prognos som säger
att 80 000 lärare kommer att saknas år 2035. Redan idag har Region Gotland svårt att bemanna skolorna med behöriga och legitimerade lärare i skola och fritidshem.
Socialförvaltningen planerar att skapa en marknadsföringsfunktion som ska jobba med rekrytering av medarbetare inom alla förvaltningens områden. Samtidigt är resan mot heltid
igång och under de närmaste åren är förhoppningen att så många som möjligt ska välja att
jobba heltid.
Ökad statlig styrning genom riktade statsbidrag

Den statliga styrningen av regionernas och kommunernas verksamhet fortsätter att öka genom riktade satsningar som huvudmännen får statsbidrag för att genomföra. Att den statliga styrningen på detta sätt ökar har både positiva och mindre positiva effekter. De positiva effekterna är att det frigörs medel för satsningar och åtgärder där det finns förbättringsområden som kommer patienter/elever/brukare till gagn. De mindre positiva effek-
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terna är att undanträngningseffekter av andra lokalt politiskt prioriterade områden kan förekomma på grund av brist på de personella resurser som krävs för att arbeta med utvecklingsarbeten.
Till exempel är en allt större del av grundskolans budget beroende av statsbidrag. Det
skapar en kortsiktighet och ryckighet som försvårar för kommuner som Gotland att ta sitt
ansvar för skolutvecklingen. Ett färskt exempel är statsbidraget för likvärdig skola, som
Region Gotland nu återbetalar både för år 2018 och 2019. Kommuner med sämre ekonomi
tvingas avstå från att söka statsbidraget medan kommuner med god ekonomi kan fortsätta
att söka det.
I en skrivelse har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) uppmanat regeringen att se
över konstruktionen och villkoren för statsbidraget för en likvärdig skola, mot bakgrund av
att ansökan, redovisning och uppföljning ger ökad administration för huvudmännen och
att kommuner måste kunna ha manöverutrymme att hantera förändringar som uppstår exempel ett ökat elevtal. Bland annat med hänvisning till att kommuner väntas få sämre
ekonomi och kan tvingas skära i sina kostnader för grundskolan. Skolverkets utvärdering
visar nu att bidragets konstruktion behöver förändras.
Inom hälso- och sjukvården har överenskommelser mellan SKL och staten som är direkt
styrande blivit allt vanligare de senaste åren. Med överenskommelserna kommer också ekonomiska medel som landsting/regioner erhåller om kraven i överenskommelserna uppfylls
och redovisas. Under 2019 kommer ca 55 miljoner av hälso- och sjukvårdens intäkter från
sådana överenskommelser i form av direkta statsbidrag. Det motsvarar ca 3,3 procent av
hälso- och sjukvårdsnämndens budget.
Strukturell förändring av svensk sjukvård
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Flera nationella utredningar slår fast att en strukturförändring är nödvändig inom den
svenska hälso- och sjukvården. Gotlands utmaningar, med utgångspunkt från ett dygnetrunt-ansvar på en ö och med ett mycket litet befolkningsunderlag, är viktiga att lyfta fram i
nationella dialoger kring hälso- och sjukvårdens utveckling. Regeringen har tillsatt en särskild utredare som utifrån de framtagna förslagen i utredningen ”Effektiv vård- En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården” (SOU 2016:2)
ska stödja landsting, berörda myndigheter och organisationer i arbetet att samordnat utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård, med fokus på primärvården. Utredningen menar att vi inte kan organisera vård och omsorg på samma sätt som
idag om vi ska bibehålla eller öka kvaliteten i hälso- och sjukvården, möta den demografiska utvecklingen och samtidigt ha kontroll på kostnaderna. Utredarens förslag till målbild är att patienten får en god, nära och samordnad vård och omsorg som stärker hälsan. Målet är också
att patienten är delaktig utifrån sina förutsättningar och preferenser. Primärvården är navet i vården och
omsorgen och samspelar både med annan specialistvård på och utanför sjukhusen, med övrig kommunal
hälso- och sjukvård och med socialtjänsten.
Utredaren föreslår tre nya principer som betonar närheten till patienten:
• Att hälso- och sjukvården ska ordnas nära befolkningen, om det inte är motiverat att

koncentrera den geografiskt av kvalitets- eller effektivitetsskäl. Med nära avses dels
geografiskt dels genom olika tekniska lösningar.
• Att vården i förstahand ska ges som öppen vård.
• Att den slutna vården kan ges på vårdinrättning eller på annan plats.

Utredaren menar att ett tioårsperspektiv är nödvändigt för den stora omställning som beskrivs och betonar att omställningen kommer att innebära puckelkostnader.
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Tidpunkten för när utredningens slutbetänkande ska överlämnas har under årets senarelagts till mars 2020 med anledning av att utredningen erhållit ett ytterligare tilläggsdirektiv. I
juni lämnades ett delbetänkande ”God och nära vård – Vård i samverkan (SOU 2019:29)”
som är en redovisning av uppdragets inriktning och hur arbetet fortlöper.
Flera genomförda och/eller pågående arbeten lokalt går i den riktning som utredningen pekar mot. Den strukturella omställningen behöver även genomföras på Gotland. Litenheten
är i detta sammanhang både en fördel, exempelvis avseende närhet till socialtjänst, och en
utmaning, framförallt när det gäller resursförflyttning.
2.3

God ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ska regionfullmäktige ta beslut om riktlinjer för att säkerställa god
ekonomisk hushållning. De ska innehålla finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning och även mål för verksamheten. Tillsammans utgör visionen, värderingarna, verksamhetsidén samt målen inom verksamhetsperspektivet i styrkortet det som
definierar hur regionen ska uppnå God ekonomisk hushållning. Målen inom samhällsperspektivet är mer en målsättning för hur regionen ska bidra till samhällsutvecklingen på hela
Gotland i samverkan med andra aktörer.
Planen för året är regionfullmäktiges verktyg för att styra och planera verksamheten i syfte
att säkerställa god ekonomisk hushållning. Planen är formulerad i dokumentet Strategisk
plan och budget 2019-2021.
I samband med delårsrapporten ska en samlad bedömning göras om huruvida målen för
god ekonomisk hushållning kommer att uppnås, om balanskravet är uppfyllt och om de finansiella målen är uppfyllda.
Många aktiviteter pågår inom målområde kvalitet och medarbetare. Inom målområde kvalitet finns väldigt få nya resultat, dock pågår en hel del arbete vilket redovisas nedan under
målområdet.
Resultatet för flera mål inom målområde medarbetare grundar sig på resultatet av medarbetarundersökningen. En ny undersökning kommer att göras i oktober och resultaten redovisas i årsredovisningen. Sjuktalet för perioden är 0,1 procentenhet högre än samma period
föregående år och uppfyller inte målnivån. Alla förvaltningar utom socialförvaltningen och
hälso- och sjukvårdsförvaltningen har högre sjuktal än förra året.
Prognosen för balanskravsresultatet visar att balanskravet kommet att uppfyllas. Av de finansiella målen är endast mål 30 uppfyllt. Mål 31 redovisas på indikatorsnivå, mål 32 går
inte att bedöma och mål 27, 28 och 29 är inte uppfyllda.
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Sammantaget kan kravet på god ekonomisk hushållning inte anses uppfyllt, framförallt baserat på de finansiella målen.
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2.4

Måluppfyllelse

Region Gotland har 32 övergripande mål som är fastlagda för perioden 2016-2019. Målen
är gemensamma för alla nämnder och förvaltningar men berör verksamheterna på olika
sätt. Nämnderna har antagit verksamhetsplaner där man beskriver vilka mål som är tillämpliga och vilka som prioriteras under året. Utifrån målen fastställs också vilka prioriterade utvecklingsområden och aktiviteter som ska genomföras. Syftet med verksamhetsplanerna i
styrmodellen är att förstärka och synliggöra den röda tråden från regionfullmäktige till
nämnder, förvaltningar, avdelningar och enheter. Genom verksamhetsplanen konkretiseras
de mål regionfullmäktige beslutat om.
I den här rapporten rapporteras status för samtliga regionfullmäktiges mål. De utvecklingsområden och aktiviteter som nämnderna prioriterat kommenteras också där det är lämpligt.
På de allra flesta indikatorer finns inga delårsresultat för 2019. Därför är fokus i delårsrapporten på vad som görs för att öka måluppfyllelsen. I årsredovisningen analyseras måluppfyllelsen genom att följa resultaten på de indikatorer som hör till respektive mål samt i övrigt väga in det som har betydelse för målet. Då görs också en bedömning av om målen för
god ekonomisk hushållning är uppnådda.
Målen i verksamhetsperspektivet är de mål som definierar god ekonomisk hushållning.
Region Gotland ska bedriva tillgänglig service och välfärd med god kvalitet i en verksamhet
där medarbetare och ledare har goda möjligheter att bidra och utvecklas, inom ekonomiskt
givna ramar. Mer information om Region Gotlands styrmodell samt nämndernas verksamhetsplaner finns på www.gotland.se/styrkort.
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Eftersom inte varje nämnd kan arbeta mot samtliga 32 mål, är det intressant att utvärdera
om det finns mål som inte någon nämnd bedriver verksamhet kring. En sammanställning
av detta finns i bilaga 1.

Bild 1: Region Gotlands styrmodell
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2.4.1

Målområde Social hållbarhet

För Region Gotland handlar social hållbarhet om att bygga ett långsiktig och öppet samhälle för dess invånare och besökare. Ett jämlikt och jämställt samhälle där grundläggande
mänskliga behov tillgodoses. En ö där människor lever ett gott liv i kombination med god
hälsa vilket innebär att man kan förverkliga sina egna möjligheter. En ö där det finns en
mångfald av människor och utrymme för nya möten. En ö där människor känner tillit och
förtroende för varandra samt känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen.
Mål 1: God folkhälsa

De allra flesta på Gotland upplever sin hälsa som god eller någorlunda god. Det går emellertid inte att säga att målet med god folkhälsa är uppnått eftersom det finns stora skillnader
i hälsa, livsvillkor, levnadsvanor, ensamhet och otrygghet utifrån kön, ålder, utbildningsnivå
och hushållsinkomst. Alla aktiviteter som gjorts i Region Gotlands grunduppdrag och med
särskilt fokus på folkhälsan påverkar med största sannolikhet nu men framförallt mer långsiktigt. Däremot är det osäkert om det kommer synas i resultatet i befolkningsenkäten som
görs i början av 2020. För tydlig förflyttning mot målet behöver krafttag tas för att påverka
skillnader i hälsa och skillnader i förutsättningar för god hälsa.
Ett förslag till program för god och jämlik jämställd hälsa har tagits fram. Programmet är
nu ute på remiss till Region Gotlands nämnder, helägda bolag och stiftelsen Gotlandsmusiken för synpunkter.
Gotlands verksamheter påverkar i hög grad folkhälsan då välfärdstjänster och samhällsbyggnad är faktorer som ger förutsättningar för utbildning, sysselsättning, tillväxt, hälsofrämjande levnadsvanor och social delaktighet och därmed hälsa. Det är därför väsentligt
för folkhälsan att Region Gotlands verksamheter är av god kvalitet. Det gäller såväl inom
samhällsbyggnad och teknikförvaltning med exempelvis sociala perspektiv i fysisk planering
och satsning för hållbar vattenförsörjning som inom miljöområdet, säkerhet och beredskap,
utbildning, vård, omsorg, socialtjänst och kultur- och fritid. Inom målområdet kvalitet ses
både goda resultat och sådant som kan förbättras för att påverka hälsan hos befolkningen.
Utbildning är ett grunduppdrag inom Region Gotland. Det finns ett starkt samband mellan
utbildningslängd och hälsa. Personer med lång utbildningstid har bättre hälsa än personer
med kort utbildningstid. Ett prioriterat mål från både barn- och utbildningsnämnden och
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är att skapa en god lärmiljö för livslångt lärande.
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I nationell jämförelse ses goda resultat inom skolan på Gotland men utifrån betydelsen för
långsiktig folkhälsa finns mer att göra. Mer än var 10:e elev är inte behörig till gymnasiet
och nästan 30 procent av de som börjar gymnasiet fullföljer inte studierna.
Inom verksamheterna har flera olika aktiviteter genomförts med fokus på att främja hälsa
och förebygga ohälsa. Arbete pågår för att minska sjukskrivningar hos medarbetare inom
Region Gotland bland annat genom att förslag på ny arbetsmiljöpolicy och friskvårdspolicy
har tagits fram. Det fortsatta arbetet kan få stor betydelse för folkhälsan på Gotland eftersom en stor del av de personer som arbetar på Gotland har Region Gotland som arbetsgivare.
I sjukvården har arbete med hälsofrämjande insatser i allmänhet och sjukdomsförebyggande metoder i synnerhet pågått under flera år med bland annat implementering av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Fokus är tobaksbruk, riskbruk gällande alkohol, ohälsosamma matvanor och otillräck11 (75)

Region Gotland
Regionstyrelsen

Delårsrapport 2

lig fysisk aktivitet. I sjukvården ses en ökning av antal personer som erhållit åtgärder avseende bruk av alkohol. Exempel på praktiskt arbete med hälsofrämjande insatser är Hemse
vårdcentrals fokusveckor för diabetespatienter med hälsosamtal, hälsokontroll samt levnadsvaneskola och öppnande av hälsorum på flera av vårdcentralerna. Ungdomsmottagningen har fortsatt det utåtriktade arbetet kring sexuell- och psykisk hälsa. Åtgärder har
gjorts i tandvården så att antibiotikaförskrivningen har minskat med 40 procent vilket har
påverkan på folkhälsan på lång sikt med minskad risk för antibiotikaresistens.
Gotland har lägst andel 4-åringar med övervikt och fetma i en nationell översikt som presenterats under perioden. Det har inte alltid varit så utan resultatet för de gotländska barnen har förbättrats över tid. Bakom resultatet ligger ett långsiktigt arbete med en rad olika
insatser inom hälso- och sjukvården, barn-och elevhälsan och skolan. Ytterst har insatserna
handlat om att förbättra barnens och föräldrarnas livsstil och därmed hälsa.
Arbete prioriteras framöver i sjukvården för att förbättra processen kring rök- och alkoholfri operation, förskrivning av FaR (fysisk aktivitet på recept), kartläggning av utbildningsbehov samt att förbättra samverkan inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen och att utöka
samarbetet mellan förvaltning/region och andra aktörer i lokalsamhället. Ett gemensamt
vårdprogram med Region Stockholm är även under utformande.
Hälsofrämjande enheten i socialförvaltningen har tagit fram filmer för att främja rörelse
och fortsatt arbetet för att skapa mötesplatser för att främja hälsa och motverka ensamhet.
Enheten har spridit information om hälsofrämjande verksamhet bland annat i hälsofrämjande nätverk, till hemsjukvården samt på seniormässa i Hemse.
Den psykiska hälsan har stor betydelse för folkhälsan såväl på Gotland som nationellt och
internationellt. I samband med årsredovisningen 2018 ställdes frågan om trenden med
ökade sjukskrivningar på Gotland möjligen var bruten. Nu visar statistik att så inte är fallet
utan att antal personer sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa återigen har ökat och nu inte
enbart bland kvinnor som tidigare, utan även bland män. Kvarstående är också den stora
skillnaden som visar att betydligt fler kvinnor än män är sjukskrivna på grund av psykisk
ohälsa.
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Inom Region Gotland har arbete genomförts utifrån handlingsplan för psykisk hälsa. Eftersom arbetet görs utifrån evidens, beprövad erfarenhet och inspiration från arbete i andra
kommuner och regioner antas åtgärderna ha effekt på folkhälsan framöver men resultaten
är svåra att värdera i närtid. Bland annat har en ny mottagning för barn och unga med psykisk ohälsa startats upp, ”Första linjens mottagning”. Första kvartalet 2019 startade en sammanhållen beroendevård i samarbete mellan socialtjänsten och psykiatrin. Inom socialförvaltningen har en plan tagits fram för att utbilda medarbetare i första hjälpen till psykisk
hälsa.
Implementeringsarbetet av det självmordsförebyggande programmet har fortsatt och lett
till att verksamheter inom och utom Region Gotland ökat sin kunskap om psykisk hälsa
och stärkt samverkan i processer och rutiner vid oro/risk för suicid, suicidförsök/genomförda självmord samt efterlevandestöd. Bland annat har workshops hållits med cirka 200
deltagare från hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen, utbildning- och arbetslivsförvaltningen, RT, polis och ambulans. Samarbetet med Länsstyrelsen har fördjupats och Region Gotland har tillsammans med andra aktörer startat upp nationellt och lokalt initiativ för främjande av psykisk hälsa, Mind//Shift, med fokus på att gemensamt i
samhället samverka för att främja psykisk hälsa.
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Brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete är också ett område som skapar förutsättningar för god folkhälsa. Polisen och Region Gotland har utifrån gemensam problembild tagit fram en samverkansöverenskommelse med fyra fokusområden: våld, droger, psykisk ohälsa och utanförskap. Kopplat till det har det skapats ett Operativt Samverkansforum (OSF) med deltagande från olika delar av Region Gotland och polisen. Fokus ligger på
att skapa en gemensam lägesbild över tid och kunna kraftsamla proaktivt mot identifierade
utmaningar.
Det finns en oro för tillgång till droger och en liberal inställning till droger. Insatser pågår
för att öka samverkan och kunskap för Region Gotlands verksamheter, andra organisationer och näringslivet, för att minska användandet av alkohol, narkotika och tobak bland
unga.
För att öka upplevelsen av trygghet har teknikförvaltningen bland annat genomfört extra
kontroller av belysning, livräddningsutrustning och brandskydd. I vissa tätortsområden
som upplevts ”otrygga” har siktröjning och gallring genomförts för att på så sätt öppna
upp terrängen.
INDIKATOR (jämförelse)*
Invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd kommun,
andel, %
- kvinnor
- män
Sjukskrivningar för psykisk ohälsa, antal pågående sjukfall
- kvinnor
- män
Registrerade försäkrade 19-24 år med sjuk- och aktivitetsersättning p.g.a. psykisk ohälsa i länet, antal/1 000 inv.
- kvinnor
- män
Invånare 16-84 år som röker dagligen, andel, %
- kvinnor
- män
Invånare 16-84 år som avstår från att gå ut ensamma, andel,
%
- kvinnor
- män

2019

2018

2017**

2016

69 (73)
66 (70)
72 (75)

–

69 (73)
67 (71)
72 (75)

–

445
322
123

387
286
101

423
328
95

–

–

19 (12)
16 (11)
22 (13)

23 (12)
20 (12)
26 (13)

–

9 (9)
10 (9)
8 (8)

–

12 (10)
12 (11)
11 (9)

–

19 (25)
31 (40)
7 (10)

–

–

17 (22)
27 (35)
6 (8)

Tabell 1: Indikatorer mål 1, God folkhälsa
* Samtliga jämförelser är med riket. (Registrerade försäkrade 19-24 år med sjuk- och aktivitetsersättning p.g.a. psykisk ohälsa i länet jämfördes
tidigare med alla landsting)
** Den nationella folkhälsoenkäten – Hälsa på lika villkor genomfördes inte 2017

Mål 2: Gotlänningar känner sig delaktiga

Ärendenr RS 2019/395 Datum 2019-09-30

De aktiviteter som genomförts inom området under året kommer sammantaget med
största sannolikhet inte att medföra någon stor positiv förflyttning av resultatet för NöjdInflytande-Index. En hel del arbete har gjorts men ytterligare åtgärder kommer troligtvis att
krävas för att nå måluppfyllelse.
På övergripande nivå har exempelvis Region Gotlands hemsida tillgänglighetsanpassats, en
strategi för sociala medier är framtagen liksom ett förenklat sätt för medborgare att kunna
lämna synpunkter via E-tjänst. Däremot har inte ytterligare åtgärder genomförts för att ta
fram struktur för medborgardialoger eller samordning kring demokratifrågor i regionen.
Det förslag till handlingsplan för ökad delaktighet genom tillgänglighet och medborgardialog som regionstyrelseförvaltningen under 2018 fick i uppdrag att ta fram återremitterades i
år av regionstyrelsen.
Inom samhällsbyggnadsförvaltningens finns fungerande struktur för medborgardialoger i
planarbetet. Under året har dialoger förts kring världsarvsstrategin, utveckling av Klinte13 (75)
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hamn och inre hamnen i Visby. Teknikförvaltningen har använt dialogmöten och workshops med goda resultat som bidragit till utveckling och samsyn, till exempel kring uteserveringsstrategin och vattenrening.
En hel del aktiviteter har genomförts inom regionens olika verksamheter för att öka tillgänglighet och delaktighet gentemot brukare/kunder och för ett ökat socialt deltagande i
samhället. Exempel är fortsatt utveckling av e-tjänster inom bland annat samhällsbyggnad
för att underlätta för företag, boende och besökare på Gotland i kontakten med regionen,
beställning av vattenanalys, trafikdispens under Almedalsveckan och skolskjuts.
Inom hälso- och sjukvården har cancerpatienter inom vissa specialiteter fått möjlighet att ta
del av sin vårdplan elektroniskt. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har, tillsammans med
Region Stockholm påbörjat en upphandling av Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM.
Det övergripande målet med FVM är att genom digitalisering förbättra patienternas möjligheter att vara delaktiga i sin vård och möjliggöra nya arbetssätt inom hälso- och sjukvården.
Inom socialförvaltningen har Wifi installerats på boenden och hälsofrämjande enheten har
fortsatt arbetet för att skapa mötesplatser för att motverka ensamhet. Utvecklande av mobila mötesplatserna har haft goda resultat där ett 40-tal personer som inte tidigare varit på
mötesplatserna har deltagit. Även den populära surfsupporten där gymnasieungdomar hjälper äldre, har återkommit under året och flera tillfällen är även planerade nästa år.
Inom biblioteksverksamheten har Region Gotlands första meröppna bibliotek öppnats.
Projektet ”stärkta bibliotek” har bidragit till aktiviteter för att tillgängliggöra biblioteken för
fler, till exempel utbildning, workshops, seminarier, reporterskola, behovsanalys av hemsida, skyltning och undersökningar. Projektet ”digital först” genomförs för att stärka kompetensen på biblioteken för att möta medborgarnas behov. Här genomförs fortbildning för
egen personal, deltagande i seminarier bland annat om digitalt utanförskap, datorkurser för
ovana användare, utställningar om källkritik m.m.
Gotlands folkhögskola arbetar tillsammans med de andra folkhögskolorna i landet med demokratisatsningar av olika slag, samtalsgrupper och föreläsningar under beteckningen #vimåsteprata.
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Sysselsättning är en betydande faktor för att människor ska känna sig delaktiga i samhället
och ha naturliga mötesplatser med andra. Under året har arbetet fortsatt med projektet
NORMA. Grunduppdraget i projektet handlar om kompetensförsörjning med åtgärder för
att stödja Region Gotland och andra arbetsgivare till att bli mer inkluderande. Det gör att
fler människor kan erbjudas arbete vilket behövs för kompetensförsörjningen men det
medför också att fler personer får möjlighet att arbeta och därmed få förutsättningar för
upplevelse av delaktighet i samhället.
Integration av nyanlända är också är en viktig faktor för delaktighet. Med minskat mottagande jämfört med tidigare år är det en utmaning i verksamheterna att göra tydliga åtgärder
utifrån integrationsstrategin; att behålla kompetens och att samverka mellan enheter. Det
finns människor med utländsk bakgrund som behöver stöd från olika verksamheter för att
inkluderas i samhället. Det gör att det finns behov av att integrera inkludering av nyanlända, som tvärperspektiv i alla verksamheter. Dessutom finns ett behov av att sammanställa och behålla erfarenheter från det ökade flyktingmottagandet som uppstod för ett antal år sedan.
Skolinspektionen har efter kvalitetsgranskning av grundskolan och gymnasiet lyft fram att
elever i behov av studiehandledning på modersmålet erbjuds detta på ett individanpassat
14 (75)
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sätt. Positivt är att Skolverket har uppmärksammat vuxenutbildningens arbete med lärlingsutbildning i kombination med sfi/sva (svenska för invandrare/svenska som andra språk).
Vuxenutbildningen har skyndsamt skapat yrkespaket för elever med uppehållstillstånd utifrån gymnasielagen som passerat 20 år och som inte blivit behöriga för ett nationellt program.
Teknikförvaltningen fortsätter erbjuda praktikplatser till nyanlända för att underlätta integrationen i det svenska samhället. Det är ett bidrag till att säkerställa ett jämlikt samhälle och
erbjuda delaktighet, som i sin tur ger möjlighet till arbete och därigenom tillfälle att lära sig
det svenska språket.
INDIKATOR (jämförelse)*

2019

2018

2017**

2016

Nöjd-Inflytande-Index - Helheten
- kvinnor
- män

–

40 (42)
41 (43)
39 (42)

–

31 (40)
31 (40)
30 (39)

Andel av befolkningen 16-84 år med lågt socialt deltagande, %
- kvinnor
- män

–

17 (17)
15 (15)
19 (18)

–

19 (20)
16 (19)
22 (22)

Tabell 2: Indikatorer mål 2, Gotlänningar känner sig delaktiga
* Nöjd-inflytande-index jämförs med deltagande kommuner i SCB:s medborgarundersökning och det sociala deltagandet jämförs med riket.
** Medborgarundersökningen och Den nationella folkhälsoenkäten – Hälsa på lika villkor genomfördes inte 2017

Mål 3: Ett jämställt och jämlikt Gotland

De åtgärder som gjorts har inte varit tillräckliga för att visa positiv förflyttning för resultat
på de indikatorer som används inom målområdet. De åtgärder som gjorts under året har
rimligtvis positiv effekt för en del människor på Gotland men är inte tillräckliga för att tydligt flytta hela befolkningen mot jämlik och jämställd hälsa, livsvillkor och levnadsvanor.
Mer behöver göras för att minska skillnader. Tydliga åtgärder behövs för att förbättra hälsa,
trygghet, socialt deltagande etcetera för personer i särskilt utsatta situationer, exempelvis
personer med funktionsnedsättning, psykisk ohälsa, nyanlända samt hbtq+-personer. Kvinnor har också i många avseenden sämre hälsa och förutsättningar än män och problemet
med mäns våld mot kvinnor kvarstår och är ett omfattande samhällsproblem.
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Ett sätt att stärka arbetet för att öka jämlikhet och jämställdhet är att framöver implementera det program för God jämlik jämställd hälsa som nu är ute på remiss och den beslutade
strategin för förebyggande och motverkande av mäns våld mot kvinnor som beslutades i
år.
Även om arbetet för att nå målet behöver intensifieras pågår redan idag flera åtgärder och
viktiga aktiviteter har genomförts. I socialförvaltningen har handläggare, som utreder barn
och vuxna, under det senaste året fått utbildningar om våld. Flera verksamheter använder
FREDA-kortfrågor för att upptäcka våldsutsatthet hos vuxna. Arbete behöver göras för att
säkra att handläggare följer rutiner när de får indikation på att ett barn eller en vuxen person utsatts för våld. Rutin för hantering av skyddade personuppgifter måste också tas fram.
En faktor som påverkar förekomsten av mäns våld mot kvinnor är maskulinitetsnormen i
samhället. I skolan, bland annat på Wisbygymnasiet pågår arbete för att lyfta och problematisera maskulinitet med eleverna.
Region Gotland deltar i Sveriges Kommuner och Landstings satsning Modellregioner i
syfte att jämställdhetsintegrera vår styrning och ledning, i första hand av vårt regionala utvecklingsuppdrag. Olika aktiviteter som görs för regionens medarbetare påverkar också
15 (75)
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jämställdheten, till exempel insatser inom arbetsmiljö, lönebildning och arbetstider. Gotlands bildbank har utökats med bilder som är utformade med tanke på jämställdhet och
jämlikhet. Utbildningsinsatser är genomförda för jämställdhetsanalys i texthantering och
kommunikation, med deltagare från Region Gotland, andra myndigheter, organisationer
och näringslivet.
Ett jämställdhetsprojekt, ”Gender equality”, har påbörjats i samarbete med Kibaha i Tanzania, där utbildnings- och arbetslivsförvaltningen är en av parterna.
Exempel på aktiviteter för att öka jämlikheten i vården är införandet av standardiserade
vårdförlopp (SVF) där nya delar håller på att startas upp. Förbättringar har genomförts för
att öka möjligheten för patienter inom specialistvårdspsykiatri att få fast vårdkontakt. Patientnämnden bidrar indirekt till förbättringar i vården och till att personcentreringen i vården ökar. Detta i sin tur kan bidra till upplevelsen av god hälsa och en mer jämlik vård. På
BVC (barnavårdscentral) erbjuds nu båda föräldrarna enskilda samtal i syfte att stödja och
främja ett mer jämställt föräldraskap.
Socialförvaltningen har arbetat med jämställdhetsanalys. Exempelvis håller myndighetsavdelningen på att ta fram könsuppdelad statistik på beslut kring växelvård. Perspektivet på
genus och intersektionalitet tas strukturerat med vid behandlingskonferens i viss verksamhet. Inom OOF (omsorgen om funktionshindrade) pågår jämställdhetsanalys med hypotesen att män i högre utsträckning beviljas LSS-insatser (Lagen om stöd och service) än kvinnor och att kvinnor i högre utsträckning beviljas SoL-insatser (Socialtjänstlagen) än män. I
samband med workshop om jämställdhet har enhetschefer diskuterat frågan om det finns
skillnader utifrån kön i ledning av medarbetare och rekrytering, ledighetsansökningar, lönesättning och kompetens.
Inom skolan ses fortfarande skillnader i studieresultat där pojkar i alla åldrar över tid har
sämre resultat än vad flickor har. Det finns även skillnader i resultaten mellan skolor, skolformer och ämnen och ett ökande antal elever i behov av särskilt stöd samt barn och unga
med psykisk ohälsa. Detta gör att likvärdigheten är ett prioriterat utvecklingsområde i skolan. Begreppet likvärdighet inrymmer likvärdiga förutsättningar och möjligheter till omsorg,
utveckling och lärande – att få jämlika kunskaper och chans att nå sin fulla potential oavsett
var man bor och vilken ens bakgrund är. Likvärdighet handlar om lika tillgång till utbildning, lika kvalitet (att läroplanens alla delar följs) och skolans förmåga att kompensera för
skillnader i elevernas förutsättningar.
INDIKATOR (jämförelse)
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Andel av befolkningen 16-84 år med självupplevd bra hälsa,
4-årsmedelvärden, %
- kvinnor
- män
Ungdomar som studerar på högskola/universitet 2 år efter fullföljd
gymnasieutbildning, hemkommun, andel, %
- kvinnor
- män
Föräldrapenning uttagen av kvinnor respektive män, andel, %
- kvinnor
- män
Anmälda misshandelsbrott mot kvinna inomhus i nära relation med offret, antal/100 000 inv.

2019

2018

2017

2016

–

69 (73)
66 (70)
72 (75)

–

69 (73)
67 (71)
72 (75)

24 (31)
27 (36)
21 (26)

21(31)
24 (36)
18 (26)

–

–
–

70 (71)
30 (29)

70 (72)
30 (28)

69 (73)
31 (27)

–

61 (113)

67 (100)

66 (104)

Tabell 3: Indikatorer mål 3, Ett jämställt och jämlikt Gotland
* Samtliga indikatorer jämförs med riket (uttag av föräldrapenning och anmälda misshandelsbrott jämfördes tidigare med alla kommuner).
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Mål 4: Alla barn har goda uppväxtvillkor

En mängd aktiviteter görs som påverkar barns uppväxtvillkor både i grunduppdraget för
Region Gotlands verksamheter och genom fokuserade satsningar, till exempel initierade av
samarbetet genom BarnSam eller befintlig handlingsplan för psykisk hälsa. Trots detta behövs mer göras för att målet ska uppnås. Behovet av ytterligare fokusering och åtgärder kan
delvis förklaras av förekomsten av psykisk ohälsa, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, missbruk, beroende och våld i samhället som gör att arbete krävs för att minska
riskfaktorer och stärka friskfaktorer för barn och unga på Gotland.
Förskolans och skolans verksamhet har en central betydelse för barns uppväxtvillkor, bland
annat för barns delaktighet i samhället nu och i framtiden och för framtida möjlighet till
sysselsättning och god hälsa. Barn och unga behöver få tillgänglig utbildning som innebär
att lärmiljöerna i pedagogiska, fysiska såväl som sociala hänseenden är anpassade till alla
elevers olika behov och förutsättningar.
Det är positivt att Gotland i jämförelse med kommuner och liknande kommuner har en
högre andel barn i åldern 1–5 år som är inskrivna i förskolan. Ett observandum är att andelen inskrivna barn i förskolan på Gotland sedan 2014 minskat varje år.
I förskoleklass görs screening som hjälper till i bedömningen om det förskolan gör ger rätt
effekt. Utveckling har gjorts för att rektorer lättare ska kunna följa de barn som väljer att gå
i en grundskola som inte är direkt kopplad till förskolan de varit placerad i. Det underlättar
förskolornas möjlighet att i större utsträckning göra grundligare analyser av resultaten som
screeningen ger och därmed kunna underlätta stödet till det enskilda barnet.
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En utmaning för skolan är att cirka var tionde elev i årskurs 9 saknar behörighet till gymnasieskolan. Resultatet i skolan för pojkar, i alla åldrar, är sämre än flickornas resultat. Det är
en fortsatt utmaning att lyfta pojkars resultat, att höja resultaten för skolor som har lägre
resultat och att ge alla elever det stöd de behöver för att kunna nå goda resultat. Preliminära
siffror visar att andelen behöriga elever till gymnasiet i regionens regi har ökat sedan 2018.
Förbättrade resultat ses även i särskolans verksamhet. En möjlig förklaring till förbättrade
resultat är skolans ökade fokus på jämställda resultat och att likvärdighet är ett prioriterat
område. Ett exempel är att Gotland ingår i projektet ”skriva sig till lärande” 1, vilket har givit goda effekter för pojkars lärande. Satsningen kan förhoppningsvis minska skillnaderna i
resultat mellan könen. Ett annat exempel är projektet ”Tillgängliga lärmiljöer” som genomförs med stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Syftet är att öka måluppfyllelsen och kunskapen om olika pedagogiska arbetssätt för barn och elever med funktionsnedsättning. Användandet i skolan av fler digitala läromedel påverkar också troligen
elevers möjlighet till goda resultat. En fortsatt satsning på behörighetsgivande utbildningar
samt kompetensutveckling av befintlig personal i skolan behövs för att resultaten ska fortsätta att öka.
Ett förebyggande arbete mot kränkande behandling och främlingsfientlighet pågår inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningens alla skolformer och verksamheter. Alla skolformer
har ett aktivt värdegrundsarbete. Det handlar om att lyfta allas lika värde, arbete med
trygghet och goda relationer samt ett medvetet genusarbete och ett normkritiskt förhållningssätt. Det kompensatoriska uppdrag som tydligt beskrivs i skollag och läroplaner är ett
viktigt utvecklingsområde. En förebyggande och främjande elevhälsa samt god samverkan
kring elever både inom och utom skolan är betydelsefullt för att skolan ska lyckas med sitt
uppdrag. Skolan har under året ökat samarbetet med MiniMaria, på ett strukturerat sätt.
1

https://skl.se/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskola/digitaliseringskola/metoderochvagledningar/skrivasigtilllarande.7513.html
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Vid kvalitetsgranskning av grundskolan påtalar Skolinspektionen att verksamheten inte
uppfyller skollagens krav beträffande att se till att tillgång till elevhälsans alla kompetenser
finns i sådan utsträckning att de, utifrån varje enskild skolas behov, kan användas främst
förebyggande och hälsofrämjande i arbetet med att stödja av elevernas utveckling mot utbildningens mål. Vidare vill Skolinspektionen se åtgärder kring att säkra att all kränkande
behandling anmäls till rektorn och sedan vidare till huvudmannen samt att rekreation och
flexibla gruppindelningar på fritidshem behöver utvecklas.
Kultur och fritid är områden som kan stärka barn och ungdomar och utgöra friskfaktorer
och medverka till goda uppväxtvillkor. Ett exempel är verksamheten inom Kulturskolan
Gotland, inom Region Gotland, som har cirka 1 200 deltagare i verksamheten. Målgruppen
är barn, ungdomar och - i mån av plats - vuxna, som erbjuds undervisning på olika instrument, sång/kör, ensemble, dans, teater och film samt undervisning i bild- och formgivning.
Kulturskolan samarbetar med flera av öns andra utbildningar inom de estetiska områdena
samt med institutioner och frilansande kulturarbetare. Kulturskolan har under året också
ansvarat för att utveckla ett nätverkssamarbete för de olika aktörer som har resurser och
uppdrag från Region Gotland att göra kvalitetshöjande insatser i skolor och förskolor. I
maj ordnades den första utbudsträffen som samlade ett 40-tal pedagoger på Fornsalen i
Visby. Detta arbete syftar bland annat till att fler elever får del av ”Kulturgarantin” som införs fullt ut under 2020. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen fortsätter att utveckla
samarbeten med professionella kulturutövare/konstnärer genom satsningen på Skapande
Skola för att stärka arbetet med kultur i skolan. Biblioteksverksamheten och barnhälsovården har påbörjat ett samarbete i projektet ”bokstart” där sjuksköterskor inom barnhälsovården har bokstartsamtal tillsammans med familjer. Samarbete har inletts mellan biblioteken och förskolor för kapprumsbibliotek.
Barn som är placerade i familjehem är en särskilt utsatt grupp. För närvarande är det cirka
70 barn. Socialförvaltningen gjorde under våren 2019 en genomgripande översyn av placering av barn och unga. I översynen konstateras behov av förbättring och utveckling inom
ledning och styrning, kommunikation, processer och rutiner.
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Psykisk ohälsa är en betydande riskfaktor för barn och unga. De senaste åren har antalet
besök i vården för barn och unga med psykisk ohälsa ökat liksom behovet av stöd från
barn-och elevhälsan. Under våren öppnades en första linjemottagning som vänder sig till
barn och unga. Syftet är att göra det enkelt för barn och ungdomar med lättare psykisk
ohälsa att få hjälp i ett tidigt skede. Mottagningen bedrivs i samarbete mellan barn- och
ungdomspsykiatrin och socialtjänstens familjestödsenhet. Flera samtal har sedan start mottagits varje dag och upplevelsen är att samtalen till BUP:s (barn- och ungdomspsykiatrin)
rådgivning har minskat. Tillgängligheten är hög och familjer kan få ett möte inom tre dagar
om de önskar. Att kunna möta upp fort är en styrka. I mötet med ungdomar där symtomen
ännu är lindriga ses en snabb förbättring, vilket talar för att tidiga insatser är viktiga. Att
kunna möta upp dem som ringer utan att direkt hänvisa dem vidare och sen kunna erbjuda
rätt stöd direkt, är en stor vinst.
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INDIKATOR (jämförelse)*

2019

Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel, %
Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun,
andel, %
- flickor
- pojkar

86**
87**
80**

Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta familjer, andel, %
Invånare 0-20 år placerade på HVB-hem eller i familjehem, antal/1 000
inv. 0-20 år
Invånare 0-20 år som var föremål för individuellt bistånds- bedömda
öppna insatser, andel, %

2018

2017

2016

85 (85)

86 (84)

88 (84)

86 (84)
89 (87)
83 (82)

88 (83)
89 (86)
86 (79)

90 (87)
91 (89)
89 (86)

8,1 (9,2)

7,5 (9,0)

***–

11,0 (10,6)

–

2,3 (1,5)

Tabell 4: Indikatorer mål 4, Alla barn har goda uppväxtvillkor
* Barn inskrivna i förskola, elever behöriga till yrkesprogram och invånare i ekonomiskt utsatta familjer jämförs med riket (tidigare alla kommuner).
Invånare placerade på institution eller familjehem samt invånare som var föremål för individuellt biståndsbedömda insatser jämförs med alla kommuner.
** Endast kommunala skolor
*** Publiceras inte för 2017 då Socialstyrelsen har beslutat att kvaliteten är för låg för publicering

Mål 5: Ett rikt och tillgängligt kultur- och fritidsliv

Ett rikt och tillgängligt kulturliv och möjligheter till en aktiv fritid har stor betydelse för
folkhälsan och skapar möjligheter för medborgaren att vara delaktig i ett demokratiskt samhälle.
I arbetet med kulturplanen har en omfattande kartläggning av kulturutbudet för barn och
unga gjorts. Kartläggningen visar att utbudet är stort, men att alla skolbarn inte ges möjlighet att ta del av det. Därför fortsätter arbetet med att införa en barnkulturgaranti och samtal om garantin och andra kvalitetshöjande insatser i skolor och förskolor förs i en nyinrättad barnkulturgrupp där flera förvaltningar deltar under ledning av kulturskolans chef. Kulturskolan har samtidigt utvecklat sitt samarbete med andra utbildningar inom estetiska områden, med kulturinstitutioner och med frilansande kulturskapare. Arbetet med Skapande
skola, där eleverna ges verktyg att utveckla sin förmåga till kreativt skapande, fortsätter i ett
nära samarbete mellan utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och kultur-och fritidsavdelningen på regionstyrelseförvaltningen.
Folkhögskolans och studieförbundens bidrag till att stärka och utveckla demokratin är angelägen i en tid av ökad polarisering och denna verksamhet och Region Gotlands kulturplan samverkar för att höja bildningsnivån och för en breddad delaktighet i kulturlivet.
Inom biblioteksverksamheten genomförs ett omfattande utvecklingsarbete med att införa
mångspråkiga och mer tillgängliga bibliotek, med att stimulera språk och kommunikation
hos små barn och för kompetensutveckling av personal.
Den filmstrategi som antogs i början av året har kompletterats med en handlingsplan och
samverkan på filmområdet har avsevärt förbättrats.
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En regiongemensam strategi för idrottsanläggningar är under framtagande och förutsättningarna för nybyggnation av badhus i Visby utreds.
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INDIKATOR (jämförelse)*

2019

2018

2017**

2016

Nöjd-Medborgar-Index – Kultur
- kvinnor
- män

–

67 (62)
72 (65)
62 (60)

–

64 (62)
65 (65)
63 (60)

Nöjd-Region-Index – Fritidsmöjligheter
- kvinnor
- män

–

68 (61)
70 (62)
66 (60)

–

64 (61)
66 (62)
63 (60)

Nöjd-Medborgar-Index – Idrotts- och motionsanläggningar
- kvinnor
- män

–

53 (61)
54 (61)
53 (60)

–

49 (60)
48 (61)
51 (59)

Tabell 5: Indikatorer mål 5, Ett rikt och tillgängligt kultur- och fritidsliv
* Samtliga jämförelser är med deltagande kommuner i SCB:s medborgarundersökning. Medborgarundersökningen görs vart annat år.
** Medborgarundersökningen genomfördes inte 2017

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

När det gäller befolkningsutveckling så har Gotland de senaste tre åren (2015-2018) ökat
med 1 858 personer. Under 2018 ökade hela Gotland med 654 personer. År 2018 bodde 58
procent av Gotlands befolkning utanför Visby tätort.
Under september 2019 inleds processen med att ta fram nya lokala utvecklingsplaner för
bygderna Roma, Fårösund och Storsudret. De lokala utvecklingsplaner som under 2018
togs fram för platserna Fårö, Östergarnslandet och Hemse har arbetats vidare med på respektive plats.
Regionfullmäktige antog under 2018 en strategi om ett långsiktigt hållbart serviceutbud på
Gotland 2019-2030. Det pågår ett arbete med att ta fram en projektplan för det kommande
arbetet med implementering av strategin.
I syfte att stärka utvecklingen i Klintehamn har Program Klintehamn 2030 tagits fram. Programmet ska underlätta en framtida planering och utveckling enligt plan- och bygglagen
och har mynnat ut i ett program med fokus på hållbarhet och gröna värden.

Ärendenr RS 2019/395 Datum 2019-09-30

Under året har det i syfte att åstadkomma nybyggnation av bostäder utanför Visby sålts
mark i Slite till AB Gotlandshem. Projektet dubbel markanvisning, där en markanvisningstävling 2018 erbjöd exploatörerna att förvärva en fastighet i Visby mot att de samtidigt åtog
sig att bygga bostäder i Hemse och Klintehamn, pågår och exploatören arbetar tillsammans
med regionen för ett genomförande. Regionen driver flera stadsutvecklingsprojekt i Visby
med fokus på bostadsproduktion. De två största utvecklingsprojekten utgörs av Visborg
och Gråbo ängar. Med mål att utveckla parkeringen i Östercentrum pågår en arkitekttävling
som ska utgöra grund för ett kommande planarbete. På väg att färdigställas är en förstudie
av inre hamnen som syftar till att skapa förutsättningar att utveckla delar av hamnen med
nya utbildningslokaler, kontor och hotell.
År 2018 konstaterades det genom analyser kopplade till varumärket Gotland att ökat fokus
behövs för att det ska bli fler bofasta på Gotland. Under året har detta återspeglats i ett antal aktiviteter och initiativ. Kryssningskajen har medfört att antalet kryssningsgäster och anlöp har ökat under året. Parallellt med implementeringen av besöksnäringsstrategin pågår
ett flertal projekt för att utveckla besöksnäringen över hela Gotland. En väl fungerande infrastruktur är viktig för att utveckla Gotland. Planering pågår bland annat för åtgärder av
väg 148 och Visby ringled.
På Gotland genomförs sedan 2016 varje år tillväxtdagen ”92 möjligheter”. Region Gotland
är en av arrangörerna tillsammans med andra aktörer från det offentliga, näringslivet, akademien och civilsamhället. Under årets konferens arrangerade Region Gotland workshop
för samtliga deltagare i att ta fram en lokal utvecklingsplan (LUP).
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INDIKATOR

2018

2017

2016

Relativ befolkningsutveckling Gotland exkl. Visby tätort, %
- 5-årsperiod, %

2019
–
–

-0,3
-1,3

0,2
-2,8

-1,1
-3,5

Relativ befolkningsutveckling Visby tätort, %
- 5-årsperiod, %

–
–

0,4
1,8

-0,3
4,1

1,6
5,2

Tabell 6: Indikatorer mål 6, En levande landsbygd och ett attraktivt Visby för bibehållen inomregional balans

2.4.2

Målområde Ekonomisk hållbarhet

För Region Gotland innebär ekonomisk hållbarhet att skapa ekonomisk tillväxt på ett balanserat sätt i nyttjandet av resurser. Gotland ska växa via en ökad folkmängd, innovativa
idéer och samverkan. Med en bra uppväxtmiljö och en god utbildning skapas goda förutsättningar för tillgång av kompetent arbetskraft på lång sikt. Ett bra företagsklimat och
goda kommunikationer. En väl utbyggd infrastruktur, såväl den fysiska, som det tekniska
(IT).
Mål 7: Ingen bostadsbrist

I syfte att främja bostadsbyggande utanför Visby har det under året genomförts ett antal
aktiviteter. Bland annat har mark i Slite sålts till AB Gotlandshem. Projektet dubbel markanvisning, där en markanvisningstävling 2018 erbjöd exploatörerna att förvärva en fastighet i Visby mot att de samtidigt åtog sig att bygga bostäder i Hemse och Klintehamn, pågår
och exploatören arbetar tillsammans med regionen för ett genomförande. Totalt bidrar
projektet med ett tillskott på ca 10 hyresrätter centralt i Hemse, ca 20 hyresrätter i Klintehamn samt ca 100 bostäder med varierande upplåtelseform i Visby.
Regionen driver flera stora projekt i Visby med fokus på bostadsproduktion. De två största
utvecklingsprojekten utgörs av stadsutveckling Visborg samt förtätning av Gråbo. Med mål
att utveckla parkeringen i Östercentrum till ett bostadsområde pågår en arkitekttävling vilken är tänkt att utgöra grund för ett kommande planarbete som på sikt kan innebära ett
helt nytt bostadskvarter.
För att tillskapa fler studentbostäder har en avsiktsförklaring träffats med Svenska studenthus och det planeras för en etablering på Visborg, vilken vid ett genomförande kan bidra
med hundratalet nya studentlägenheter.
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Iordningställande av ca 30 villatomter med försäljning under 2020 pågår inom kvarteret
Brodösen på Terra Nova.
Regionen deltar i ett Vinnovafinansierat projekt, Divercity, med syfte att främja tillkomsten
av samt sprida kunskap om byggemenskaper i Sverige. Att främja byggemenskaper kan vara
ett sätt att ta tillvara lokala initiativ från civilsamhället och få till stånd ett bostadsbyggande
som inte blir av på marknadens initiativ. På Östergarnslandet har lokala krafter tagit initiativ
för en byggemenskap, där regionen via Divercityprojektet är med och bidrar med bland
annat kunskap och projektledare.

21 (75)

Region Gotland
Regionstyrelsen

Delårsrapport 2

INDIKATOR

2018

2017

2016

–

0,34/0,79

0,36/0,82

0,26/0,65

Utbud av privatbostäder till försäljning på Gotland, antal

–

508

1 069

2 633

Andel bosatta av anvisade nyanlända, %

–

100

100

100

Antal startbesked för bostäder (lägenheter i småhus eller flerbostadshus)

–

136

507

305

Vakansgrad i Gotlandshems bostadsbestånd i Visby respektive
övriga Gotland, %

2019

Tabell 7: Indikatorer mål 7, Ingen bostadsbrist

Mål 8: Alla elever fullföljer gymnasieskolan

Att fullfölja gymnasieskolan är ett mycket viktigt och prioriterat mål för att ungdomar ska
få ett arbete på en arbetsmarknad där arbetsgivare efterfrågar alltmer välutbildad arbetskraft. En förutsättning att kunna fullfölja en gymnasieutbildning är behörighet till gymnasiet. Att så många unga som möjligt når grundskolans mål och söker samt fullföljer en gymnasieutbildning är därmed väsentligt för Gotlands framtid. En stor andel elever i Gotlands
kommunala grundskolor uppnår behörighet till yrkesprogram på gymnasieskolan. Resultaten visar att andelen behöriga elever till yrkesprogram preliminärt har ökat sedan 2018 för
de kommunala skolorna. Resultaten visar även preliminärt att andelen behöriga elever ligger
högre än riket samt liknande kommuner för 2018. Andelen behöriga elever i årskurs 9 uppdelat på kön visar att flickorna i större utsträckning når behörighet till yrkesprogram i jämförelse med pojkarna. Det finns dock utmaningar i att lyfta pojkars resultat och höja resultaten för skolor som har lägre resultat. Utmärkande är Gotlands fristående skolor som inte
visar denna trend utan snarare har större andel pojkar som når gymnasiebehörighet alternativt ingen skillnad mellan könen.
Förhoppningsvis kan den nya lagändringen angående ”skriva-läsa-räkna-garantin” hjälpa
eleverna och få skolorna att nå högre måluppfyllelse. Dessutom ingår Gotland i projektet
”skriva sig till lärande” 2, vilket har givit goda effekter för pojkars lärande. Satsningen kan
förhoppningsvis minska just skillnaderna i resultat mellan könen.
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Kompetensförsörjningen inom skolan är en av de absolut viktigaste frågorna under kommande åren och en av de största utmaningarna. Eftersom lärare är den enskilt viktigaste
faktorn för att eleverna ska lyckas nå målen så är kompetensförsörjning nära förknippad
med kvalitet i skolan. Rekryteringsutmaningarna är fortsatt stora och redan nu förekommer
det att verksamheten inte lyckas rekrytera de behöriga lärare som krävs för att motsvara
skollagens krav.
Teknikcollege är ett nytt koncept på Wisbygymnasiet som erbjuder en samverkansplattform
för arbete med kompetensförsörjning. Syftet är att genom kvalitetssäkrade utbildningar öka
status och kvalitet för industrirelevanta utbildningar samt skapa en matchning mellan utbildningssystemet och företagens kompetensförsörjningsbehov. Eleverna på Teknikprogrammet samt El- och energiprogrammet kommer från höstterminen 2019 att genomföra
sina utbildningar inom konceptet.
Från år 2015 fram till år 2017 hade Gotland en svag ökning av andelen gymnasieelever med
examen inom 4 år. De senaste tillgängliga resultaten visar dock en försämring jämfört med
föregående år. Resultaten är lägre än riket och flickor tar i större utsträckning examen än
pojkar. När man studerar andra nyckeltal för gymnasieskolan visar resultat att elever som
läser ett nationellt program på gymnasiet i stor utsträckning tar examen. Detta indikerar att
2

https://skl.se/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskola/digitaliseringskola/metoderochvagledningar/skrivasigtilllarande.7513.html
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Gotland behöver öka insatserna för de elever som inte kommit in på gymnasiets nationella
program för att bidra till målet.
INDIKATOR (jämförelse)
Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun,
andel, %
- flickor
- pojkar

2019**

2018

2017

2016

86
87
80

86 (84)
89 (87)
83 (82)

88 (83)
89 (86)
86 (79)

90 (87)
91 (89)
89 (86)

70 (72)
72 (75)
68 (68)

71 (71)
73 (74)
68 (68)

68 (71)
72 (75)
65 (67)

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel, % 3
- flickor
- pojkar
Tabell 8: Indikatorer mål 8, Alla elever fullföljer gymnasieskolan
* Samtliga jämförelser är med riket (tidigare alla kommuner).
**Endast kommunala skolor

Mål 9: Hög andel gotlänningar i arbete eller studier

För en långsiktig ekonomisk och social hållbarhet är det angeläget att en så stor andel som
möjligt av befolkningen är i arbete eller studier. En hög måluppfyllelse bidrar till en ökad
egenförsörjning och därmed minskade samhällskostnader i form av exempelvis försörjningsstöd. Även för arbetsgivares tillgång till arbetskraft och därmed möjligheter till tillväxt
är det viktigt med en hög måluppfyllelse.
Att förbereda barn och elever för framtida yrkesval är ett huvudsakligt uppdrag för skolan
och där ingår yrkesvägledningen som en viktig del. Ett brett och anpassat utbud av utbildningar, både på gymnasiet och vuxenutbildningen är grundläggande för att möta elevernas
önskemål och arbetsgivarnas behov. Kompetensförsörjningen på Gotland är en utmaning
för trots att arbetslösheten är lägre än på länge så finns det personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Samtidigt har gotländska företagare och arbetsgivare svårt att hitta rätt
kompetens för att kunna utveckla sina verksamheter och därmed Gotland. Samverkan med
öns arbetsgivare behöver därför öka. Vuxen- och yrkesutbildning samt arbetsmarknadsåtgärder spelar en stor roll för utvecklingen på ön.
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Andelen av befolkningen på Gotland i åldern 25-64 år som har minst 3 års högskoleutbildning är 21 procent och har inte förändrats de senaste tre åren. Stora skillnader finns mellan
könen där kvinnor i större utsträckning än män har 3 års högskoleutbildning. Skillnaden
mot riket har däremot minskat då rikets resultat har sjunkit. Andelen gymnasieelever som
börjat på universitet eller högskola inom två år efter fullföljd gymnasieutbildning har glädjande nog ökat med 3 procentenheter. Även här finns skillnader mellan könen där kvinnor i
större utsträckning än män studerar på högskola/universitet 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning. Gotlands resultat är lägre än riket.
Utvecklingsarbetet med VuxKomp som är ett samarbete mellan socialförvaltningen, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och Arbetsförmedlingen har fortsatt och idag är verksamheten i full gång och goda resultat kan uppvisas. Syftet är att få fler personer i egen försörjning genom arbete eller studier. En fortsatt utveckling är att verksamheten kommer att
arbeta med personer som under lång tid har sökt försörjningsstöd. En utökning av Vuxkomp förväntas ske då fler som står långt från arbetsmarknaden beräknas komma in i verksamheten. Även fler från målgruppen etablering, förväntas delta under årets slut. En annan
förväntad utveckling är att Vuxkomp även kommer att arbeta med individer yngre än 25 år
som uppbär försörjningsstöd, detta utifrån Arbetsförmedlingens ändrade uppdrag.

3
Beräkningen bygger på andel folkbokförda elever på Gotland som började på gymnasiet för 4 år sedan med examen inom 4 år, inkl. IM
dividerat med antal folkbokförda elever på Gotland som började på gymnasium för 4 år sedan. Källa SCB.
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INDIKATOR (jämförelse)*
Ungdomar som studerar på högskola/universitet 2 år efter fullföljd
gymnasieutbildning, hemkommun, andel, %
- kvinnor
- män
Andel i befolkningen, 25-64 år, som har minst 3 års högskoleutbildning, %
- kvinnor
- män

2019

2018

2017

2016

_

_

24 (31)
27 (36)
21 (26)

21(31)
24 (36)
18 (26)

_

21 (25)
27 (32)
14 (20)

21 (27)
27 (32)
15 (22)

21 (27)
27 (32)
15 (22)

Relativt arbetslöshetstal, %
- kvinnor
- män

_

4,4 (6,3)
4,8 (6,3)
4,1 (6,4)

4,5 (6,7)
5,2 (6,4)
3,7 (6,9)

6,0 (6,9)
5,8 (6,5)
6,3 (7,3)

Andel av hela befolkningen, 15-74 år, som är i sysselsättning, %
- kvinnor
- män

_

69 (69)
66 (66)
71 (71)

69 (68)
67 (66)
70 (70)

63 (67)
62 (65)
64 (69)

Antal personer som under året anvisats plats från Arbetsförmedlingen till Region Gotlands förvaltningar

_

85

97

65

Tabell 9: Indikatorer mål 9, Hög andel gotlänningar i arbete eller studier
* Samtliga jämförelser är med riket.

Mål 10: God tillgång till vuxenutbildning

Arbetsmarknaden är föränderlig och de kompetenser som arbetsgivare efterfrågar ändras
ständigt. Att kunna vidareutbilda sig är därför viktigt för både individens utveckling och
möjlighet till ett arbete, men också utifrån ett kompetensförsörjningsperspektiv. God tillgång till vuxenutbildning på olika nivåer skapar förutsättningar för att byta yrkeskarriär eller
att läsa in behörighet för att ta sig vidare i utbildningssystemet.
Utöver över Region Gotlands egen utbildning inom drift- och underhållsteknik bedriver
Folkuniversitetet en YH utbildning till tandsköterska. Där finns vuxenutbildningen med i
ledningsgruppen för den utbildningen. Verksamheten har ett samarbete med Lernia i Piteå
och Östersund om en YH utbildning på halvdistans, Medicinska sekreterare.
Under hösten 2019 planeras en ny tvåårig yrkeshögskoleutbildning till energiingenjör på
Gotland i samarbete med Nackademin - en av Sveriges största yrkeshögskoleutbildare.
Detta är en ny form av samarbete inom yrkeshögskolan där Region Gotland deltar med
Visby som en satellitort för utbildningen (i regi av en annan huvudman) och ett antal platser viks för enbart gotlänningar. Under utbildningstiden fördjupar sig de studerande inom
energi-, teknik- och klimatfrågor.
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Anhöriginvandringen/anknytningen kommer troligen att öka vilket kommer generera en
fortsatt stor elevkull på SFI. Idag skrivs det in allt fler elever med kort utbildningsbakgrund
på SFI. Denna elevgrupp är mer resurskrävande.
Vuxenutbildningen har skapat yrkespaket för elever med uppehållstillstånd utifrån gymnasielagen som passerat 20 år och som inte blivit behöriga för ett nationellt program. Dessutom skapar det förändrade uppdraget för Arbetsförmedlingen en ovisshet kring hur samverkan med olika verksamheter påverkas långsiktigt, samt hur verksamheter behöver organiseras för att effektivt kunna hantera den förväntade ökningen av deltagare till utbildningar och insatser.
Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag kommer sannolikt innebära att Vuxenutbildningen blir en ännu viktigare aktör i arbetsmarknadspolitiken än den redan är. Folkhögskolan ser fortsatt stort sökintresse för de olika linjer som erbjuds vid Gotlands folkhögskola.
Folkhögskolan använder hela det statsbidrag som tilldelats skolan. Arbetet på skolan
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präglas av rekrytering och utveckling till ett par nya profiler huvudsakligen inom filmutbildningarna. Under året har samarbetet med Film på Gotland och andra filmaktörer fördjupats. Utökningen av antalet studieplatser leder till ett ökat behov av fler studentboenden i
Fårösund. Projektering för en utökning av studentboenden i Fårösund har påbörjats under
året och projekteringen av upprustning av studentboenden i Hemse är en ytterst viktig
fråga för framtiden.
Utifrån målet att tillgängliggöra studie- och yrkesvägledning för alla gotlänningar samt
kunna möta upp och fortsätta det arbete som görs inom projektet Kompetenta Gotland är
en möjlig utveckling ett öppet vägledningscentrum. Detta för att möta det ökande behovet
av studie- och yrkesvägledning samt även fungera som ett nav för samarbetet skola och arbetsliv.
INDIKATOR (jämförelse)*
Andel invånare som deltar i vuxenutbildning, %
- kvinnor
- män
Pågående yrkeshögskoleutbildningar i egen regi eller i samarbete med
andra utbildningsaktörer, antal

2019

2018

2017

2016

–

4,8 (6,9)
5,8 (8,2)
3,8 (5,6)

4,4 (6,7)
5,4 (7,8)
3,3 (5,7)

4,4 (6,4)
5,6 (7,4)
3,3 (5,3)

3

3

3

2

Tabell 10: Indikatorer mål 10, God tillgång till vuxenutbildning
* Jämförelsen är med riket (tidigare med alla kommuner).

Mål 11: Långsiktigt goda och stabila kommunikationer

Inom ramen för Gotlands länsplan för regional transportinfrastruktur genomförs flera åtgärder som bidar till långsiktig goda och stabila kommunikationer. Ett arbete har pågått
med en åtgärdsvalsstudie för Visbyleden/Färjeleden. De åtgärder som föreslås ska förbättra
trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter samtidigt som framkomligheten ska kunna upprätthållas.
Inom Program Klintehamn 2030 har förslag till åtgärder tagits fram på det statliga och regionala vägnätet. Även här ligger fokus på förbättringsåtgärder för oskyddade trafikanter.
När åtgärder kan genomföras är beroende av statlig tilldelning av medel inom länsplanerna.
Inom länsplanen pågår byggande av cykelled mellan Västergarn och Klintehamn. Trafikverket och Region Gotland arbetar för närvarande med en gemensam inventering av behov på
det statliga vägnätet, underlaget kommer att användas vid prioriteringar av åtgärder för att
förbättra vägnätet.
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Kryssningskajen har varit i funktion två säsonger. Inom fem år var målet att passagerarantalet skulle överstiga 100 000 personer och inom tio år att det skulle överstiga 150 000.
2018 var passagerarantalet 75 000 med 80 anlöp och för 2019 bedöms det bli 130 000 med
106 anlöp.
Ett regionalt trafikförsörjningsprogram antogs av fullmäktige i februari. Programmet beskriver hur kollektivtrafiken kan bidra till en hållbar utveckling.
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INDIKATOR (jämförelse)*
Antal båtpassagerare per år
- varav Destination Gotland (linjetrafiken Nynäshamn och Oskarshamn)
- varav Destination Gotland (Västervik)
- varav Gotlandsbåten (Västervik och Nynäshamn)

2019**
1 429 998
1 387 066
42 932
-

2018

2017

2016

1 766 738
1 701 680
65 058
–

1 748 602
1 691 138
57 464
-

1 772 240
1 622 899
–
149 341

Antal flygpassagerare per år

313 406

467 857

491 446

463 559

Längdmeter färjegods

574 950

850 221

803 276

786 638

16

15

16 (82)

Antal resor per invånare med kollektivtrafik, buss
Tabell 11: Indikatorer mål 11, Långsiktigt goda och stabila kommunikationer
* Jämförelsen är med riket.
** Avser januari-augusti

Mål 12: Ett gott näringslivsklimat

Sammantaget bedöms att fler insatser krävs för att uppnå målet. 2018 års insiktsmätning
för verksamhetsåret 2018 visar på en resultatförsämring. Resultatet på 65 är längre än målet
på 70 som anges i Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020.
Indikatorn för Svenskt Näringslivs attitydmätning indikerar förbättringar. Den nyligen presenterad ranking visar på en förbättring med 18 platser. Sammanfattningsvis signalerar
dessa två mätningar fortsatta utmaningar och behov av insatser. Båda mätningarnas lägre
delresultat relateras till långa handläggningstider för bygglov. Förbättringar som gjorts genom lanseringen av de nya e-tjänsterna för bygglov och förändrat arbetssätt har gett effekt i
form av fler kompletta ärenden och kortare handläggningstider. I år hanterades 95 % av inkomna bygglovsärenden inom lagstadgade tidskrav vilket är en ytterligare förbättring.
En exploateringsgrupp inom ramen för ett förvaltningsövergripande arbete EXiSAM (exploatering i samverkan) startade 2018 och har vidareutvecklats 2019. Målet är förbättrad dialog och samverkan med bostadsmarknadens aktörer. Övriga verksamhetsområden där
myndighetsutövandet mäts håller en relativt homogen nivå förutom några få undantag som
visade sig i insiktsmätningen.
Arbetet med en insatsplan för företagsklimatet påbörjades under 2018 och ett antal aktiviteter baserade på Tillväxtprogrammet är nu framtagna, bland annat workshops om bemötande och en utökad intern samverkan mellan berörda förvaltningar.
Likaså har kontakten och dialogen med näringslivets representanter utvecklats till en ökad
samsyn och vilja till att bidra i förbättringsarbetet och måluppfyllelse av Tillväxtprogrammet. Sex av de större företagarorganisationerna säger nu att de ska ta sitt ansvar i arbetet
för ett gott företagsklimat och utveckla samarbetet med Region Gotland.
INDIKATOR (jämförelse)*
Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking
Företagsklimat enl. Öppna Jämförelser (Insikt) – Totalt, NKI

2019
234

2018

2017

253

257

2016
256

65 (73)

69 (71)

66 (72)
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Tabell 12: Indikatorer mål 12, Ett gott näringslivsklimat
* Jämförelsen är med alla kommuner.
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Mål 13: Ökad folkmängd

Den 31 december 2018 var 59 249 personer folkbokförda på Gotland. Det var en ökning
med 654 personer, eller 1,1 procent, jämfört med samma tidpunkt 2017. Detta är den
största befolkningsökningen, både procentuellt och i antal, som Gotland haft de senaste 50
åren. Befolkningsökningen på 1,1 procent var i nivå med riket. Befolkningsökning på Gotland berodde främst på inflyttning. Flyttnettot var positivt med +757 personer och födelsenettot var negativt med -101 personer.
Vid halvårsskiftet, 30 juni 2019, hade befolkningen ökat till 59 260. Det är en ökning med
+11 personer (0,02 procent) sedan årsskiftet. Även här beror ökningen på positivt flyttnetto. Riket ökade under samma period med 51 004 personer (0,5 procent), vilket är den
lägsta ökningen under första halvåret sedan 2015.
Den senaste befolkningsprognosen uppskattar befolkningen på Gotland vid kommande
årsskifte till 59 549, en ökning under året med 300 personer. På grund av den låga befolkningsökningen under första halvåret är det tveksamt om Gotland når upp till befolkningsprognosen även om de senaste årens utveckling visar på en högre befolkningstillväxt under
andra halvåret.
BEFOLKNINGSUTVECKLING 2019-06-30

Män

Kvinnor

Födda

264

137

127

Döda

308

157

151

Inflyttade

1 091

560

531

Utflyttade

1 037

525

512

59 260

29 590

29 670

Folkmängd 30 juni 2019

Totalt

Tabell 13: Befolkningsutveckling första halvåret 2019

INDIKATOR

2019

2018

2017

2016

Folkmängd Gotland

59 260*

59 249

58 595

58 003

Tabell 14: Indikator mål 13, Ökad folkmängd
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*Avser 2019-06-30
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2.4.3

Målområde Ekologisk hållbarhet

För Region Gotland innebär ekologisk hållbarhet att vi ska värna om miljön, naturen och
vattnet för att säkra ett fortsatt hållbart samhälle till kommande generationer. Det innebär
att utveckla Gotland som ekokommun. Ställa om till lokalproducerad förnyelsebar energi
och minska negativa klimatavtryck och gifter i miljön. Högre grad av återvinning och hållbara kretslopp, att minska samhällets farliga avfall, klimatanpassning, medvetna konsumtionsval och ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar belastningen på ekosystemen.
Mål 14: Utveckla Gotland som ekokommun

Andelen förnybar och återvunnen energi i Region Gotlands egna lokaler är sedan flera år
nästan 100 procent. Orsaken till att andelen förnybara bränslen i kollektivtrafiken minskat
från 36 procent år 2017 till 21 procent 2018 var höjda bränslepriser på HVO. Inget utfall
finns rapporterat för 2019 än. Beräkningsmodellen för hushållsavfall ändrades år 2018 och
jämförelser kan därför ej göras med föregående år. Andelen ekologiska livsmedel är konstant 2018-2019. Ny livsmedelsupphandling med ambitionen att fortsätta öka andelen ekologiska och närproducerade livsmedel har påbörjats.
En uppföljning av förvaltningarnas handlingsplaner kopplade till miljöprogrammet pågår.
Den visar att mycket gott miljöarbete görs inom Region Gotland men att det också finns
vissa brister i kunskap, ansvarsfördelning, resurstilldelning, arbetssätt, uppföljning, proaktivitet samt en utbredd osäkerhet avseende hur frågan ska hanteras. I arbetet med ny översiktsplan och Regional utvecklingsstrategi ska miljö- och klimatfrågor integreras, den senare
ska även Agenda 2030-säkras, då dessa dokument är styrande för utvecklingen under
många år får det stor betydelse för måluppfyllelse.
Exempel på miljökriterier för miljöanpassad upphandling som varit aktuella under 2019 är
bl. a. för ambulanshelikoptertransporter och flygresor. Regionen ingår även i ett projekt tillsammans med Naturvårdsverket, IVL Svenska miljöinstitutet och Region Stockholm i ett
projekt för plastkartläggning, främst flöden och avfall från engångsprodukter från sjukvården. Inom världsarvsarbetet har det getts information om vegetationens påverkan på luftkvalitet och buller.
Inom Region Gotland genomförs flera aktiviteter i arbetet att utveckla Gotland som ekokommun. Dels har riktlinjer för tjänsteresor inom Region Gotland tagits fram. Region Gotland arbetar även för minskad användning av kemikalier i den egna städverksamheten. Där
det är möjligt har inköp av fossiloberoende fordon prioriterats. Vidare sker en ständig översyn av körrutter och samlastning för transporter.
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Inom måltidsverksamheten är livsmedelsupphandling, meny och receptarbete, produktionsteknik och planering åtgärder för att uppfylla uppdraget om ökad andel ekologiska och närproducerade livsmedel liksom andel vegetariska måltider. Arbetet för att minska svinn har
också en positiv effekt liksom dialoger kring att minska el- och vattenanvändning i kök.
Samtliga resurser för Region Gotlands avfallshantering koncentrerades till en avdelning
från och med maj 2019. Syftet är att samla utvecklings- och driftkompetens för att effektivisera och inrikta verksamheten mot att omvandla avfall till en resurs. En plan för sluttäckning av samtliga deponier är framtagen. Sluttäckningen kommer att minska mängden
lakvatten från deponierna. Lakvatten kan innehålla farliga svårnedbrytbara ämnen samt
tungmetaller.
Ett arbete har även skett gällande el-anslutning av fartyg i linjetrafiken. Tidigare kördes fartygsmotorerna även när fartygen låg i hamn, för att klara elförsörjningen ombord. Detta
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medförde avgasutsläpp i hamnen. Med elanslutningen via landkabel, minskar utsläppen till
luft, fartygen försörjs med el från förnybara källor, enligt Region Gotlands elavtal.
Beträffande antibiotikaförskrivningen ligger Gotland fortfarande högst bland landets regioner men är på väg ner. 326 recept per 1 000 invånare var uthämtade tom 30 juni 2019,
jämfört med 287/1 000 inv. för riket. Samma period 2018 var 349 recept/1 000 inv. uthämtade på Gotland (301 för riket). Målet är 250 recept/1 000 inv. och år.
Regionen medverkar i nationella regionnätverk för hållbar upphandling. Detta har givit ett
betydande kunskapsutbyte, vilket kan förenkla och förbilliga hanteringen av kommande
upphandlingar, med avseende på miljökriteriearbete, projektuppbyggnad, implementering
samt hur projekt kan ge optimal effekt i verksamheten..
Kollektivtrafikenheten arbetar med ett analysarbete av trafikförsörjningsprogrammet för att
se vilka konsekvenser det har på kort och lång sikt ekonomiskt. En förbättrad kollektivtrafik kan på sikt minska bilkörandet på Gotland, vilket skulle minska utsläppen av växthusgaser.
INDIKATOR (jämförelse)

2019

2018

2017

2016

Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler, %

–

99 (94)

–

99 (91)

Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken, %

–

24 (87)

36

21 (82)

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under årets första 6
månader enligt KKiK, andel, %

–

31

31 (28)

24 (26)

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling, andel, %

–

–

–

54 (39)

Insamlat hushållsavfall totalt kommun, kg/person

–

346 ()

–

515 (518)

Tabell 15: Indikatorer mål 14, Utveckla Gotland som ekokommun
* Förnybar och återvunnen energi jämförs med medelvärdet för Sveriges ekokommuner, förnybara bränslen jämförs med riket, ekologiska livsmedel kan ej jämföras då mätningen inte ingår i KKiK längre, båda indikatorerna avseende hushållsavfall jämförs med alla kommuner.

Mål 15: Ställ om till lokalproducerad och förnybar energi

Region Gotlands huvudsakliga arbete här är kopplat till Energipilot Gotland med tillhörande aktiviteter och kontakter och då särskilt ansvaret för åtgärden Energicentrum där huvudmannaskapet faller på Region Gotland.
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Energicentrum är beviljat anslag av Energimyndigheteten, inom deras ordinarie budgetmedel för regional och kommunala energi- och klimatrådgivning samt regional kapacitetsutveckling till och med kvartal 2 2020, finansieringen därefter är osäker, på samma sätt som
ordinarie energi-och klimatrådgivning också bara beviljas anslag för ett par år i taget.
Inom området finns också ett stort antal projekt på Gotland där regionala utvecklingsmedel
eller EU-fondmedel bidrar med finansiering. Region Gotland medverkar även i arbetsgrupper samt styr- och referensgrupper. Värt att nämna är att en reserådgivare finns anställd hos
kollektivtrafikavdelningen, tack vare det regionalfondsprojekt som länsstyrelsen driver för
hållbara transporter på Gotland. Det projektet kompletteras av transportprojektet "Ratta
Grönt" som beviljats fortsatt stöd inom ramen för Energicentrum.
INDIKATOR

2018

2017

2016

Lokalt producerad biogas, GWh/år

2019
–

30

29,5

29,7

Lokalt producerad solel, GWh/år

–

2,9

1,7

1,1

Lokalt producerad vindkraft, GWh/år

–

374

554

432

Tabell 16: Indikatorer mål 15, Ställ om till lokalproducerad och förnybar energi
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Mål 16: Säkra tillgången till vatten av god kvalitet

Region Gotland bidrar genom närvaro i en mängd vattenrelaterade interna och externa
grupper och projekt bland vilka kan nämnas samordning och uppföljning av VA-planen,
ramprojektet ”Vatten i odlingslandskapet”, Länsstyrelsens handlingsplan för klimatanpassning, ”SCARCE”-projektet (värderingsmodeller vid vattenbrist) samt samarbetsprojektet
Blått centrum Gotland, där regionen bidrar med 40% tjänst. Centret har under perioden
genomfört ”Östersjödagarna”, insatser för att främja vattenbruk på Gotland, inklusive en
internationell konferens på området samt samarbets- och ansökningsarbete.
Södra Gotlands vattenförsörjning har förbättrats då bräckvattenverket vid Kvarnåkershamn har tagits i drift. Den 19 juni distribuerades det första färdiga dricksvatten från bräckvattenverket till abonnenter i en handfull socknar i området. Anläggningen är nu under inkörning.
Arbetet med ”Testbädd Storsudret” pågår. Här har olika åtgärder samlats för att hålla kvar
regnvattnet, så att det hinner infiltrera ner till grundvattenmagasinen, istället för att snabbt
spolas ut i havet via bäckar och diken. Försöken ska utmynna i kostnadseffektiva lösningar
för att säkra tillgången på grundvatten. På så sätt ska dricksvattensituationen framgent förbättras. Lärdomar av ”Testbädd Storsudret” har lett till att VA-avdelningen fått medel från
EU för att göra analyser av läkemedelsrester före och efter reningsprocessen. Detta kommer att göras i en pilotanläggning på Visby avloppsreningsverk för att kunna dimensionera
en anläggning för dricksvattenproduktion av renat spillvatten.
INDIKATOR

2018

2017

2016

Andel mängd levererat kommunalt vatten från skyddade
vattentäkter, %

2019

94

94

94

Antal kommunala vattenskyddsområden

17

17

20

Procentuell andel tjänligt* provresultat i enskilda vattentäkter, %

70

70

70

Tabell 17: Indikatorer mål 16, Säkra tillgången till vatten av god kvalitet
*inklusive tjänligt med anmärkning. Data från 2015 års 100-brunnarsundersökning

Mål 17: Gotlands klimatavtryck ska minska
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Inom Region Gotland genomförs flera aktiviteter i arbetet för att minska Gotlands klimatavtryck. Det ställs klimatkrav i upphandlingar och Region Gotland arbetar för att öka användningen av digitala mötesformer internt och därmed minska behovet av resande i tjänsten. Inom Region Gotlands måltidsservice meny- och receptplanerar man för ökad andel
vegetariska måltider, minskad andel kött och ökad andel ekologiska och närproducerade
livsmedel. Måltidservice har även tagit fram en modell för att mäta svinn och samt en åtgärdsplan för att minska svinnet inom måltid.
I arbetet ovan konstateras att system finns, till exempel avseende livsmedel och resebyråtjänster, för att få sammanställda leverantörsuppgifter om inköpens klimatpåverkan. Motsvarande uppgifter saknas dock för t ex förbrukningsartiklar av plast samt transporttjänster
som t ex färdtjänst. Det behövs både fortsatt utvecklingsarbete i samverkan mellan regioner, men också tydligare kravställan från respektive region. Internt saknas fortfarande
systemstöd för uppföljning av antalet körda km med regionens fordon. Därmed saknas
också möjlighet att följa upp utfallet av policies och regler för t ex användning av förnybara
drivmedel enligt energiplan och biogasstrategi, vilket annars skulle levererats under perioden.
Regionövergripande sker deltagande i flera olika projekt inom klimatområdet, exempelvis
kring Energimyndighetens Gotlandsuppdrag, framtagandet av regional koldioxidbudget
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och länsstyrelsens arbete med ny energi- och klimatstrategi. I den senare har regionen ingått
både i styr- och arbetsgrupp. Tidiga intentioner i RegSam om att regionen skulle anta länsstyrelsens dokument som sitt eget skrinlades då bl. a tidsramarna för länsstyrelsens uppdrag
inte gett utrymme för den politiska beredningsprocessen som normalt föregår ett fullmäktigebeslut om styrdokument.
INDIKATOR (jämförelse)*
Andel nyregistrerade bilar med alternativa bränslen, %
Sektorsvisa klimatutsläpp Gotland, CO2e ( nationell statistik, finns t o m
2017)
- stenindustri
- jordbruk inkl. djurhållning
- mark-, flyg- och vägtransport
- inrikes sjöfart
- övrigt
Utsläpp av CO2 från fossila bränslen i egna verksamheter, kton/år
Utsläpp av CO2 från tillförda fossila bränslen, kton/år

2019

2018

2017

2016

9,9 (9,1)

5,3 (6,5)

4,5 (4,6)

–

–
1 719 454
284 247
143 330
17 748
76 380

–
1 800 227
273 993
140 649
21 579
79 051

–

–

-

223

216

215

Tabell 18: Indikatorer mål 17, Gotlands klimatavtryck ska minska
* Jämförelsen är med riket.

Mål 18: Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som bidrar till tillväxt över hela ön

Region Gotland arbetar med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi som ska vara klar
i slutet av 2020 och peka ut inriktningen för utvecklingsarbetet för olika gotländska aktörer.
Projektet Disa, Digital Samhällsbyggnad, har under året gått in i produktionsfas och därmed påbörjat implementeringen av de utvecklade tjänsterna i samhällsbyggnadsförvaltningen. Under kommande år kommer regionen att gå över till en helt digitaliserad samhällsbyggnadsprocess, vilket bedöms få en positiv påverkan på ekonomin, produktiviteten och
rättssäkerheten i handläggning och lovgivning. Förändringar i PBL kräver sedan årsskiftet
betydligt kortare handläggningstider för bygglov, vilket också påverkar utfallet.
Inom översiktlig planering har ett planprogramarbete för Klintehamn pågått. Det har varit
ett spännande projekt med försök att hitta nya former för att kunna utveckla öns tätorter
tillsammans med invånarnas önskemål och idéer. Bland annat har digitala verktyg och direkta möten använts. Arbetet med ny/reviderad översiktsplan har startat, men fått gå på
sparlåga hittills under 2019, på grund av resursbrist ifråga om medarbetare.
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Under året har det varit extra fokus på att skapa förutsättningar för byggnation av studentbostäder med 12-månaders kontrakt och hyreslägenheter. Pågående försäljningsarbete med
bland annat ”Romapaketet” samt Korsbygården i Lärbro för att stimulera tillväxt och aktiviteter på landsbygden. Genomförandet av dubbel markanvisning är igång.
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2.4.4

Målområde Kvalitet

I Region Gotland används kvalitet i betydelsen hur någonting är och upplevs, vilket kan
vara olika hos olika människor. Grunden till kvalitet är därför att identifiera mottagaren av
en vara eller tjänst och att ta reda på dennes behov och förväntningar. Tjänster ska hålla
överenskommen kvalitetsnivå och ha god tillgänglighet. Medborgarna ska känna tillit till att
regionen använder skattemedel varsamt och bedriver en så effektiv verksamhet som möjligt.
Mål 19: God tillgänglighet till Region Gotland

I Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) mäts telefontillgänglighet, bemötande och hur
lång tid det tar att få svar via e-post. Det finna inga nya resultat för året. En ny mätning
kommer att göras under hösten och resultaten presenteras i årsredovisningen. Flera av förvaltningarna har analyserat sina resultat från förra året och arbetar med att öka tillgängligheten på olika sätt. Exempelvis pågår utveckling av den regiongensamma kundtjänstfunktionen bland annat genom det gemensamma forumet kundtjänstrådet och arbete med att
skapa gemensamma riktlinjer. För att underlätta samverkan kommer regionupplysningen
övergå till samma IT-plattform som kundtjänsten inom teknikförvaltningen.
I september fanns ca 170 e-tjänster publicerade på regionens hemsida. De flesta tjänsterna
finns inom området, bygga, bo och miljö. Under ett år (aug 2018 – aug 2019) har 7 100 etjänster skickats in till e-tjänsteplattformen. Samtliga förvaltningar beskriver att de arbetar
med att öka tillgängligheten genom att bland annat utveckla sina e-tjänster. Mina meddelanden för digital kommunikation med medborgarna är infört och arbetet med att införa
”mina sidor” har påbörjats. Teknikförvaltningen har ökat sin tillgänglighet inom kundtjänsten och vid Visby återvinningscentral.
Tillgängligheten till den gotländska vården är fortsatt god inom flera områden jämfört med
riket, dock uppnås inte hälso- och sjukvårdsnämndens eget mål. Telefontillgängligheten
inom primärvården är generellt god men resultatet varierar mellan de olika vårdcentralerna.
En bidragande orsak till varierade resultat har varit vakanta distriktsskötersketjänster. För
att öka tillgängligheten pågår förbättringsarbeten utifrån vårdcentralernas olika förutsättningar.
Under perioden har resultatet av den årliga medborgarundersökningen Hälso- och sjukvårdsbarometern presenterats. Undersökningen visar att fler än åtta av tio av de tillfrågade
instämmer helt eller delvis i att de har tillgång till den sjukvård de behöver vilket placerar
Region Gotland bland de främsta i undersökningen.
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Inom samhällsbyggnadsförvaltningen drivs ett projekt som syftar till att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen, digitalsamhällsbyggnad (DiSa). Det digitala flödet underlättar ärendehantering, och bidrar till en jämställd, öppen och hållbar planerings- och byggprocess.
Överförmyndarnämnden har i en kundundersökning mätt upplevelsen av tillgänglighet. Resultaten visar att man är nöjd med verksamhetens tillgänglighet, när det gäller telefontillgänglighet ( 81,5 procent), besökstider ( 83,2 procent) e-post (99,4 procent) och handläggningstider (95,7 procent).
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INDIKATOR (jämförelse)*

2018

2017

2016

Andel som får svar på e-post inom två dagar, %

84 (80)

80 (86)

94 (86)

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt
svar på en enkel fråga, %

47 (53)

37 (51)

41 (52)

80 (88)

85 (89)

83 (89)

76 (85)

76 (81)

72 (78)

Kontakt med primärvården samma dag – telefontillgänglighet, %
Andel som upplever ett gott bemötande vid kontakt med kommunen,
andel av maxpoäng, %

2019

94 (87)**

Tabell 19: Indikatorer mål 19, God tillgänglighet till Region Gotland
* Kontakt med primärvården samma dag jämförs med alla landsting. Övriga jämförelser är med deltagande kommuner i KKiK.
**Avser våren 2019

Mål 20: God kvalitet i skolan

Barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har antagit
mål som bidrar till att uppnå målet god kvalitet i skolan. Nämndmålen är kunskapslyft för
barn, unga och vuxna, kunskapslyft i arbetslivet och lyckad integration.
Delaktighet

Nöjdheten hos vårdnadshavare till barn i den kommunala förskolan fortsätter att öka. I förskolan har resultaten för delaktighet ökat jämfört med tidigare år. Många förskolor bjuder
in vårdnadshavare för diskussion kring enkätresultatet för att kunna ge ett djup till hur man
ska kunna förbättra sin verksamhet och förskolepersonalen har aktivt arbetat med enkätresultaten på föräldraråd och vid föräldramöten.
Resultaten från Skolinspektionens elevenkät antyder att elevernas nöjdhet med skolan
minskat något sedan 2016. Generellt är eleverna i de yngre årskurserna mer positiva till sin
skola än de i högre årskurser. Resultat vid tidigare gjorda enkätundersökningar för elever i
årskurs 5 och 9 visar att frågor som rör delaktighet har relativt låga resultat som dessutom
sjunker med ökande ålder. Elevernas förväntan och bild av vad delaktighet är och skall vara
stämmer inte överens med det de sedan upplever i skolan.
Ett fortsatt utvecklingsområde för både grundskolan och gymnasiet är att öka elevernas
och vårdnadshavares möjlighet till delaktighet och förståelse för vad det innebär. Man behöver tydligt informera vårdnadshavare och elever vilka delar de kan vara delaktiga i och
vilka delar som styrs av skollag och läroplan. En gemensam struktur behöver skapas kring
förebyggande arbete med information till vårdnadshavare och elever samt barn. Informationen behöver innehålla både skyldigheter och rättigheter som vårdnadshavare och elever/barn har.
Deltagarna på folkhögskolan uppger i enkätundersökningar att de har goda möjligheter att
påverka sin planering och utbildningens upplägg.
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Yrkeshögskoleutbildningen, Drift- och underhållsteknik på vuxenutbildningen, har elevrepresentanter som är delaktiga i ledningsgruppens arbete kring utbildningen. De har även en
förslagslåda som eventuellt kan bli digital i framtiden.
Effektiva processer

Skolresultat och andel behöriga till yrkesprogram på gymnasieskolan respektive andelen
med examensbevis efter avslutad gymnasieutbildning är ett mått på effektiva processer
inom skolan. Skolresultaten för 2019 är fortfarande preliminära. Resultaten visar att andelen behöriga elever till yrkesprogram har ökat sedan 2018 för de kommunala skolorna. Det
är en fortsatt utmaning i att lyfta pojkars resultat och höja resultaten för skolor som har
lägre resultat. Preliminära resultat i nationella prov visar på både bättre och sämre resultat
jämfört med tidigare år och en del resultat är i samma nivå som tidigare. Oroande är dock
att flera resultat pekar på stora skillnader mellan könen och mellan skolor.
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Även gymnasieskolans resultat är preliminära. Sammantaget för Wisbygymnasiet är resultaten goda och ligger högre totalt sett de senaste åren jämfört med riket. Skillnaden i andel
elever som erhåller gymnasieexamen på de högskoleförberedande programmen och yrkesprogrammen har preliminärt minskat från cirka 10 procentenheter år 2018, till 2 procentenheter 2019. Andelen elever som går yrkesprogram som når högskolebehörighet har preliminärt ökat med 13,6 procentenheter och ligger långt över riket för 2018.
År 2019 fick 88 procent av gymnasiesärskolans avgångselever fullständiga betyg, vilket är
31 procentenheter högre än 2018. Andelen kvinnor med fullständiga betyg var högre än andelen män. Värt att notera är att dessa resultat ska tolkas med försiktighet då det är en liten
grupp med få elever.
Samverkan

Utvecklingsarbetet med VuxKomp, ett samarbete mellan socialförvaltningen, utbildningsoch arbetslivsförvaltningen och Arbetsförmedlingen, är i full gång och goda resultat kan
uppvisas. Syftet är att få fler personer i egen försörjning genom arbete eller studier.
Aktiviteter för att uppnå målet God kvalitet i skolan

Utbildning- och arbetslivsförvaltningen arbetar med flera olika skolutvecklingsinsatser som
innebär digitalisering och att använda moderna lärverktyg. Detta kräver kunskap, bland annat om att leda verksamheter i förändring.
Projektet Tillgängliga lärmiljöer, får stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Syftet
med projektet är att öka kunskapen om olika pedagogiska arbetssätt för barn och elever
med funktionsnedsättning. Genom kartläggning och analys utvecklas tillgängligheten pedagogiskt, socialt och fysiskt.
PRIO (Planering, Resultat, Initiativ, Organisation) är ett skolutvecklingsprojekt utifrån en
modell som SKL sammanställt i samarbete med Stockholms stad. Målet är att med hjälp av
förbättringsledare förbättra det systematiska kvalitetsarbetet på enhetsnivå. Hälften av
grundskolorna har genomfört förbättringsarbetet.
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Digitaliseringsstrategin och den nationella handlingsplanen för digitalisering av skolväsendet, är viktiga delar när Utbildning- och arbetslivsförvaltningens egen handlingsplan för digitalisering ska omsättas. Syftet är att med digitalisering som medel skapa bättre förutsättningar för förskolans, skolans och vuxenutbildningens verksamheter. Om digitaliseringens
möjligheter används på rätt sätt, med barns och elevers bästa i fokus, kan de bidra till höjd
kvalitet, stärkt likvärdighet och ökad effektivitet i hela skolväsendet. Exempel på pågående
arbeten inom digitalisering är IFOUS (innovation, forskning och utveckling i skola och förskola), digitala lärmiljöer och likvärdig utbildning med fjärr och distansundervisning.
Det går i nuläget inte att påvisa någon effekt av digitaliseringen. Likvärdigheten brister, det
är fortfarande upp till engagerade och intresserade lärare om det skall bli en undervisning
där digitalisering och användandet av digitala läromedel är helt genomtänkta och en naturlig
del av lärandet.
Synpunktshantering

Inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde har områden med negativa synpunkter identifierats. Negativa synpunkter som berör förskolan är, personalens omsorgsuppdrag brister, barngruppernas storlek, utomhusmiljöns säkerhet och undermålig sommarbemanning. Negativa synpunkter som berör grundskolan är, undervisning, särskilt stöd,
värdegrundsarbete, information och trafiksituation kring skolan.
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Till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har det under perioden inkommit sex synpunkter varav tre berör folkhögskolan och övriga tre Wisbygymnasiet. Det finns ett samband mellan inlämnade synpunkter, anmälan till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet. En anledning till att anmälningarna är så få kan vara att eleverna är äldre och har lärt
sig vem de ska vända sig till med synpunkter och eventuella klagomål. Vårdnadshavarna har
följt sina barn under längre tid i utbildningssystemet och lärt sig vilka rutiner som gäller. Ett
gott samarbete mellan elever, deltagare, lärare och skolledning gör att det är enkelt att åtgärda eventuella synpunkter.
INDIKATOR (jämförelse)*

2019

2018

2017

2016

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn, %
- flickor
- pojkar

–

68 (61)
65 (59)
71 (60)

45 (60)
–
–

55 (63)
50 (63)
58 (63)

Kostnad förskola, kr/inskrivet barn

–

161 764 (151 845)

156 571 (147 445)

152 988 (142 232)

Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel, %

–

79 (69)

–

Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor,
andel, %
- flickor
- pojkar

86
87
80

82 (83)
88 (85)
77 (80)

81 (81)
86 (85)
76 (77)

88 (86)
91 (88)
86 (85)

Kostnad per betygspoäng i åk. 9 i kommunala skolor,
kr/betygspoäng

–

434 (451)

457 (440)

421 (382)

68 (71)
72 (74)
65 (67)

71 (71)
73 (74)
68 (68)

68 (71)
72 (75)
65 (67)

Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel, %
- flickor
- pojkar

–

80 (72)

Tabell 20: Indikatorer mål 20, God kvalitet i skolan
* Plats på förskola jämförs med deltagande kommuner i KKiK, de två kostnadsindikatorerna jämförs med alla kommuner. Elever nöjda med sin
skola som helhet jämförs med riket (deltagande skolenheter under den senaste 2-årsperioden). Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram
samt gymnasieelever med examen inom 4-år jämförs med riket.

Mål 21: God kvalitet i vården

Kvalitet och patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården följs utifrån Socialstyrelsens begrepp God vård. Sex områden följs genom nationella indikatorer: kunskapsbaserad, säker
vård, individanpassad, effektiv, jämlik och tillgänglig.
Patientupplevelser och delaktighet

Under perioden har resultatet av den årliga medborgarundersökningen Hälso- och sjukvårdsbarometern presenterats. När det gäller förtroendet för sjukhus svarar nästan åtta av
tio av de tillfrågade att de har mycket stort eller ganska stort förtroende för Visby lasarett,
vilket är bland de bättre i riket. Förtroendet för vårdcentralerna är lägre, dock i nivå med
rikets genomsnitt.
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Samtliga regioner deltar i den nationella patientenkäten som fångar patienternas upplevelse
av vården. Hittills i år har det kommit nya resultat om patienters upplevelser för standardiserade vårdförlopp inom cancervården. Resultaten ligger i nivå med rikets. Förbättringsområden är delaktighet och involvering.
Resultaten från en undersökning av patientupplevelser på akutmottagning har återförts till
verksamheten och lett till ett förbättringsarbete. Exempel är att det hållits samtal om bemötande av patienter, bland annat hur man uttrycker sig när patienter hänvisas till vårdcentral.
Frågan om varuautomat i väntrummet har även diskuterats i gruppen för nya akuten.
Brukarundersökningar i hemsjukvården visar att 96 procent är nöjda eller mycket nöjda
med den vård de fick. 86 procent känner att de alltid blir bemött med respekt och på ett
hänsynsfullt sätt.
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har olika strukturer för att inom olika områden involvera patientföreningar. Ett exempel på detta är dialogmöte som en del i arbetet med regional cancerplan. Att fortsätta utveckla strukturer för att skapa goda förutsättningar för delaktighet på olika nivåer är en angelägen fråga för hälso- och sjukvården.
Alla öron, näsa- och halscancerpatienter och bröstcancerpatienter på Gotland erbjuds
elektroniskt Min Vårdplan, e-MVP. För patienten innebär det att deras vårdinformation
finns samlad på ett ställe.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har, tillsammans med Region Stockholm påbörjat en
upphandling av Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM, där det övergripande målet är att
genom digitalisering förbättra patienternas möjligheter att vara delaktiga i sin vård och möjliggöra nya arbetssätt inom hälso- och sjukvården.
Effektiva processer

Uppföljning av sjukvårdens kvalitetsregister med avseende på uppnådda medicinska resultat visar att en stor andel av uppnådda resultat i Region Gotland ligger väl i nivå med rikets
medelvärden samt inom vissa områden även bättre. Inom en del områden når Gotland
dock inte upp till uppsatta kvalitetsmål och förbättringspotential föreligger.
Arbetet med en jämlik och effektiv vård genom standardiserade vårdförlopp kommer att
startas upp i flera omgångar. Under perioden har beslut fattats om tio nya områden aktuella
för införandet av standardiserade vårdförlopp.
Antibiotikaförskrivningen inom tandvården har i Sverige minskat med ungefär en tredjedel
under perioden 2009-2017 och Gotland är en av de regioner där minskningen under de
senaste åren varit som allra störst med över 40 procent. Resultatet innebär att riskerna för
utveckling av antibiotikaresistens minskar.
Beträffande antibiotikaförskrivningen inom hälso- och sjukvården, ligger Gotland fortfarande högst bland landets regioner men är på väg ner. Stramagruppen i Region Gotland har
under året sett över organisation och arbetssätt för att mer effektivt än hittills bidra till en
sänkt antibiotikaförskrivning.
Hjärtmottagningen på Visby lasarett har fått utmärkelse av Swedeheart för att ha bäst täckningsgrad i hela riket när det kommer till att registrera hjärtinfarkter. Tack vare idogt arbete
av mottagningen har Visby lasarett seglat upp som bäst i klassen.
Ett hundratal personer på Gotland som behandlas med det blodförtunnande läkemedlet
Warfarin får digitala meddelanden om doseringen via 1177, Vårdguidens e-tjänster. Gotland är andra region i landet efter Region Jönköpings län som erbjuder tjänsten.
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Mätning av andel patienter med trycksår som genomförs årligen visar att det uppsatta målet
inte uppnås. Handlingsplan finns framtagen för minskad förekomst av trycksår.
Ett fortsatt systematiskt arbete pågår i såväl specialist- som primärvård för att förbättra resultaten för att minska patienters blodsockernivå. Bland annat planeras en diabetesskola
(patientutbildning) i primärvården.
I samband med Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) återrapportering av sin granskning påtalades brister och behov av förbättring bland annat inom uppföljning och analys av
avvikelserapporter, riskanalyser av vårdprocesser, egenkontroll samt patientmedverkan. Po-
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sitivt är att IVO även ser att kraften för förbättring finns och att medarbetarna är engagerade. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har påbörjat arbetet med att åtgärda påtalade brister.
Samtliga deltagare som deltagit i hälso- och sjukvårdsförvaltningens förbättringsprogram,
upplever att deras arbete har lett till förbättringar både för patienter och för verksamheten.
Förbättringsprogrammet har även uppmärksammats utanför hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Samverkan

Målet för en ”Sammanhållen vård och omsorg” (Undvikbar slutenvård, oplanerade återinskrivningar och utskrivningsklara) uppnås inte. Inom ramen för överenskommelsen för
”Trygg och effektiv utskrivning” har Vuxennätverket (hälso- och sjukvårdsförvaltningen
och socialförvaltningen) under perioden arbetat med proaktiva arbetssätt med syftet att arbeta förebyggande och skapa gemensamma rutiner. Dock är det för tidigt att utvärdera effekten.
Synpunktshantering

Hälso- och sjukvården får in synpunkter från webbtjänsten ”lämna dina synpunkter” på
regionens hemsida men har sedan i maj 2018 även hanterat klagomål från patienter och
närstående i avvikelsesystemet Flexite. Hittills i år har 51 rapporter registrerats. Tiden för
handläggning varierar från återkoppling samma dag till som mest 50 dagar. Det område
som har störst antal klagomål är bemötande. Synpunkter som inkommit via regionens synpunktshanteringssystem har analyserats och de områden där det kommit in positiva synpunkter (bemötande, information och omhändertagande) och områden med negativa synpunkter (bemötande/kommunikation, dokumentation, bokning av besök, fakturering och
information) har identifierats. Under perioden har 181 klagomål inkommit till patientnämnden. Det är en liten minskning i jämförelse med förra året.
2019

2018

2017

2016

10,0 (9,3)
7,5 (9,0)
11,9 (9,5)

9,8 (10,3)
9,1 (9,9)
10,4 (10,6)

10,9 (10,7)
10,5 (10,3)
11,1 (11,0)

89 (89)
89 (89)
90 (90)

91 (89)
91 (89)
92 (89)

90 (89)
89 (89)
91 (89)

77 (79)
75 (78)
79 (81)

–

INDIKATOR (jämförelse)*
Primärvård, diabetes: Blodsocker, andel över riskvärde

Genomförda läkarbesök inom 7 dagar i primärvård, andel %
- kvinnor
- män
Patientupplevd kvalitet avseende helhetsintryck i primärvården, index
- kvinnor
- män
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Patientupplevd kvalitet avseende helhetsintryck i somatisk vård, index
-öppen vård
- kvinnor
- män
-sluten vård
- kvinnor
- män
Patienter i sluten vård med vårdrelaterad infektion i somatisk vård, andel, %
-kvinnor
-män
Vårdtillfällen med undvikbar slutenvård 65 år och äldre, antal/100 000
inv.
- kvinnor
- män
Dödlighet 28 dagar efter hjärtinfarkt, andel %

Nettokostnad hälso- och sjukvård totalt (inkl. läkemedel), kr/inv.

90
90
91
93
92
93
5,2 (9,2)

(90)
(89)
(90)
(88)
(87)
(89)

(90)
(89)
(91)
(88)
(87)
(90)

6,9 (8,9)
11,8 (8,1)
0,00 (9,8)

5,1 (9,0)
6,1 (7,7)
3,8 (10,3)

2,2 (8,1)
2,6 (7,8)
1,7 (10,1)

6 268 (4 158)
5 113 (3 602)
7 656 (4 840)

6 235 (4 058)
5 203 (3 554)
7 476 (4 701)

5 482 (4 096)
4 918 (3 563)
6 161 (4 751)

–

22 (24)
20 (24)
23 (25)

22 (25)
26 (25)
20 (26)

31 292 (26 749)

29 525 (26 010)

28 499 (25 875)

Tabell 21: Indikatorer mål 21, God kvalitet i vården
*patientupplevd kvalitet avseende helhetsintryck i primärvården jämförs med riket. Övriga jämförelser är med alla landsting.
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Mål 22: God kvalitet i omsorgen

Utvecklingsarbete pågår för att göra brukare delaktiga i utvecklingen av verksamheten. Brukare inom daglig verksamhet har varit delaktiga i att se över habiliteringsersättningen och
rapporten presenterades för politikerna, vilket resulterade i en höjd habiliteringsersättning
under 2019 med hjälp av statliga stimulansmedel. Myndighetsavdelningen har involverat
pensionärsrådet och stöd- och försörjningsenheten har också tagit med brukare i utvecklingsarbetet. Förvaltningen har tagit fram en modell att utifrån brukarundersökningen involvera brukare i utvecklingsarbetet. Aktiviteter för att göra brukare delaktiga, bland annat i
utformandet av genomförandeplanen, har påbörjats inom alla avdelningar.
Inom alla nivåer inom socialförvaltningen pågår aktiviteten med att öka kunskapen och användandet av SIP, samordnad individuell plan.
En yrkesmässa för daglig verksamhet har genomförts där det visas upp vad det finns för
aktiviteter på de olika verksamheterna.
Socialförvaltningen har startat ett nytt projekt för att satsa på att digitalisera äldreomsorgen.
Projektet ska genomföra kompetensutveckling i digitala verktyg och välfärdsteknik för de
medarbetare som står närmast brukarna i vardagen. På demensboenden har man genomfört ett projekt för att pröva välfärdsteknik, så som robotkatter, cykla i en virtuell miljö,
nattkameror, minnesträna med surfplattor och smart-tv. På särskilt boende har tillgången
till Wifi ökat, i juni hade 76% av regionens boenden tillgång.
Socialförvaltningen har gjort en översyn av placeringen av barn och unga och där man konstaterar behov av förbättring och utveckling inom ledning-styrning, kommunikation, processer och rutiner.
Effektiva processer

Under våren har Socialstyrelsen presenterat Öppna jämförelser där resultat presenteras
inom socialtjänstens samtliga verksamhetsområden. Öppna jämförelser ger möjlighet att
jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader med andra kommuner och över
tid. Resultaten belyser både styrkor och förbättringsområden och är ett viktigt underlag för
förvaltningens fortsatta utvecklingsarbete.
Under året har minst en person som deltagit i daglig verksamhet gått till arbete på den reguljära arbetsmarknaden.
Samverkan
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I samverkan mellan socialförvaltningen och psykiatrin inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen har man skapat en sammanhållen beroendevård med en helt ny vårdkedja som underlättar för personer som söker hjälp. I mars invigdes första linjens mottagning för barn
och ungas psykiska hälsa också den i samverkan mellan socialförvaltningen och hälso- och
sjukvårdsförvaltningen.
Synpunktshantering

Totalt har det inkommit 56 synpunkter till socialförvaltningen. Vid genomgång av inkomna
synpunkter kan man konstatera att avdelningarna följer de riktlinjer som finns för inkomna
synpunkter. Det finns avdelningar där det inte inkommit synpunkter och där ett utvecklingsområde kan vara att tydligare informera om möjligheterna att inkomma med synpunkter, klagomål och förbättringsförslag. En granskning av inkomna synpunkter sker kontinuerligt på förvaltningsnivå vilket i vissa fall resulterat i att inkomna synpunkter har utretts som allvarliga missförhållanden. Områden med positiva synpunkter är: bemötande,
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trygg med personalen, att man blir lyssnad på, utveckling av mobila mötesplatser. Områden
med negativa synpunkter är: brister i kontinuitet, brister i informationsöverföring, bemötande, lokalers utformning.
INDIKATOR (jämförelse)*

2018

2017

2016

93 (88)
93 (88)
92 (89)

93 (89)
94 (89)
93 (90)

93 (89)
94 (89)
91 (90)

221 891 (249 329)

215 824 (243 986)

219 885 (236 969)

85 (81)
84 (82)
86 (81)

85 (82)
87 (83)
79 (83)

85 (83)
88 (83)
79 (82)

Kvalitetsaspekter inom särskilt boende äldreomsorgen,
andel av maxpoäng, %

57 (64)

60 (69)

60 (68)

Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare

80 (83)

80 (81)

84 (80)

79 (74)
85 (74)
75 (75)

- (72)
- (71)
- (72)

- (73)
- (73)
- (74)

73 (76)
77 (74)
69 (77)

74 (76)
69 (75)
79 (77)

74 (75)
79 (76)
68 (75)

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn,
andel, %
- kvinnor
- män
Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn,
andel, %
- kvinnor
- män

Kvalitetsaspekter inom LSS grupp- och serviceboenden,
andel av maxpoäng, %

Ej återaktualiserade ungdomar 13-20 år ett år efter avslutad utredning
eller insats, andel, %
- flickor
- pojkar

2019
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Tabell 22: Indikatorer mål 22, God kvalitet i omsorgen
* Brukarbedömningarna hemtjänst och särskilt boende jämförs med riket (jämfördes tidigare med alla kommuner). Brukarbedömning LSS och IFO
totalt jämförs med ovägt medel för alla kommuner. Kostnadsindikatorn jämförs med alla kommuner. Kvalitetsaspekterna jämförs med deltagande
kommuner i KKiK.
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2.4.5

Målområde Medarbetare

För Region Gotland är engagerade medarbetare avgörande för att nå resultat och vara en
attraktiv arbetsgivare som klarar framtidens kompetensförsörjning. Medarbetare som är
motiverade, upplever ett gott ledarskap och ser sin del i helheten blir också goda ambassadörer som bidrar till att stärka bilden av oss som arbetsgivare. Regionens verksamheter
skapar förutsättningar för ett hållbart medarbetarengagemang.
Mål 23: Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling

För att kunna bidra till verksamhetens utveckling är det viktigt att medarbetare upplever sitt
arbete meningsfullt, ser fram emot att gå till arbetet och upplever att de lär nytt och utvecklas i det dagliga arbetet. Region Gotland har ett samverkansavtal där intentionen är att i så
nära dialog med de som påverkas av ett beslut ska dialogen kring verksamheten föras. Det
är av stor vikt att chefen är lyhörd och öppen för inspel och medarbetarsamtalet, arbetsplatsträffen och samverkansgruppen är viktiga forum att föra dessa dialoger. I november
2017 tog Sveriges kommuner och landsting (SKL) och parterna (de centrala fackliga organisationerna) fram ett nytt centralt samarbetsavtal. Med detta som grund pågår en revidering
av Region Gotland lokala avtal och arbetet beräknas vara klart under 2019. För att flytta
kulturen mot mer samarbetskultur så har alla samverkansgrupper på förvaltningsnivå deltagit i ett seminarium med temat samarbetskultur och arbetet fortsätter på förvaltningarna.
Flera förvaltningar har arbetat med att stärka medarbetarnas påverkansmöjligheter, bland
annat genom delaktighet inför framtagande av verksamhetsplaner. Andra aktiviteter som
genomförts är projekt med schemalagd verksamhetsutveckling.
Ett sätt att arbeta med verksamhetsutveckling och som genomförts inom regionen i flera år
är ”Förnyelsepriset”. Inför 2019 nominerades 45 bidrag, vilket var nytt rekord och för
första gången hölls dagen på Ica Maxi Arena. Priset delas ut en gång om året i samband
med en dag då medarbetare har möjlighet att visa upp bidrag till förnyelse och utveckling
av sina olika verksamheter. Flera av förvaltningarnas verksamheter lämnar bidrag som visas
upp denna dag.
Regionfullmäktige har antagit nya mål för styrkortet 2020-2023 och mål 14 handlar om att
Region Gotland ska ha en tillitsbaserad kultur. Det är ett mål som kommer göra att vi
framåt än mer fokuserat kan sträva mot att få till en kultur där medarbetare ges möjlighet
att bidra till verksamhetens utveckling. Även arbetet Ett Region Gotland, där vi gjort en genomgående kartläggning kring vilken kultur vi har idag som hindrar eller stödjer vårt arbete
och hur vi vill att det ska vara framåt, kommer att ge oss ett bra underlag att ta fram aktiviteter på organisatorisk nivå för att förbättra vår kultur. Kartläggningen har genomförts under perioden och rapporten håller på att sammanställas.
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Ovan aktiviteter som lyfts fram antas bidra till högre måluppfyllelse. Jämförbara HME-siffror för 2019 kommer i samband med medarbetarundersökningen som genomförs i oktober.
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INDIKATOR

2018

2017

2016

–

89
90
87

89
90
87

–

–

79
80
77

80
81
77

–

Medarbetare ser fram emot att gå till arbetet, skala 0-100
- kvinnor
- män

–

75
76
75

76
76
74

–

Medarbetarengagemang (HME) totalt – Motivationsindex 0-100
- kvinnor
- män

–

81
82
80

82
82
79

–

Medarbetare upplever arbetet som meningsfullt, skala 0-100
- kvinnor
- män
Medarbetare upplever att de lär nytt och utvecklas i det dagliga arbetet, skala 0-100
- kvinnor
- män

2019*

Tabell 23: Indikatorer mål 23, Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling
*Siffror för 2019 kommer i samband med medarbetarundersökningen som genomförs i oktober.

Mål 24: Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos medarbetarna

Ledare med god insikt i regionens breda verksamhet och vilja och förmåga att leda sina
medarbetare på ett sätt som stödjer engagemang och goda insatser samt ger sina medarbetare ansvar att utföra sina uppdrag på bästa sätt är avgörande för en framgångsrik verksamhet och en förutsättning för att få engagerade och motiverade medarbetare.
Inom förvaltningarna har resultaten av medarbetarundersökningen bearbetats och aktiviteter som skapar engagemang och motivation hos medarbetare har tagits fram. Nära dialoger
på arbetsplatser kring arbetssituation, förbättringar och kompetensutveckling lyfts som
goda exempel, även delaktighet i samband med framtagande av verksamhetsplaner.
För att ta tillvara medarbetares engagemang och vilja till karriärutveckling och för att säkra
chefsförsörjningen på längre sikt, erbjuder regionen varje år utbildningen vägen till ledarskap till medarbetare som kan tänka sig att gå vidare in i ett ledarskap.
Ovan aktiviteter som lyfts fram ska bidra till högre måluppfyllelse. Jämförbara HME-siffror
för 2019 kommer i samband med medarbetarundersökningen som genomförs i oktober.
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INDIKATOR

2018

2017

Chefer upplevs visa uppskattning för medarbetares arbetsinsatser,
skala 0-100
- kvinnor
- män

2019*

74
75
77

72
72
73

Chefer upplevs visa förtroende för medarbetare, skala 0-100
- kvinnor
- män

81
81
83

80
80
80

Chefer upplevs ge förutsättningar för att ta ansvar i arbetet,
skala 0-100
- kvinnor
- män

80
80
81

79
80
79

Medarbetarengagemang (HME) totalt – Ledarskapsindex 0-100
- kvinnor
- män

78
79
81

77
77
77

2016
–

–
–

–

Tabell 24: Indikatorer mål 24, Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos medarbetarna
*Siffror för 2019 kommer i samband med medarbetarundersökningen som genomförs i oktober.
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Mål 25: Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag

En framgångsfaktor för att nå Region Gotlands mål med goda prestationer och resultat är
att medarbetare vet vad som förväntas av dem i sitt arbete, är insatt i arbetsplatsens mål
och att dessa följs upp och utvärderas på ett bra sätt. Ett forum för att prata om sitt uppdrag, hur det hänger ihop med arbetsplatsens och i förlängningen förvaltningens och regionens uppdrag är det årliga medarbetarsamtalet.
Förvaltningarna lyfter bland annat aktiviteter kring den löpande dialogen mellan chef och
medarbetare som viktig för måluppfyllelse, även dialogen kring mål, förväntningar, att få
uppskattning och feedback.
Återkoppling av prestationer görs även systematiskt i samband med de årliga lönesamtalen.
I lönesamtalet ska cheferna beskriva kopplingen mellan mål, resultat och lön för medarbetaren. Det är viktigt att samtalet har hög kvalitet så att medarbetaren förstår sin del i arbetet
att nå verksamhetens uppsatta mål. Medarbetaren ska bedömas och individuell lönesättning
ska tillämpas utifrån uppsatta mål för verksamheten och medarbetaren. Hösten 2018 startades en utbildning i lönebildning för chefer med fokus på lönesamtalet. Cheferna har där
fått verktyg för att genomföra lönesamtal av god kvalitet genom teori och praktiska övningar. I utbildningen har även en teoretisk del kring lönebildningsprocessen ingått. Planeringen är att samtliga chefer inom regionen ska gå utbildningen inom det närmaste året, hittills har cheferna i tre förvaltningar genomgått utbildningen.
Region Gotlands satsning på utbildning för chefer i det coachande ledarskapet är också en
grund för att återkopplingssamtal och feedback från chefer till medarbetare görs på ett konstruktivt och professionellt sätt. Sådan utbildning genomförs årligen.
Ovan aktiviteter som lyfts fram antas bidra till högre måluppfyllelse. Jämförbara HME-siffror för 2019 kommer i samband med medarbetarundersökningen som genomförs i oktober.
INDIKATOR

2018

2017

2016

Medarbetare är insatta i arbetsplatsens mål, skala 0-100
- kvinnor
- män

2019*

81
82
78

79
80
76

–

Medarbetare upplever att arbetsplatsens mål följs upp och
utvärderas på ett bra sätt, skala 0-100
- kvinnor
- män

66
68
65

66
67
64

–

Medarbetare vet vad som förväntas av dem i sitt arbete,
skala 0-100
- kvinnor
- män

84
86
82

84
84
82

–

Medarbetarengagemang (HME) totalt – Styrningsindex 0-100
- kvinnor
- män

77
78
75

76
77
74

–
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Tabell 25: Indikatorer mål 25, Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag
*Siffror för 2019 kommer i samband med medarbetarundersökningen som genomförs i oktober.
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Mål 26: Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren att bibehålla god hälsa

Medarbetarna är Region Gotlands viktigaste resurs och helt avgörande för att vi ska klara
vårt uppdrag. Arbetsmiljö- och hälsoarbetet är därför ett prioriterat område där en förflyttning mot mer främjande och förebyggande insatser bedöms vara nödvändigt för att klara
de utmaningar som finns framåt. De nya målen i styrkortet för 2020-2023 samt den arbetsmiljö- och hälsopolicy som är framtagen och under politisk hantering stödjer den förflyttning som ses som nödvändig.
Flera av de aktiviteter som genomförts är proaktiva där verksamheter arbetat med organisatoriska faktorer som hållbara scheman, överanställning samt alternativa arbetstidsavtal. Vidare har medarbetare genomgått grupputvecklingsinsatser med fokus på exempelvis konflikthantering samt utbildningsinsatser inom områden som stresshantering och återhämtning men även främjande områden som kost, motion och sömn. Regionövergripande pågår
ett arbete med en riktlinje för friskvård och den partsgemensamma arbetsmiljöutbildningen, som togs fram under 2018, genomförs regelbundet för nya chefer och skyddsombud. Under oktober genomförs den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet via ett nytt digitalt verktyg som har tagits fram i syfte att underlätta och stärka arbetsmiljöarbetet lokalt på enheterna.
För att komma tillrätta med höga sjuktal beskriver förvaltningarna vikten av arbetet med
rehabilitering för medarbetare som hamnat i sjukdom där fokus i flera verksamheter legat
på längre sjukfall. Region Gotland har nu ett implementerat rehabiliteringsverktyg för samtliga chefer med syfte att göra det enklare för chefen att följa upp både korttids- och långtidssjukfrånvaro samt bidra till ett mer proaktivt arbete.
Samarbeten med andra aktörer som företagshälsovården och försäkringskassan utvecklas
kontinuerligt. Genom avsatta resurser söker Region Gotland medel via avtalet TLO-KL (tidig lokal omställning) via Omställningsfonden. Flera förvaltningar har genomförda eller
planerade insatser för att stödja medarbetare i omställning eller för att förhindra en befarad
omställning på sikt.
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Det långsiktiga målet i Region Gotland är att medarbetarna är friska och sjuktalen hålls
låga. Regionstyrelseförvaltningen har i uppdrag att samordna insatser med målet att minska
sjuktalet i genomsnitt i regionen till högst 4,5 procent år 2020. Även i jämställdhetsplanen
finns mål att sjuktalet inte ska överstiga 4,5 oavsett kön. Sjuktalet till och med augusti 2019
är 6,0. Jämförbar siffra med förra året är 5.85. Kvinnors sjuktal är på regionnivå oförändrat
medan männen står för en ökning. Trenden syns även på förvaltningsnivå. Skillnaden är
fortsatt stor mellan könen.
Med ett mer främjande och förebyggande arbete bedöms Region Gotland att på sikt få
bättre förutsättningar för friskare medarbetare och lägre sjuktal. Arbetet är långsiktigt och
ger inte snabba mätbara effekter. Sjuktalen inom regionen påverkas även av folkhälsan i
stort där vi exempelvis vet att motion och fysisk aktivitet är en viktig faktor för hälsa. I
dagsläget ser vi en trend generellt i Sverige att vi rör oss allt mindre. Flera förvaltningar beskriver en ohälsa som inte bedöms vara arbetsrelaterad. Satsningar på exempelvis friskvård
för medarbetare bedöms därför vara nödvändig för att nå målet med lägre sjuktal.
Det finns andra faktorer som bör uppmärksammas. En längre sjukskrivning har ofta föregåtts av korttidsfrånvaro, vilken flera förvaltningar signalerar ökar. Möjligheten till anpassningar i arbetet vid sjukdom är en viktig faktor för både tidig och effektiv återgång i arbetet
eller till och med att bibehålla arbetsförmåga trots sjukdom. Möjligheten till sådana anpass43 (75)
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ningar beskrivs idag i många verksamheter som begränsad utifrån deras förutsättningar. Arbetet med breddad rekrytering, heltid som norm, men även för att bibehålla medarbetare
med förändrad arbetsförmåga, som redan finns i våra verksamheter, förutsätter andra arbetssätt och det arbetet behöver intensifieras. Region Gotlands kompetensförsörjningsutmaning samt besparingskraven som finns i verksamheterna är andra faktorer med tänkbar
påverkan på målets indikator.
Ovan aktiviteter som lyfts fram antas bidra till högre måluppfyllelse. En fullständig analys
av sjuktalet för 2019 görs vid årsskiftet.
INDIKATOR (jämförelse)*
Sjukfrånvaro, %
- kvinnor
- män

2019**

2018

2017

2016

6,0
6,6
4,4

5,8 (6,6)
6,5 (7,3)
3,8 (4,2)

5,7 (6,7)
6,3 (7,4)
3,8 (4,2)

5,9 (6,9)
6,6 (7,6)
3,6 (4,2)

Tabell 26: Indikatorer mål 26, Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren att bibehålla god hälsa
*Jämförelse med alla kommuner
**Avser 2018-08-01 - 2019-08-31 övriga år är kalenderår

Sjuktal Region Gotland
2019-08-31,

Kvinnor
Män
Totalt

Motsvarande

senaste 12 mån

period

period

föregående år

6,6 %

6,6 %

4,4 %

3,7 %

6,0 %

5,9 %

2019-08-31,

Motsvarande

Tabell 27: Sjuktal (%)

Sjuktal uppdelat på förvaltning
senaste 12 mån

period

period

föregående år

Regionstyrelseförvaltningen

5,8 %

5,4 %

Teknikförvaltningen

4,5 %

3,8 %

Samhällsbyggnadsförvaltningen

5,4 %

3,6 %

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

5,8 %

5,6 %

BUN

6,0 %

5,9 %

GVN

4,7 %

4,6 %

Socialförvaltningen

7,2 %

7,3 %

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

5,4 %

5,4 %
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Tabell 28: Sjuktal per förvaltning (%)
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2.4.6

Målområde Ekonomi

Region Gotlands ekonomi ska vara uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv vilket
innebär att upprätthålla balans mellan inkomster och utgifter samt att värdesäkra förmögenheten (det egna kapitalet) över en längre tid. Målområdet omfattar de finansiella mål
som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.
Mål 27: Budgeterat resultat ska uppgå till minst 2 % av nettokostnaden

Målet uppnås inte. Det budgeterade resultatet är 57 mnkr. Verksamhetens nettokostnader
beräknas till 5 181 mnkr vilket innebär att det budgeterade resultatet uppgår till 1,1 procent
av nettokostnaden.
Mål 28: Årets ekonomiska resultat ska uppgå till minst 2 % av nettokostnaden

Målet uppnås inte. Årets ekonomiska resultat beräknas uppgå till 69 mnkr, vilket är 1,3 procent av den beräknade nettokostnaden. Nämndernas resultat är negativt med en budgetavvikelse på -46 mnkr vilket är oroande för stabiliteten i det ekonomiska resultatet.
Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
samt hälso- och sjukvårdsnämnden förhåller sig till detta mål. Hälso- och sjukvårdsnämnden har formulerat ett eget mål kopplat till detta, Ekonomiskt resultat enligt budget. Socialnämnden har som prioriterat utvecklingsområde Ekonomi i balans. Det finns tre påbörjade
aktiviteter. Barn- och utbildningsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
har inga prioriterade områden eller aktiviteter kopplade till målet och har heller inte kommenterat måluppfyllelse.
Ingen av nämnderna kommer att uppnå målet.
Mål 29: Soliditeten skall vara minst 45 %

Målet uppnås inte. Soliditet är ett mått på finansiell styrka och visar hur stor andel av de totala tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Soliditetsutvecklingen är beroende av
två faktorer, dels hur det egna kapitalet förändras, dels hur tillgångarna förändras.
För perioden är soliditeten 43,8 procent vilket är en försämring mot föregående år (44,8).
Prognosen för soliditeten vid årets slut exklusive ansvarsförbindelsen är 41 procent.
Mål 30: Den totala nettokostnadsökningen ska inte överstiga ökningen av skatteintäkter och
generella statsbidrag
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Målet uppnås för perioden. Den totala nettokostnadsökningen i perioden efter finansnetto
och med hänsyn tagen till jämförelsestörande poster, är 4,6 procent. Skatteintäkter och
statsbidrag har ökat med 4,7 procent under samma period.
För helåret prognostiseras nettokostnadsökningen efter finansnetto och med hänsyn tagen
till jämförelsestörande poster till 4,2 procent medan skatteintäkter och statsbidrag beräknas
öka med 4,4 procent. Prognosen är alltså att målet uppnås även på helåret.
Barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, miljö- och
byggnämnden samt räddningstjänsten menar att målet är tillämpligt. De har dock inga prioriterade områden eller aktiviteter kopplade och har heller inte kommenterat måluppfyllelse.
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Mål 31: Regionens materiella tillgångar ska vårdas

Alla nämnder utom patientnämnden, överförmyndarnämnden och socialnämnden har angett detta som ett mål som nämnden förhåller sig till. Dock finns relativt få aktiviteter.
Regionstyrelsen håller på att ta fram en regional lokalförsörjningsplan och riktlinjer för investeringsprocessen är implementerade. Arbete med att införa kategoristyrning av upphandling pågår.
Tekniska nämnden har en aktivitet under året för att bidra till måluppfyllelsen. Fastighetsförvaltningsavdelningen genomför regelbundna samordningsmöten med alla förvaltningar
för att samordna verksamhetsanpassningar och underhållsprojekt.
Tekniska nämnden följer upp indikatorerna för målet. För 2019 är 96 kr per m2 budgeterat
för planerat underhåll. Det baserar sig på en lokalyta på totalt 523 728 m2 . Reinvesteringar i
andel av VA-budgeten är 34,5 procent, prognosen visar att drygt 40 procent av denna andel
kommer att upparbetas.
Mål 32: Skattefinansierade investeringar ska vara egenfinansierade till 100 %

Investeringar i skattefinansierad verksamhet ska vara egenfinansierade till 100 procent.
Måluppfyllelse kommenteras i samband med bokslutet.

INDIKATOR

2018

2017

2016

1,1

1,3

0,4

0,7

Årets resultat i förhållande till verksamhetens nettokostnad, andel, %

1,3

3,8

3,1

1,8

Soliditet, %

41,0

42,8

42,0

41,4

Total nettokostnadsökning, %

4,2

2,1

3,6

1,1

Utvecklingen av skatteintäkter och generella bidrag, %

4,4

2,7

5,0

4,3

Planerat underhåll, kr per m2

96

101

75

96

34,5

21

11,4

-

162

154

Budgeterat resultat i förhållande till budgeterad nettokostnad för verksamheten, andel, %

Andel av VA-budget som avser reinvesteringar
Summa investeringar i relation till avsättningar, avskrivningar och årets
resultat, andel %

2019*

66
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Tabell 29: Indikatorer för målområde Ekonomi
*prognos
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2.5
2.5.1

Medarbetare
Ledarskap

Att sätta fokus på och ta fram gemensamma insatser som ytterligare lyfter ledarskapsfrågorna i Region Gotland är ett prioriterat område. Ett antal aktiviteter har påbörjats under
året för att få till ett ledarskap som är hållbart över tid. Det har handlat om att förtydliga
chefsstödet, både det interna och stödet från företagshälsovården. Det utförs även insatser
inom ledarutveckling med externt stöd. Ett beslutsstödsystem har upphandlats och förberedelserna för implementeringen är i full gång. Projektet DigitalHR har tagit fram ett antal
prioriterade områden och processer som behöver digitaliseras för att ytterligare underlätta,
förenkla och spara tid för chefer. Fyra gånger per år genomförs chefsforum för regionens
250 chefer i syfte att ge övergripande information, inspiration, erfarenhetsutbyte och möjlighet till nätverkande chefskollegor emellan. Under året har fokus varit organisationskulturarbete och ledarskapets betydelse i en kulturförflyttning. Ett arbete med att uppdatera
regionens ledarstrategi har pågått. Ett utkast till ny strategi finns där regionens ledarskap
beskrivs samt strategier för att ge förutsättningar för ett hållbart ledarskap framåt. Årligen
genomförs introduktion för nya chefer via regionens chefskola. 2017 och 2018 genomfördes med hjälp av företagshälsovården stresscreening på regionens samtliga chefer. Under
2019 kommer ingen liknande mätning att genomföras men i den årliga medarbetarenkäten
kommer gruppen chefen att kunna analyseras.
Flera förvaltningar beskriver aktiviteter för ett hållbart ledarskap. Det rör sig om omorganisationer för att minska antalet medarbetare per chef, uppdaterade ledarkontrakt, utveckling
av stödet kring cheferna samt samtal och kartläggningar för att förbättra hållbarheten. En
viktig effekt av de insatser som genomförts bedöms vara att hållbart ledarskap numera
finns tydligt på agendan och till ökad grad en naturlig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.
2.5.2

Kompetensförsörjning
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Region Gotland behöver arbeta strategiskt och aktivt för att möta de stora kompetensförsörjningsutmaningarna. Region Gotlands övergripande kompetensförsörjningsplan ska bidra till att Region Gotland lyckas möta utmaningarna genom att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla medarbetare. Förvaltningarnas kompetensförsörjningsplaner
har kopplats till den övergripande planen och aktiviteter utifrån planerna genomförs både
på övergripande nivå och på förvaltningsnivå.
För att stärka arbetsgivarvarumärket och därigenom öka möjligheterna att kunna attrahera
och behålla medarbetare har ett nytt regionövergripande arbete påbörjats. Tre arbetsgivarlöften har tagits fram (”Din utveckling – vår framgång”, ”Bli en del av något stort” och ”Vi
gör din vardag bättre”) och nya kampanjer och marknadsföring har genomförts i linje med
löftena. HR-specialister inom kompetensförsörjning har deltagit på Träffpunkt Gotland under Almedalsveckan samt tillsammans med yrkesambassadörer deltagit vid jobbmässor och
arbetsmarknadsdagar i syfte att attrahera och rekrytera nya medarbetare. Ett projekt med
att ta fram en digital introduktion har påbörjats för att stärka arbetsgivarvarumärket, effektivisera introduktionsprocessen och därigenom även underlätta för chefer. En förmånsbroschyr har tagits fram för medarbetare inom Region Gotland. Partnerskapet med Uppsala
Universitet Campus Gotland har intensifierats för de aktuella program som gynnar regionens behov av kompetenser som till exempel förskollärare, lärare, sjuksköterskor och socionomer. För att marknadsföra och berätta om jobben tar förvaltningarna emot ett flertal
praktikanter inom olika yrken och utbildningar. Det är även viktigt att Region Gotland ger
förutsättningar till medarbetare att vidareutbilda sig inom sitt yrke för att möta verksamheternas behov, exempel på detta lyfts fram i flera förvaltningars delårsrapporter.
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Projektet NORMA-se kompetensen startade i januari 2019 och är ett treårigt projekt som
finansieras av Europeiska socialfonden. Projektet genomför aktiviteter som möter en av
SKL.s nio kompetensförsörjningstrategier – ”breddad rekrytering”. Det riktar sig mot chefer och HR och har fokus på att öka kunskap och kompetens kring hur vi ska kunna möta
kompetensutmaningen med personer som står långt från arbetsmarknaden. I projektet ingår 12 olika arbetsgivare på Gotland, både från den privata och offentliga sektorn. Projektet har precis gått över från analys- till genomförandefas och ett antal aktiviteter finns
planerade.
Arbetet med heltidsarbete som norm är också en av SKL:s nio kompetensförsörjningsstrategier och fortsätter i regionens berörda förvaltningar. Införandet av nya rutiner och arbetssätt har kommit olika långt. Det är drygt ett och ett halvt år kvar innan normen ska
vara skiftad från deltid till heltid inom kommunals avtalsområde. För att komma i mål med
uppdraget behöver verksamheterna ställa om organisationen för att vara anpassade efter
heltider istället för deltider. Det är en stor förändring som behöver göras och som kräver
nya arbetssätt, rutiner och förvaltningsöverskridande samarbeten. För att lyckas behöver
förvaltningarna fatta övergripande beslut om hur organisationerna ska omorganisera sig
och nya samarbeten behöver struktureras mellan förvaltningarna både för att klara uppdraget med heltidsarbete som norm och i förlängningen även kompetensförsörjningen på Gotland utifrån rådande demografiska förutsättningar. Det kommer även behöva avsättas personella och ekonomiska resurser.
2.5.3

Lönebildning

Lönebildning och lönesättning är en ständigt pågående process där varje avslutad löneöversyn är startpunkten för den kommande. Parallellt med att förvaltningarna under våren arbetat med årets löneöversyn så pågår också arbetet med att med hjälp av lönekartläggningen
analysera utfallet av 2018 års löneöversyn. Lönekartläggningen är viktig för att få en bild av
effekten av tidigare års jämställdhet- och bristyrkessatsningar och för att ha som ett underlag inför budget 2020.
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En del i att trygga kompetensförsörjningen framåt är att kunna erbjuda våra medarbetare
möjlighet till lönekarriär samt att regionen har marknadsmässiga löner så att vi kan rekrytera och behålla medarbetare. Även i årets löneöversyn har särskilda lönesatsningar genomförts. Lönesatsningar, dels utifrån jämställdhetsperspektivet för att utjämna osakliga löneskillnader mellan traditionellt manliga och kvinnliga yrken samt utifrån perspektivet brist
och behålla. Totalt satsades 19,2 miljoner, varav ca 14,6 miljoner har gått till yrken med behov av både jämställdhet- och bristyrkessatsningar samt ca 4,6 miljoner till enbart brist och
behålla. Yrken som har tagit del av satsningarna är till exempel sjuksköterskor, lärare, läkare, bygglovshandläggare, ingenjörer och chefer. Flera av förvaltningarna lyfter att lönesatsningarna är nödvändiga för att kunna rekrytera nya medarbetare samt att behålla medarbetare. Satsningarna har medfört att lönegapet till andra arbetsgivare har minskat, men det
behöver fortsätta framåt både ur jämställdhetssynpunkt samt utifrån ett brist- och ”behållaperspektiv”.
Årets löneöversyn genomfördes under våren med de flesta av våra fackliga organisationer,
de som hade klara avtal. Förhandlingarna om ett nytt löneavtal för Vårdförbundet blev
klart på central nivå i maj. För att följa upp det nya avtalets intentioner och för att involvera
chefer och medarbetare har workshops och information om det nya avtalet genomförts på
berörda förvaltningar. Ny lön för Vårdförbundets medlemmar beräknas kunna utbetalas på
novemberlönen.
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2.5.4

Personalvolym

Antalet månadsanställda medarbetare uppgick vid månadsskiftet augusti/september till
6 747, varav 5 923 var tillsvidareanställda och 824 var tidsbegränsat anställda. Motsvarande
period, augusti/september 2018 var 5 869 tillsvidareanställda och 777 tidsbegränsat anställda, totalt 6 646. En ökning har skett med 101 medarbetare, 54 tillsvidare och 47 tidsbegränsat anställda. I och med att det är fler anställda 2019 än 2018 så har även den faktiskt
arbetade tiden ökat med totalt 0,8%.
En förklaring till ökningen av antalet anställda är att förvaltningarna lyckats rekrytera och
tillsätta vakanta tjänster. Några av förvaltningarna beskriver att lönesatsningarna har medfört att det blivit lättare att rekrytera och behålla medarbetare. På grund av rekryteringssvårigheter så arbetar förvaltningarna också med att, där det är möjligt, omfördela arbetsuppgifter och anställa andra yrkeskategorier än tidigare. En liten del av ökningen av antalet anställda kan förklaras med att statsbidrag och externa projektmedel medfört att förvaltningarna har anställt fler medarbetare för att klara projekt och uppdrag.
Totalt antal anställda (månadsavlönade)
2019-08-31

Tillsvidareanställda
Visstidsanställda
Totalt
Tabell 30: Totalt antal anställda (månadsavlönade), 2019

Motsvarande
period
föregående år

Förändring

5 869

+54

5 923
824

777

+47

6 747

6 646

+101

2019-08-31

Motsvarande
period föregående år

Förändring

5 667

5 622

+45

794

761

+33

6 461

6 383

+78

2019 jan - aug

Motsvarande
period
föregående år

Förändring (%)

4 800 378

4 772 395

0,59 %

754 605

725 481

4,01 %

Antal årsarbetare (månadsavlönade)

Tillsvidareanställda
Visstidsanställda
Totalt

Tabell 31: Totalt antal anställda (månadsavlönade) omräknat till antal årsarbetare, 2019

Faktiskt arbetad tid

Tillsvidareanställda
Visstidsanställda
Timavlönade
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Totalt
Tabell 32: Faktiskt arbetad tid, timmar

621 631

627 930

-1,00 %

6 176 615

6 125 806

0,83 %
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2.6
2.6.1

Ekonomi
Resultat i perioden

Resultatet i perioden uppgår till 133 mnkr (2018: 253 mnkr). Jämfört med motsvarande period föregående år är resultatet 120 mnkr lägre. Den huvudsakliga förklaringen är att reavinsterna är 129 mnkr lägre i år än förra året då reavinsterna var mycket stora till följd av
försäljningen av fastigheten Kanonen 1 som inrymmer Campus Gotland och Almedalsbiblioteket.
Verksamhetens intäkter har minskat med 12 procent motsvarande 124 mnkr främst på
grund av de lägre reavinsterna. Även driftbidragen från staten har minskat, med 4,8 procent
eller 17 mnkr. Intäkter från avgifter och taxor har däremot ökat med 7,7 procent motsvarande 24 mnkr.
Verksamhetens kostnader har ökat med 3,7 procent. Löner och sociala avgifter har ökat
med 4,4 procent motsvarande 96 mnkr. Kostnaderna för hyrpersonal har ökat med
4,8 procent vilket motsvarar ökade kostnader på 3 mnkr. Även kostnader för konsulter har
ökat. Sammantaget har arbetskraftskostnaderna ökat med 4,6 procent motsvarande
104 mnkr.
Avskrivningarna har ökat med 9,8 procent eller 15 mnkr. Anledningen är förra årets stora
investeringsvolym på 703 mnkr.
Skatteintäkterna har ökat med 3,1 procent medan intäkter från generella statsbidrag har
ökat med 9,4 procent. Sammantaget har skatteintäkter och generella statsbidrag ökat med
4,7 procent motsvarande 158 mnkr. Bland de generella statsbidragen är det inkomstutjämning och regleringsbidrag som står för merparten av ökningen.
Finansnettot uppgår till +14 mnkr vilket är 8 mnkr högre än motsvarande period 2018. En
förklaring är att orealiserade vinster och förluster på finansiella omsättningstillgångar har
påverkat finansnettot med +16 mnkr 2019.
En förklaring till att resultatet i perioden är högre än det prognostiserade resultatet beror på
att efter sommaren är skulderna för ferielön och upphållslön reglerade. Även semesterlöneskulden har minskat till följd av uttagen semester. Totalt påverkar detta periodresultatet
med lägre kostnader på 47 mnkr.
Periodresultatet exklusive jämförelsestörande poster, i form av reavinster och orealiserade
vinster och förluster på finansiella omsättningstillgångar, uppgår till 114 mnkr (2018: 105
mnkr) d.v.s. något högre periodresultat än motsvarande period föregående år.
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Balanskravsresultatet för perioden uppgår till 113,8 mnkr efter att reavinster samt orealiserade vinster och förluster på finansiella omsättningstillgångar frånräknats.
Nämndernas budgetavvikelse för perioden januari - augusti är +25 mnkr. Fyra nämnder redovisar en positiv budgetavvikelse i perioden medan tre har en negativ budgetavvikelse.
2.6.2

Prognos

Det prognostiserade resultatet för helåret är 69 mnkr, vilket innebär en budgetavvikelse på
+12 mnkr. I jämförelse med föregående prognostillfälle (aprilrapporten) är det en försämring med 1 mnkr.
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För finansförvaltningen innebär prognosen en positiv budgetavvikelse på 65 mnkr. Skatteintäkter och generella statsbidrag har en positiv budgetavvikelse på 43 mnkr. Finansnetto
har en positiv budgetavvikelse på 20 mnkr.
Balanskravsresultatet för helåret prognostiseras till 61 mnkr efter justering för reavinster
samt orealiserade vinster och förluster på finansiella omsättningstillgångar.
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Diagram 1: Periodresultat, årsresultat och balanskravsresultat 2015-2019, mnkr
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2019
prognos

2019
janaug

2018

2017

2016

2015

69

132,6

185,2

150,9

81,8

-63,1

-3

-2,8

-141,7

-23,4

-29,1

-12,3

+ justering för realisationsvinster enl undantagsmöjlighet

0

0,0

4,9

8,4

2,6

4,3

+ justering för realisationsförluster enl undantagsmöjlighet

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Årets resultat enligt resultaträkningen
- reducering av samtliga realisationsvinster

-5

-16,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-/+ återföring orealiserade förluster och vinster i
värdepapper

+/- orealiserade förluster och vinster i värdepapper

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

61

113,8

48,4

135,9

55,3

-71,1

- reservering av medel till resultatutjämningsreserv

0

0,0

0,0

-37,0

0,0

0,0

+ användning av medel från resultatutjämningsreserv

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Balanskravsresultat

61

113,8

48,4

98,9

55,3

-71,1

Balanskravsunderskott från tidigare år

0

0,0

0,0

-15,8

-71,1

0,0

Balanskravsunderskott kvar att reglera

0

0,0

0,0

0,0

-15,8

-71,1

0

0,0

0,0

0,0

-15,8

-71,1

- varav från år 2015 återställs senast år 2018
Tabell 33: Balanskravsresultat 2015-2019, mnkr

Nämndernas prognos

Nämnderna redovisar i sina prognoser ett samlat underskott på -46 mnkr jämfört med budget. Det är en försämring med 3 mnkr jämfört med den prognos som gjordes i aprilrapporten. För helåret är det fem nämnder som bedömer att de inte kommer att klara sin budget.
Nämnderna har inte klarat att hålla budget under samtliga år de senaste fem åren. Under
2017 klarade nämnderna nästan sin budget.
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Diagram 2: Nämndernas budgetavvikelse netto 2015-2019, mnkr
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I jämförelse med föregående prognos i aprilrapporten har två nämnder förbättrat sin prognos medan fyra försämrat sin prognos och en nämnd har en oförändrad prognos.
Tekniska nämnden har förbättrat sin prognos med 8 mnkr men bedömer ändå att årsprognosen blir -1 mnkr. Den avgiftsfinansierade verksamheten och fastighetsavdelningen har
överskott medan den skattefinansierade verksamheten inom teknikförvaltningen och räddningstjänsten i samhällsbyggnadsförvaltningen prognostiserar underskott.
Regionstyrelsen har höjt sin prognos med 3 mnkr. Det beräknade överskottet beror framför allt på lägre kapitalkostnader till följd av lägre investeringar än planerat. Anslagen för
näringsliv och partistöd beräknas ge överskott.
Hälso- och sjukvårdsnämndens prognos är oförändrad på -30 mnkr. Underskottet beror på
en hög kostnadsutveckling för arbetskraft för både egen personal och hyrpersonal. Även
kostnadsutvecklingen för läkemedel, hjälpmedel och utomlänsvård är hög.
Socialnämnden har försämrat sin prognos med 6 mnkr sedan aprilrapporten. Försämringen
beror främst på ökad volym inom äldreomsorgen och hemsjukvården, ökade kostnader för
bostad med särskild service LSS och ökade kostnader för externa placeringar av barn och
unga.
Barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har båda försämrat sina prognoser med 3 mnkr vardera. Barn- och utbildningsnämndens försämrade
prognos beror på fler barn- och elever i verksamheten än i tidigare prognos samt återbetalningskrav för statsbidragen för likvärdig skola och asyl. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens försämrade prognos beror på avslagna statsbidrag från migrationsverket som intäktsförts föregående år. Avslagen innebär att fordran avskrivs och ger en kostnad på 3,5
mnkr detta år.
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Miljö- och byggnämndens prognos är försämrad med 2 mnkr sedan föregående prognos.
Nämndens underskott beror på lägre intäkter än budgeterat för både bygg- och planverksamheten och miljö- och hälsoskyddsverksamheten.
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Budget

Utfall Avvikelse

Årsbudget

Prognos

Helårs-

Bokslut

2019

2019

avvikelse

2018

jan-aug

jan-aug

jan-aug

2019

2019

2019

263

252

11

393

385

8

25

21

20

1

31

30

1

0

regionstyrelseförvaltningen

242

232

10

362

355

7

25

Tekniska nämnden

125

113

12

187

188

-1

-3

teknikförvaltningen

90

76

14

135

133

2

0

samhällsbyggnadsförvaltningen

35

37

-2

52

55

-3

-3

Miljö- och byggnämnden *

19

25

-6

29

33

-4

4

791

768

23

1 186

1 195

-9

-27

202

197

5

304

304

0

12

909

911

-2

1 364

1 374

-10

-29

1075

1093

-18

1 652

1 682

-30

-38

3 384

3 359

25

5 115

5 161

-46

-56

Nämnd

Regionstyrelsen

varav
politikerorganisationen

varav

Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Socialnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Summa

Tabell 34: Sammanställning av budget, utfall och prognos för Region Gotlands nämnder, mnkr
* Miljö- och byggnämnden har från 2019 ersatt byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden.

2.6.3

Nettokostnadsanalys

Ärendenr RS 2019/395 Datum 2019-09-30

Den totala nettokostnadsökningen i perioden för Region Gotland, inklusive finansnetto
och med hänsyn tagen till jämförelsestörande poster, är 4,6 procent. Skatteintäkter och
statsbidrag har ökat med 4,7 procent under samma period.
För helåret prognostiseras nettokostnadsökningen inklusive finansnetto till 7,0 procent.
Den förhållandevis höga ökningen beror på ovanligt stora reavinster 2018 medan reavinsterna 2019 ligger på en ovanligt låg nivå. Reavinster är en jämförelsestörande post. Nettokostnadsökningen inklusive finansnetto men exklusive jämförelsestörande poster prognostiseras till 4,2 procent. Skatteintäkter och statsbidrag beräknas öka med 4,4 procent för
helåret 2019.
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8,0
7,0

7,0
5,9

6,0
5,0

5,0
4,0

5,0
4,3

4,4

4,3
3,6

3,3

4,2

3,8
2,7

3,0

2,1

2,0

1,1 0,9

1,0
0,0
2015

2016

2017

2018

2019

Skatteintäkter och bidrag, %
Nettokostnad inkl finansnetto, %
Nettokostnad inkl finansnetto men exkl jämförelsestörande poster, %
Diagram 3: Skatte- och nettokostnadsutveckling för åren 2015-2019 (procent)

Nämndernas nettokostnadsökning i perioden är 3,8 procent. Motsvarande period föregående år var nettokostnadsökningen 5,5 procent.
Nettokostnadsökningen varierar stort mellan de olika nämnderna. Intäkterna i perioden är i
princip på samma nivå som förra året. Bruttokostnaderna har ökat med 2,4 procent vilket
är mer än ökningen förra året. Den externa nettokostnaden på nämnderna är 4,2 procent
högre än samma period föregående år.
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I samband med delårsrapport 1 och månadsrapport april fick nämnderna i uppdrag att återkomma med en beskrivning av åtgärder för att sänka nettokostnadsutvecklingen till högst
2,7 procent och redovisa effekter av dessa. Orsaken var en hög nettokostnadsutveckling
första kvartalet samt en negativ avvikelse mot budget efter april på 46 mnkr. Det är viktigt
att se på den totala nettokostnadsutvecklingen för att göra en bedömning av läget eftersom
nettokostnadsutvecklingen för de olika nämnderna har olika orsaker. Eftersom det totalt är
en nettokostnadsutveckling på 3,8 procent så har nämnderna inte uppfyllt uppdraget.
Hälso- och sjukvårdsnämnden, tekniska nämnden, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt miljö- och byggnämnden fick i uppdrag att vidta åtgärder för att nå ekonomisk balans vid årets slut. Ingen av dessa nämnder har vid delåret uppfyllt uppdraget.
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Nämnd

Nettoutfall aug
2018, mnkr

Regionstyrelsen

Nettoutfall aug Procentuell för- Procentuell för2019, mnkr

ändring 2018-

ändring 2017-

2019

2018

233

252

8,2

46,5

14

20

42,9

0,0

Regionstyrelseförvaltning

219

232

5,9

51,0

Tekniska nämnden

121

113

-6,6

31,5

Teknikförvaltning

85

76

-10,6

54,5

Samhällsbyggnadsförvaltning

36

37

2,8

-2,7

Miljö- och byggnämnden

28

25

-10,7

20

17

-15,0

66,7

8

8

0

60,0

Barn- och utbildningsnämnden

734

768

4,6

4,6

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

176

197

11,9

10,7

Socialnämnden

898

911

1,4

7,2

1 047

1 093

4,4

3,8

varav
Politikerorganisation

varav

varav
fd Byggnadsnämnden
fd Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Summa
3 237
3 359
3,8
5,5
Tabell 35: Nettokostnadsökning 2019 per nämnd, ackumulerat utfall januari-augusti, interna transaktioner är inkluderade

Regionstyrelsens nettokostnadsökning i tabellen ovan är betydligt högre än 2,7 procent.
Det beror på att förvaltningen under 2018 arbetade med ett stort sparpaket vilket resulterade i ett exceptionellt stort överskott på 24,4 mnkr. Att utifrån den låga kostnadsnivån
2018 begränsa nettokostnadsutvecklingen till 2,7 procent skulle innebära ett resultatkrav
2019 på ca 20 mnkr.
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Politikerorganisationen har ökat sin nettokostnad över 40 procent. Detta beror på högre
arvodesnivå, utbildning av nya förtroendevalda, EU-val våren 2019 samt att verksamheten
har utökats med politiska sekreterare.
Tekniska nämndens verksamhet är uppdelad i teknikförvaltningen och räddningstjänsten.
Teknikförvaltningen har minskat sin nettokostnad med drygt 10 procent. Detta beror
främst på ökade intäkter inom VA-verksamheten då taxan höjts. Det beror också på minskade driftkostnader inom fastighetsförvaltningsavdelningen samt avfallsverksamheten.
Byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden slogs vid årsskiftet ihop till en
nämnd, miljö- och byggnämnden. Nämnden har minskat sin nettokostnad med 15 procent.
En nettokostnadsminskning är nödvändig då nämndens budget har minskats. I den totala
nettokostnaden ovan ligger också DISA-projektet vilket kan vara missvisande vid delåret.
Projektet ska dock ha ett nollresultat vid årets slut.
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Barn- och utbildningsnämndens nettokostnadsökning beror på minskade intäkter och personalkostnadsökning på 3,8 procent.
Gymnasie- och utbildningsnämndens nettokostnadsökning förklaras till största del av att
intäkterna minskat, framförallt bidrag från migrationsverket och AMS. En ytterligare orsak
är personalkostnadsökningen som är 5 procent.
Socialnämndens låga nettokostnadsökning beror framförallt på låg personalkostnadsutveckling samt lägre kostnader för köpta tjänster.
Hälso- och sjukvårdsnämndens nettokostnadsökning är 4,4 procent. Störst påverkan har
ökning av arbetskraftskostnader och utomlänsvård. Dessa vägs till viss del upp av högre intäkter. Nämnden prognostiserar en nettokostnadsökning på 4,6 procent för helåret.

Totala intäkter
Personalkostnader

Periodens utfall

Periodens utfall

Procentuell

Jan 18 - Aug 18,

Jan 19 - Aug 19,

skillnad

mnkr

mnkr

2 685

2 703

0,7

2 227

2 336

4,9

Utbildning, konferenser och representation

25

27

8,0

Konsulter

27

30

11,1

Hyrpersonal

61

63

3,3

310

320

3,2

Förbrukningsmaterial, inventarier
Övriga kostnader

3 273

3 286

0,4

Summa kostnader

5 922

6 062

2,4

Nettokostnad

3 237

3 359

3,8

Tabell 36: Kostnader och intäkter januari-augusti 2019 jämfört med januari-augusti 2018 (inklusive interna poster)
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Personalkostnaderna har ökat med 4,9 procent jämfört med samma period förra året och
antal anställda har ökat med 101 personer augusti 2019 jämfört med augusti 2018. Vid delårsbokslut 1 fick nämnderna i uppdrag att återkomma med en beskrivning av om ökningen
av antal anställda till största del berodde på extern finansiering. Enligt den rapport som
gjordes är så inte fallet. Nämnderna har i delårsrapporten kort kommenterat personalvolymen utifrån hur situationen såg ut juli 2019 enligt nedan.
Regionstyrelseförvaltningen har ökat antal medarbetare framförallt inom måltidsorganisationen samt regional utveckling. Inom måltid beror ökningen på att ett antal medarbetare
provat andra tjänster inom avdelningen och vikarier på de ordinarie tjänsterna har behövts.
Under 2018 återbesattes inte pensionsavgångar med tillsvidareanställda medarbetare utan
anställdes tidsbegränsat. Detta för att skapa möjlighet att se över hur organisation och bemanning ska vara. Återbesättningarna med tillsvidareanställda har nu skett. Vid regional utveckling beror ökningen av antalet tillsvidareanställda främst på en ökad satsning inom området säkerhet och beredskap.
Teknikförvaltningen har ökat antal tillsvidareanställda med fem personer mellan årens jämförelsetidpunkter genom att tillsätta lediga tjänster. När det gäller ökningen mellan åren av
16 visstidsanställda medarbetare kan tre hänföras till satsningar vid återvinningscentralen i
Visby, en till projekt för att utveckla kollektivtrafiken på ön och övriga till vikariat samt säsongsanställningar.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen har ökat antalet anställda under perioden. Under året har
några vakanser i enhet Förvaltningsstöd, Geografisk information samt på enhet Plan tillsatts. Några av tjänsterna är inom ramen för DiSa-projektet. Några visstidsanställda är vikarier för tillsvidareanställda medarbetare som är tjänstlediga, till exempel för studier och föräldraledighet. Det innebär att det tillfälligt är två personer anställda på en tjänst när antal
medarbetare räknas, men kostnaden är endast för en person då det endast är en som är i arbete.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har ökat med 136 anställda i jämförelse med
samma period förra året. En del av ökningen av personalvolymen inom BUN:s ansvarsområde kan hänföras till statsbidraget för en likvärdig skola, som motsvarar en ökning motsvarande 18 årsarbetare inom grundskolan. Övrig ökning inom kategorin statsbidrag/projektmedel motsvarar cirka en årsarbetare. Resterande ökning av den totala personalvolymen
som inte kan hänföras till statsbidrag, har även den till största delen skett inom grundskolan. Den troliga förklaringen är uppfattningen om att antalet elever med behov av särskilt
stöd har blivit fler. Detta har sannolikt inneburit ett ökat antal anställningar knutet till dessa
behov av förstärkning. Den övervägande delen av ökningen av personalvolymen inom
GVN:s område kan hänföras till vuxenutbildningen som via Migrationsverkets etableringsersättning och statsbidrag från Skolverket har ökat sin personalkostnad med motsvarande
17 årsarbetare. Det handlar om nyrekrytering av yrkeslärare, SFI-lärare, lärare för grundläggande vuxenutbildning samt administrativ personal. Dessutom har en utökning skett via
Migrationsverkets etableringsersättning som motsvarar ca två årsarbetare.
Socialförvaltningen har minskat antal anställda vilket till stor del beror på en minskad tillströmning av ensamkommande barn och unga och ett minskat behov av sjuksköterskornas
insatser inom hemsjukvården samt att hemsjukvården och individ- och familjeomsorgen
har ett flertal vakanser bland sjuksköterskor för kväll och natt respektive socialsekreterare.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens ökning beror i huvudsak på tillsättningen av vakanta
tjänster, gäller främst läkare och ledningsfunktioner samt utökade uppdrag och förstärkning
för handläggare/administratörer och för undersköterskor med anledning av att omfördelning skett av arbetsuppgifter från andra svårrekryterade grupper som sjuksköterskor.
2.6.4

Likviditet och låneskuld

Under perioden har exploatering- och investeringsutgifterna uppgått till 354 mnkr vilket
påverkat likviditet och låneskuld. Likviditeten har under perioden försämrats med 86 mnkr
och likvida medel uppgick på balansdagen till 3 mnkr.
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Låneskulden har under perioden ökat med 96 mnkr till 581 mnkr. Ett nytt lån på 100 mnkr
togs upp i april. Under perioden har amorteringar gjorts med 4 mnkr.
Den genomsnittliga räntan i skuldportföljen ligger kvar på förhållandevis låg nivå. På balansdagen uppgick den genomsnittliga räntan till 1,26 procent, en marginell ökning med
0,02 procentenheter sedan årsskiftet. Den genomsnittliga räntebindningen uppgår till 2,52
år och den genomsnittliga kapitalbindningen till 1,94 år. Andel lån med rörlig ränta är 42
procent. Periodens räntekostnader för låneskulden uppgår till 5 mnkr. För helåret prognostiseras räntekostnaderna för lån till 8 mnkr.
2.6.5

Pensionsförpliktelse och pensionsmedel

Pensionsförpliktelsen är regionens totala pensionsskuld till de anställda. Pensionsförpliktelsen redovisas både som en ansvarsförbindelse och som en avsättning i balansräkningen.
Ansvarsförbindelsen avser pensioner intjänade till 1998 och minskar i takt med att pensioner betalas ut. Avsättningen avser förmånsbestämd pension intjänad från 1998 och
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framåt. Den totala pensionsförpliktelsen uppgick på balansdagen till 3 347 mnkr, varav avsättningen utgör 1 016 mnkr och ansvarsförbindelsen 2 331 mnkr. Avsättningen har ökat
med 75 mnkr sedan årsskiftet på grund av nyintjänande medan ansvarsförbindelsen minskat med 10 mnkr till följd av pensionsutbetalningar.
Region Gotland har pensionsmedel avsatta för att till viss del möta kommande pensionsutbetalningar. Pensionsmedlen uppgick vid balansdagen till 193 mnkr och värderas till verkligt värde. Pensionsplaceringarna har utvecklats positivt under perioden och har ökat med
9 procent motsvarande 16 mnkr.
Pensionsmedlen täcker endast 6 procent av den totala pensionsförpliktelsen och ytterligare
avsättningar till pensionsmedel är nödvändigt för att motverka framtida likviditetsbelastning till följd av ökade pensionsutbetalningar.
2.6.6

Soliditet

Soliditeten är ett mått på finansiell styrka och visar hur stor andel av de totala tillgångarna
som är finansierade med eget kapital. Soliditetsutvecklingen är beroende av två faktorer,
dels hur det egna kapitalet förändras, dels hur tillgångarna förändras. Soliditeten var vid periodens slut 43,8 procent och förbättrades med 1,4 procentenheter sedan årsskiftet. Soliditeten uppnår inte målnivån på 45 procent. Den främsta förklaringen är ett bra periodresultat på 133 mnkr som ökat eget kapital och därigenom bidragit till att finansiera periodens
investeringar. En mindre del av ökningen, 0,4 procentenheter, beror på att ingående balans
för eget kapital justerats för ändrad redovisningsprincip för värdering av finansiella omsättningstillgångar samt en rättelse av fel. Mer information om detta finns i avsnitt 4.7 Redovisningsprinciper.
Soliditeten inklusive pensionsskulden i ansvarsförbindelsen, det vill säga när hela pensionsförpliktelsen beaktas, är negativ och uppgår till – 0,8 procent. Det är en förbättring med 2,8
procentenheter sedan årsskiftet och beror både på periodens resultat och på att pensionsutbetalningar minskat ansvarsförbindelsen.
För helåret prognostiseras soliditeten till 41 procent vilket är en försämring 1 procentenhet
jämfört med 2018 och fyra procentenheter lägre än det finansiella målet för soliditet. Orsaken till försvagningen av soliditeten är att resultatet är otillräckligt i förhållande till investeringsnivån. Soliditeten inklusive pensionsskulden i ansvarsförbindelsen bedöms däremot
fortsätta förbättras till följd av pensionsutbetalningar.
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Diagram 4: Soliditetens utveckling åren 2015-2019, procent
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2.6.7

Investeringar

Den totala investeringsbudgeten för 2019 inklusive kompletterings- och exploateringsbudget (bruttokostnad) samt tilläggsanslag uppgår till 1 000,4 mnkr. Nivån på investeringsbudgeten är hög. De största investeringarna ligger inom VA-verksamheten, fastighetsinvesteringar, IT-investeringar samt Polhemsskolan i Visby.
Utfall för investeringar januari till augusti uppgår till 336 mnkr. Utfall för exploatering
samma period uppgår till 18 mnkr. Flera stora projekt har pågått under året såsom Kvarnåkershamns vattenverk, VA-ledning södra linan, ombyggnation av Polhemsskolan, reservkraftverk på lasarettet med flera.
Enligt nämndernas uppskattning och prognos kommer helårsutfallet för investeringar att
ligga på 554 mnkr varav 33 mnkr för exploatering. Prognosen är rimlig utifrån tidigare års
utfall.
Nämnd/Förvaltning

Investerings-

Förbrukat

Prognos

Budget 2018

Bokslut 2018

budget 2019
148,7

31/8
11,6

helår
25,9

95,6

22,2

92,5

1,3

4,3

756,9

319,7

452,9

871,7

626,2

92,1

16,7

28,6

TN/SBF

9,0

1,2

4,7

13,0

10,3

BN/SBF

2,0

0,2

1,2

2,0

0,5

MHN/SBF

0,4

0

0,2

0,8

0,5

BUN/UAF

17,8

7,6

17,8

18,9

14,6

GVN/UAF

18,4

1,6

18,4

12,3

4,9

SON/SOF

6,2

3,1

6,2

7,4

4,1

HSN/HSF

40,9

9,1

27,1

31,0

19,5

1 000,4

354,2

554,4

1 052,6

702,7

184,6

18,0

32,9

123,4

11,2

RS/RSF

varav exploatering
TN/TKF

varav exploatering

Totalt samtliga investeringar

Varav ex ploateringsbudget
Grundbudget 2019
Exploatering bruttobudget
Kompletteringsbudget 2019 4
Tilläggsanslag 2019
Totalt samtliga investeringar

466,0
53,0
472,4
9,0
1 000,4
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Tabell 37: Investeringsprognos för helåret 2019 (mnkr)

4

Varav exploatering 131,6
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3 Region Gotlands bolag
Nedan redovisas halvårsbokslut och prognos för de bolag där Region Gotland har ett bestämmande eller betydande inflytande. Med betydande inflytande avses de fall där regionens röstandel i bolaget överstiger 20 procent. Företag vars verksamhet är av obetydlig ekonomisk omfattning, det vill säga att Region Gotlands andel av omsättning och omslutning
är mindre än två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag har undantagits. Med
anledning av detta har Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB med dotterbolaget
Wisby Strand, Stiftelsen Gotlandsmusiken, Almi Företagspartner AB, Visby Centrum AB,
Gotland Grönt Centrum AB samt Gotlands Filmfond AB undantagits.
3.1

AB Gotlandshem

Den omstrukturering som genomfördes i samband med fastighetsförsäljningen förra året
har gett avsedd effekt och bolaget har betydligt sänkta ränteutgifter jämfört med föregående år.
Fastighetsförvaltningen följer i stort budget, med något ökade kostnader avseende taxor.
Detta beror främst på taxehöjningar samt försenade fakturor från GEAB avseende 2018
års förbrukning. Totalt sett ser fastighetskostnaderna ut att överstiga de förväntade med
nära 10 mnkr.
Årsprognosen har därför justerats ned något till ett rörelseresultat om cirka 15 mnkr.
Viktigare händelser

Under hösten genomfördes en omfattande omorganisation av bolaget, vilket har lett till att
ett antal nya medarbetare kommit på plats. Dessa bidrar på olika sätt till att Gotlandshem
kan arbeta vidare med sitt kontinuerliga förbättringsarbete. Bolaget har bland annat förstärkt med affärscontroller, fastighetsförvaltare och ytterligare byggprojektledare.
De årliga hyresförhandlingarna med Hyresgästföreningen har inletts och bolagets yrkande
är 5 procent initialt. Anledningen är främst ökade taxor och högre byggpriser samt att bolaget halkat efter i hyresförhandlingarna historiskt. Bolaget noterar att taxorna på Gotland
ligger bland de högsta i landet.
Förväntad utveckling

Gotlandshem fortsätter arbetet tillsammans med hyresgästförening, där en ny systematik
för hyressättning tas fram. Arbete syftar till att göra hyressättningen mer transparant och
mer rättvis. Detta förväntas inte ge någon negativ effekt på företagets hyresintäkter i helhet.
Den ekonomiska utvecklingen av fastighetsförvaltningen förväntas fortgå likt tidigare år.
Genom nyrekryteringar, bättre kontroll av interna system och fastigheter samt andra effektiviseringsåtgärder görs bedömningen att bolaget kommer fortsatt ha en stabil ekonomisk
grund att stå på.
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3.2

Gotlands Energi AB

Gotlands Energi AB ansvarar för elnät och värme och ägs till 75 procent av Vattenfall AB
och till 25 procent av Region Gotland. Gotlands Energi AB har två dotterbolag. Gotlands
Elförsäljning AB som ansvarar för elförsäljningen samt Gotlands Elnät AB som bygger
och underhåller el- och energianläggningar.
Rörelseresultatet för GEAB-koncernen är 108 mnkr, vilket är 20 procent lägre än budget.
Värmeverksamheten ligger något under budget, vilket främst beror på lägre förbrukning
hos kunder samt höga bränslekostnader. Elnätsverksamheten ligger under budget, vilket
dels beror på stormen Alfrida som drabbade ön i januari vilket gav en kostnadsökning med
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cirka 10 mnkr men som delvis vägs upp av högre andel nyanslutningar och högre entreprenadintäkter. Resultatet för elhandelsverksamheten ligger i linje med budget. Prognos för
helåret är att GEAB-koncernen får ett lägre resultat jämfört budget.
Investeringsutfallet inom GEAB-koncernen är 108 mnkr vilket är något under budget. Prognosen för helåret är att investeringarna möter budget.
Utfallet för SAIDI (medelavbrottstid i minuter per kund) ligger under förra årets utfall, vilket gör det möjligt att nå målet för året. SAIFI (medelavbrottsfrekvens) tangerar förra årets
utfall och prognos just nu är att målet för helåret inte klaras.
Viktigare händelser

GEAB har ett entreprenaduppdrag om att sköta driften vid Vattenfalls station i Ygne, där
kablarna som förser Gotland med ström kommer in. Vattenfalls byte av kontrollsystem vid
anläggningen är slutfört.
Investering i ackumulatortank inom värmeverksamheten är i slutfas, vilken syftar till att öka
nyttjandegraden av förnybar energi i produktionen, samt öka kostnadseffektiviteten avseende bränsle.
Extern revision av ledningssystemen i arbetsmiljö och miljö har genomförts.
Förväntad utveckling

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att möjliggöra att Gotland blir en pilot
i omställningen till ett hållbart energisystem. GEAB deltar aktivt och är dessutom representerade i projektets styrgrupp. Projektet förväntas öka medvetandegraden för såväl företag
som privatpersoner innebärande att GEAB och dess produkter förväntas bli mer attraktiva
på marknaden.
Förändrad prisreglering kommer att införas 2020 för elnätsverksamheten vilket till viss del
kommer att begränsa framtida investeringsutrymme. Förutsättningarna för elnätsverksamheten är för närvarande något osäker bland annat med anledning av förnyade diskussioner
om ”tredje kabeln”.
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I det nya energilandskapet som successivt håller på att växa fram görs bedömningen att
GEAB är ett solitt företag som är väl rustad för att möte nya utmaningar.
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Sammanställning summa netto per nämnd, mnkr
Nämnd

Budget
Jan-aug
2019

Utfall Avvikelse
Jan-aug
Jan-aug
2019
2019

Budget
2019

Prognos
Helårs2019 avvikelse

Bokslut
2018

Regionsstyrelsen

263

252

11

393

385

8

25

varav
Politikerorganisation
Regionstyrelseförvaltning

21
242

20
232

1
10

31
362

30
355

1
7

0
25

Tekniska nämnden

125

113

12

187

188

-1

-3

varav
Teknikförvaltning
Samhällsbyggnadsförvaltning

90
35

76
37

14
-2

135
52

133
55

2
-3

0
-3

Miljö- och byggnadsnämnd

19

25

-6

29

33

-4

4

varav
fd Byggnadsnämnd
fd Miljö- och hälsoskyddsnämnd

12
7

17
8

-5
-1

18
11

21
12

-3
-1

4
0

791
202

768
197

23
5

1 186
304

1 195
304

-9
0

-27
12

Socialnämnd
Hälso- och sjukvårdsnämnd

909
1 075

911
1 093

-2
-18

1 364
1 652

1 374
1 682

-10
-30

-29
-38

Summa

3 384

3 359

25

5 115

5 161

-46

-56

Barn- och utbildningsnämnd
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd
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Budget och utfall per verksamhet jan-aug 2019, mnkr
Periodens
budget netto

Periodens
utfall netto

Avvikelse
mot budget

Årsbudget
netto

__

0

2

-2

0

-

0

2

-2

0

1

66

1

Politisk verksamhet

44

43

11

Nämnd- och styrelseverksamhet

17

15

2

25

12

Stöd till politiska partier

6

8

-2

10

13

Revision

3

2

1

4

14

Nämndadministration

15

Övrig politisk verksamhet

2

Infrastruktur, skydd mm

20

Infrastruktur, skydd mm

21

Fysisk och teknisk planering

22

Teknisk verksamhet

23

Särskilda uppdrag skattefinansierade

24

Gatu- och Väghållning

25

Parkverksamhet

26

Näringslivsfrämjande åtgärder

27

Miljö- och hälsoskydd

28

Räddningstjänst

29

8

8

0

12

10

10

0

15

124

134

-10

185

2

2

0

3

11

17

-6

16

-12

-13

1

-18

5

3

2

7

32

31

1

48

12

15

-3

18

32

33

-1

48

5

6

-1

7

37

38

-2

55

Övrig infrastruktur

0

2

-2

1

3

Fritid och kultur

100

102

-2

150

30

Kultur och fritidsverksamhet

3

2

1

4

31

Kulturverksamhet

22

25

-3

33

32

Fenomenalen Sience Center

0

0

0

1

35

Biblioteksverksamhet

18

18

0

26

36

Fritidsverksamhet

34

33

1

51

38

Ungdomsverksamhet

11

12

-1

17

39

Kulturskolan

12

12

0

18

4

Pedagogisk verksamhet

951

920

31

1 427

40

Central administration

54

-1

55

81

41

Förskola

220

232

-12

331

42

Pedagogisk omsorg

1

1

0

1

43

Fritidshem

57

60

-3

85

44

Förskoleklass

31

29

2

46

45

Obligatoriska skolan

400

416

-16

600

46

Gymnasieutbildning

158

151

7

238

47

Vuxenutbildning

16

17

-1

24

0

1

-1

0

14

14

0

21

48

Uppdragsutbildning

49

Folkhögskola
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Periodens
budget netto

Avvikelse
mot budget

910

-4

Årsbudget
netto

5

Vård och omsorg

51

Gemensamt socialförvaltningen

23

15

8

34

52

Vård och omsorg enl SOL

528

515

13

792

53

Insatser enligt LSS

159

174

-15

239

54

Individ och familjeomsorg

175

186

-11

262

55

Handläggning

15

15

0

22

59

Bostadspolitiska frågor

6

5

1

10

6

Särskilt riktade insatser

14

11

3

21

61

Flyktingmottagning

2

-1

3

3

62

Arbetsmarknadsåtgärder

12

12

0

18

7

Affärsverksamhet

54

44

10

81

71

Näringsliv och bostäder

4

6

-1

6

72

Hamnverksamhet

4

-3

7

6

73

Buss- och biltrafik

46

49

-2

69

74

Vatten och avlopp

0

-6

6

0

75

Avfallshantering

0

-1

1

0

8

Hälso- och sjukvård

1 074

1 092

-18

1 650

80

Primärvård

108

118

-9

163

81

Somatisk specialistvård

508

572

-64

801

82

Psykiatrisk specialistvård

77

81

-4

115

83

Tandvård

19

18

1

28

84

Övrig hälso- och sjukvård

92

91

1

139

85

Medicinsk service

119

125

-6

179

86

Försörjningsverksamhet

88

91

-3

132

87

Administrativ service

62

-4

66

93

9

Gemensam verksamhet

117

101

16

176

92

Regiongemensam administration

119

111

8

179

94

Fastighetsförvaltning

-2

-6

4

-3

97

Försörjningsverksamhet

0

-4

4

0

3 384

3 359

25

5 115

Summa

906

Periodens
utfall netto

1 359
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Investerings- och exploateringsutgifter per verksamhet, mnkr
Verksamhet

Årsbudget
2019

Utgift janaug 2019

Avvikelse

11

Nämnd- och styrelseverksamhet

1

0

1

20

Infrastruktur, skydd mm

5

0

5

21

Fysisk och teknisk planering

1

0

1

22

Teknisk verksamhet

150

8

142

23

Särskilda uppdrag skattefinansierade

3

0

3

24

Gatu- och väghållning

93

20

73

25

Parkverksamhet

14

2

12

26

Näringslivsfrämjande åtgärder

4

0

4

27

Miljö- och hälsoskydd

0

0

0

28

Räddningstjänst

9

1

8

29

Övrig infrastruktur

0

0

0

30

Kultur o fritidsverksamhet

0

1

-1

35

Biblioteksverksamhet

0

0

0

36

Fritidsverksamhet

16

0

16

38

Ungdomsverksamhet

0

0

0

39

Kulturskolan

0

0

0

40

Central administration

6

0

6

41

Förskola

8

3

5

43

Fritidshem

0

0

0

45

Obligatoriska skolan

28

36

-8

46

Gymnasieutbildning

16

4

12

47

Vuxenutbildning

13

1

12

49

Folkhögskola

8

0

8

51

Gemensamt socialförvaltningen

19

0

19

52

Vård och omsorg enl socialtjänstlagen

0

2

-2

53

Insatser enligt LSS

0

0

0

54

Individ och familjeomsorg

0

2

-2

61

Flyktingmottagning

0

0

0

62

Arbetsmarknadsåtgärder

0

0

0

71

Näringsliv och bostäder

8

7

1

72

Hamnverksamhet

48

28

20

73

Buss- och biltrafik

3

0

3

74

Vatten och avlopp

311

182

129

75

Avfallshantering

26

1

25

84

Övrig hälso- o sjukvård

31

19

-8

86

Försörjningsverksamhet

24

17

8

87

Administrativ service

41

9

32

91

Regiongemensam verksamhet

0

0

0

92

Regiongemensam administration

32

10

22

94

Fastighetsförvaltning

66

0

66

97

Försörjningsverksamhet

14

1

13

1 000

354

646

Summa
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Region Gotland
Resultaträkning, mnkr
Utfall
jan-aug
2019

Utfall
jan-aug
2018

Prognos

Rev Budget

Just. RR

Bokslut

2019

2019

2018

2018

909
-4 164
-166
-3 421

1 033
-4 017
-151
-3 135

4 051
-9 035
-248
-5 232

4 300
-9 236
-245
-5 181

1 498
-6 177
-230

1 498
-6 177
-230

2 632
907
118

2 552
829
246

3 946
1 360
74

42
-27
133

26
-19
253

0
133

0
253

Utfall

Utfall

2019-08-31

2018-08-31

IB 2019

UB 2018

Immateriella anläggningstillgångar

15

16

18

18

Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska
Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

4 109
327
105
4 556

3 754
322
105
4 197

3 909
341
104
4 372

3 909
341
104
4 372

Bidrag till statlig infrastruktur

15

16

16

16

Omsättningstillgångar
Förråd
Exploateringstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

24
20
414
192
3
653

23
8
434
167
15
647

23
13
402
176
89
703

23
13
402
171
89
698

5 224

4 860

5 091

5 086

Utfall
2019-08-31

Utfall
2018-08-31

IB 2019

Bokslut
UB 2018

2 157
133
2 290

1 993
253
2 246

1 971
186
2 157

1 993
185
2 178

64
2 226

64
2 182

64
2 093

64
2 114

1 016
25
1 041

909
31
940

941
30
971

941
30
971

1 131
762
1 893

942
732
1 674

1 035
928
1 963

1 035
902
1 937

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

not 1
not 1

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster

not 2, 3
not 2

Extraordinära poster
Årets resultat

-4 909

-4 909

3 929
1 334
82

3 828
1 252

3 828
1 252

35
-40
69

15
-40
57

36
-21

186

35
-21

0
69

0
57

186

171

0

Balansräkning, mnkr
TILLGÅNGAR

Bokslut

Anläggningstillgångar

not 3

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKUL
Eget kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital

not 3
not 3

varav resultatutjämningsreserv
varav övrigt eget kapital
Avsättningar
Avsättning för pensioner
Andra avsättningar
Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

not 3
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5 224

4 860

5 091

5 086

1 294
2 331
13

1 349
2 375
12

1 268
2 341
16

1 268
2 341
16

jan-aug
2019

jan-aug
2018

Just. RR
2018

bokslut
2018
142

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Borgensförbindelser
Pensionsförpliktelser intjänade före 1998
Framtida leasingkostnader

Noter, Region Gotland
Not 1 - Jämförelsestörande poster, mnkr
Reavinster

3

132

142

Exploateringsintäkter

0

17

30

30

Summa jämförelsestörande intäkter

3

149

172

172

Reaförluster, utrangering anläggningstillgångar
Exploateringsutgifter
Nedskrivning av anläggningstillgångar
Värdereglering kortfristig fordran

0
0
0
0

0
-1
0
0

0
-3
0
-9

0
-3
0
-9

Summa jämförelsestörande kostnader

0
3

-1
148

-12
160

-12
160

Orealisererade vinster finansiella omsättningstillgångar
Summa jämförelsestörande finansiella intäkter

21
21

0
0

1
1

0
0

Orealisererade
förluster finansiella omsättningstillgångar
j
kostnader
Summa jämförelsestörande finansiella
poster

-5

0

0

0

-5

0

0

0

16

0

1

0

Årets resultat

Resultatutjämningsreserv

Övrigt eget
kapital

Summa eget
kapital

185

64

1 929

2 178

1

4

5

-186

-26
186

-26
0

2 093

2 290

Summa jämförelsestörande poster
Not 2 - Jämförelsestörande finansiella
poster, mnkr

Not 3 - Förändring eget kapital, mnkr
Utgående balans enligt 2018 års årsredovisning
Justering ändrad redovisnigsprincip
- Omvärdering till verkligt värde kortfristiga placeringar
Rättelse av fel
- Upplupen särskild löneskatt för pensioner, kortfristig skuld
Disposition föregående års resultat
Periodens resultat
Belopp vid periodens utgång

133
133

133
64
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Sammanställda räkenskaper
Resultaträkning, mnkr

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

not 1
not 1

Skatteintäkter
Generella statsbidrag och utjämning
Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster

not 2, 3
not 2

Extraordinära poster
Årets resultat

Utfall
jan-aug
2019

Utfall
jan-aug
2018

Prognos

Just. RR

Bokslut

2019

2018

2018

1 222
-4 366
-222
-3 366

1 813
-4 230
-201
-2 618

4 617
-9 447
-332
-5 162

2 433
-6 465
-340

2 433
-6 465
-340

-4 372

-4 372

2 632
907
173

2 552
829
763

3 946
1 360
144

3 828
1 252

3 828
1 252

708

708

32
-40
165

24
-150
637

36
-61
119

27
-164

26
-164

571

570

0
165

0
637

0
119

0

0

571

570

Balansräkning, mnkr
TILLGÅNGAR

Utfall

Utfall

2019-08-31

2018-08-31

IB 2019

UB 2018

Bokslut

15

16

18

18

6 415
344
54
6 828

5 953
341
54
6 364

6 132
359
53
6 562

6 132
359
53
6 562

Bidrag till statlig infrastruktur

15

16

16

16

Omsättningstillgångar
Förråd
Exploateringstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

30
20
489
192
29
760

28
8
478
167
55
736

28
13
483
176
131
831

28
13
483
171
131
826

7 603

7 116

7 409

7 404

Utfall
2019-08-31

Utfall
2018-08-31

IB 2019

Bokslut
UB 2018

2 943
165
3 108

2 394
637
3 031

2 372
571
2 943

2 394
570
2 964

64
3 044

64
2 967

64
2 879

64
2 900

1 034
77
1 111

926
107
1 033

959
82
1 041

959
82
1 041

2 439
945
3 384

2 194
858
3 052

2 311
1 114
3 425

2 311
1 088
3 399

7 603

7 116

7 409

7 404

1 295
2 331
19

1 350
2 375
25

1 268
2 341
16

1 268
2 341
16

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

not 3

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital

not 3
not 3

varav resultatutjämningsreserv
varav övrigt eget kapital
Avsättningar
Avsättning för pensioner
Andra avsättningar
Summa avsättningar
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER

not 3

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Borgensförbindelser
Pensionsförpliktelser intjänade före 1998
Framtida leasingkostnader
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Noter
I de sammanställda räkenskaperna ingår det helägda dotterbolaget AB Gotlandshem med dotterbolaget Gotlandshem Värme AB samt intressebolaget
Gotlands Energi AB (ägd andel 25%).
Från 2019 ingår inte längre koncernföretagen Gotlands näringslivs och etableringsservice AB med dotterbolagen Wisby Strand Congress & Event Gotland AB och
Inspiration Gotland AB i de sammanställda räkenskaperna för att verksamheten är av obetydlig omfattning.
Bolagens omsättning och omslutning (regionens andel) är under 2%. Jämförelsetalen för 2018 är av den anledningen omräknade.
jan-aug
2019

jan-aug
2018

Just. RR
2018

bokslut
2018

Reavinster

3

577

587

587

Exploateringsintäkter

0

17

30

30

Summa jämförelsestörande intäkter

3

594

617

617

Reaförluster, utrangering anläggningstillgångar
Exploateringsutgifter
Nedskrivning av anläggningstillgångar
Värdereglering kortfristig fordran
Summa jämförelsestörande kostnader

0
0
0
0

0
-1
0
0

0
-3
0
-9

0
-3
0
-9

0

-1

-12

-12

Summa jämförelsestörande poster

3

593

605

605

Not 1 - Jämförelsestörande poster, mnkr

Not 2 - Jämförelsestörande finansiella poster, mnkr
Orealisererade vinster finansiella omsättningstillgångar

21

0

1

0

Summa jämförelsestörande finansiella intäkter

21

0

1

0

Orealisererade förluster finansiella omsättningstillgångar

-5

0

0

0

Summa jämförelsestörande finansiella kostnader

-5

0

0

0

Summa jämförelsestörande finansiella poster

16

0

1

0

Årets resultat

Resultatutjämningsreserv

Övrigt eget
kapital

Summa eget
kapital

570

64

2 330

2 964

1

4

5

-26

-26

-571

571

Not 3 - Förändring eget kapital, mnkr
Utgående balans enligt 2018 års årsredovisning
Justering ändrad redovisnigsprincip
- Omvärdering till verkligt värde kortfristiga placeringar
Rättelse av fel
- Upplupen särskild löneskatt för pensioner, kortfristig skuld
Disposition föregående års resultat
Periodens resultat

165

Belopp vid periodens utgång

165

0
165

64

2 879

3 108

Koncerninterna mellanhavanden
Bidrag, tillskott och utdelningar, mnkr

Ägd andel

Ägartillskott

Koncernbidrag

Givna
Region Gotland

100%

AB GotlandsHem

100%

GotlandHem Värme AB

100%

Gotlands Energi AB

Givna

Ägd andel

0

Köpare

Säljare

Försäljning

0

0

Givare

Mottagare

Lån
62

23

AB GotlandsHem

100%

50

9

GotlandHem Värme AB

100%

1

2

25%

Mottagna

10
0

100%

Summa

Utdelning
Mottagna

25%

Region Gotland

Gotlands Energi AB

Givna

10

Summa
Kostnader, intäkter, fordringar och skulder, mnkr

Mottagna

1

80

114

114

10

10

Givare

Mottagare

Borgen
1 204
1 203
1
0

0

1 204
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4.6

Redovisningsprinciper

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR). I detta
avsnitt kommenteras hur vissa av de rekommendationer som har stor betydelse för redovisning av resultat och ekonomisk ställning tillämpas.
Immateriella anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar utgörs av utgifter för IT-system och programvarulicenser som huvudsakligen är förvärvade.
Materiella anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar är upptagna till anskaffningsvärde reducerat med gjorda avskrivningar och nedskrivningar. Beloppsgräns för investering är ett prisbasbelopp.
Avskrivning påbörjas i samband med ianspråktagande av anläggningstillgången. Avskrivningstiderna baseras på tillgångarnas beräknade ekonomiska livslängd och med utgångspunkt från ”Rådet för kommunal redovisnings” skrift om avskrivningar. Linjär avskrivningsmetod tillämpas. Komponentavskrivning tillämpas för byggnader, vatten- och avloppsanläggningar samt hamnar.
Försäljning och köp av materiella anläggningstillgångar redovisas vid dagen för tillträdet.
Finansiella tillgångar

Huvuddelen av de finansiella tillgångarna utgörs av pensionsmedelsplaceringar i aktiefonder, räntefonder och obligationer. Pensionsmedlen redovisas som omsättningstillgångar.
Pensionsmedlen värderas till verkligt värde från 2019 enligt LKBR och det innebär en ändring av redovisningsprincip. Av den anledningen har placeringstillgångarna omräknats från
anskaffningsvärde till verkligt värde vilket inneburit att dessa ökat med 5 mnkr. Jämförelsetalen för föregående år har omräknats enligt den nya redovisningsprincipen. I not 3 till resultat- och balansräkning framgår hur eget kapital förändrats.
Övriga finansiella tillgångar redovisas som anläggningstillgångar och utgörs till största del
av aktier i dotterbolag och långfristiga fordringar. De finansiella anläggningstillgångarna är
redovisade till anskaffningsvärde.
Leasing

Finansiell leasing avser i huvudsak fordon med en avtalstid längre än tre år. Övriga leasingavtal är klassificerade som operationella i enlighet med rekommendation 13.2 från Rådet
för kommunal redovisning.
Investeringsbidrag

Ärendenr RS 2019/395 Datum 2019-09-30

Samtliga investeringsbidrag överstigande ett prisbasbelopp redovisas som förutbetald intäkt
bland långfristiga skulder och periodiseras över anläggningstillgångarnas respektive avskrivningstid. Redovisningen följer RKR:s rekommendation 18.1 vilket den nya intäktsrekommendationen R2 medger.
Pensioner

Regionens pensionsskuld redovisas enligt den lagstadgade "blandmodellen", vilket innebär
att all pension inklusive särskild löneskatt som intjänats före 1998 i tidigare pensionsavtal
inte tas upp som avsättning i balansräkningen, utan redovisas som ansvarsförbindelse inom
linjen. Utbetalningar avseende pensionsförmåner intjänade före 1998 redovisas som kostnad i resultaträkningen.
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Pensionsförmåner intjänade i pensionsavtal från och med 1998 redovisas som en kostnad i
resultaträkningen och en avsättning i balansräkningen. För samtliga pensionsförmåner redovisas även särskild löneskatt.
Pensioner för förtroendevalda ingår i avsättningen respektive ansvarsförbindelsen för pensioner. Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Avtal som inte lösts ut redovisas som ansvarsförbindelse. Beräkning av pensionsförpliktelsen har gjorts av regionens
pensionsadministratör och följer aktuella pensionsavtal samt Sveriges kommuner och
landstings riktlinjer för beräkning pensionsskuld ”RIPS19”.
En rättelse av fel avseende upplupen särskild löneskatt för pensionsutbetalningar för avgiftsbestämd har gjorts i början av året. Felet har uppstått för mer än 10 år sedan. Effekten
av rättelsen är att ingående balans 2019 för eget kapital minskat med 26 mnkr och att ingående balans 2019 för kortfristiga skulder ökat med motsvarande belopp. Jämförelsetal för
2018 har omräknats i balansräkningen. Av not 3 till balansräkningen framgår hur justeringen gjorts.
Avsättning för deponier

Framtida efterbehandlingsåtgärder för deponier redovisas som en avsättning i balansräkningen. En omfattande revidering av åtgärdsplanen pågår och baseras på fördjupade undersökningar, analyser och kostnadsberäkningar pågår. En ny stor avsättning på 20 mnkr för
tre deponier har gjordes under 2018. Under kommande år kommer avsättningen att öka ytterligare i takt med att resultaten från undersökningarna blir klara. Värdet har beräknats baserat på vad samtliga åtgärder skulle kosta att genomföra om de skulle genomförts på balansdagen.
Skatteintäkter

Periodisering av skatteintäkter har gjorts baserat på Sveriges Kommuner och Landstings
augustiprognos 2019 för skatteavräkningen 2019 samt justering av skatteavräkning 2018.
Sammanställd redovisning

Den sammanställda redovisningen för koncernen har upprättats enligt förvärvsmetoden
med proportionell konsolidering, vilket innebär att det av regionen vid förvärvstillfället förvärvade egna kapitalet i dotterbolaget har eliminerats. Proportionell konsolidering innebär
att endast den ägda andelen av räkenskapsposterna har tagits med.
I koncernens egna kapital ingår härmed, förutom regionens egna kapital, endast den del av
dotterbolagen egna kapital som intjänats efter förvärvet. Obeskattade reserver har vid konsolideringen, exklusive uppskjuten skattedel, hänförts till respektive dotterbolags egna kapital. Den uppskjutna skattedelen har redovisats som avsättning.

Ärendenr RS 2019/395 Datum 2019-09-30

I resultaträkningen har dotterbolagens bokslutsdispositioner återförts. Interna mellanhavanden har eliminerats. Aktieutdelning från dotterbolag har eliminerats bort. Skillnader i redovisningsprinciper som väsentligen påverkat utfallet har inte förekommit.
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Bilagor
Bilaga 1: Sammanställning mål per nämnd

Perspektiv: Samhälle
Social hållbarhet
Mål

MBN

BUN

GVN

HSN

PAN

ÖFN

RSF

SON

TN

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Ett jämställt och jämlikt Gotland

X

X

X

X

X

X

X

4. Alla barn har goda uppväxtvillkor

X

X

X

5. Ett rikt och tillgängligt kultur- och fritidsliv

X

X

X

X

X

MBN

BUN

GVN

X

X

X

8. Alla elever fullföljer gymnasieskolan

X

X

X

9. Hög andel gotlänningar i arbete eller studier

X

X

X

10. God tillgång till vuxenutbildning

X

X

1. God folkhälsa
2. Gotlänningar känner sig delaktiga

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

X

X
X

X

X

X

X

RSF

SON

TN

X

X

X

Ekonomisk hållbarhet
Mål
7. Ingen bostadsbrist

13. Ökad folkmängd

PAN

ÖFN

X

11. Långsiktigt goda och stabila kommunikationer
12. Ett gott näringslivsklimat

HSN

X

X

X

x

x

X

X
X

X
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Ekologisk hållbarhet
Mål
14. Utveckla Gotland som ekokommun

MBN

BUN

GVN

X

X

X

HSN

PAN

ÖFN

TN
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

MBN

BUN

GVN

HSN

PAN

ÖFN

RSF

SON

TN

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x
X

X

X

17. Gotlands klimatavtryck ska minska
18. Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som bidrar till tillväxt över hela ön

SON

X

15. Ställ om till lokalproducerad och förnyelsebar energi
16. Säkra tillgången till vatten av god kvalitet

RSF

X
X

X

X
X

Perspektiv: Verksamhet
Kvalitet
Mål
19. God tillgänglighet till Region Gotland
20. God kvalitet i skolan
21. God kvalitet i vården

X
X

22. God kvalitet i omsorgen

Medarbetare
Mål

MBN

BUN

GVN

HSN

23. Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling

X

X

X

X

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

X

X

X

X

25. Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget
uppdrag

X

X

X

X

26. Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren
att bibehålla god hälsa

X

X

X

X

PAN

ÖFN

RSF

SON

TN

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Ekonomi
Mål

MBN

BUN

GVN

X

X

HSN

PAN

ÖFN

RSF

SON

TN

27. Budgeterat resultat ska uppgå till minst 2 procent av
nettokostnaden
28. Årets ekonomiska resultat ska uppgå till minst 2 procent av nettokostnaden

X

X

29. Soliditeten ska vara minst 45 procent
30. Den totala nettokostnadsökningen ska inte överstiga
ökningen av skatteintäkter och generella statsbidrag

X

X

X

31. Regionens materiella tillgångar ska vårdas

X

X

X

X
X

X

X

32. Skattefinansierade investeringar ska vara egenfinansierade till 100 procent
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-09-19

HSN § 94

HSN § 94

Konsekvensanalys utifrån resultatet av
budgetberedningen

HSN 2018/11
HSN-AU § 92

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner rapporten och skickar den vidare till
regionstyrelsen inför budgetavstämningen.
• Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att i det fortsatta arbetet med
verksamhetsplan och internbudget 2020 tydliggöra konsekvenserna av att de
begärda budgettillskotten för Framtidens Vårdinformationsmiljö och
kostnadsökningar inom utomlänsvården inte beviljades.
Beslutet justeras omedelbart.

Den budget för hälso- och sjukvårdsnämnden som regionfullmäktige beslutat.
Innebär en tillåten nettokostnadsutveckling, exklusive
personalkostnadskompensation, på 0,2 procent jämfört med prognostiserade
nettokostnader 2019. Jämfört med budget 2019 är tillåten nettokostnadsutveckling
2,1 procent. I den strategiska planen har hälso- och sjukvårdsnämnden beskrivit den
kostnadsutveckling som förväntas inom utomlänsvården till ca 15 miljoner och
kostnaden för förberedelse för FVM till ca 8 miljoner. Inget av detta väljer
Regionfullmäktige att ge budgettäckning för. Detta tillsammans med beslutat
sparbeting på 13 miljoner och under 2019 en obalans på 30 miljoner gör att hälsooch sjukvården har ca 70 miljoner att effektivisera/omprioritera/ta bort verksamhet
för, för att nämnden ska ha ekonomisk balans 2020.
Tidigare analyser har visat att det inte finns någon verksamhet att helt ta bort från
hälso- och sjukvården. Tidigare strategier har varit att ta fram handlingsplaner för
effektiviseringar, ta bort överkostnader, minska behovet att framförallt slutenvård
mm. Mycket har gjorts sen tidigare inom dessa områden och bedömningen är att
detta arbete inte kommer att leda till att hälso- och sjukvården når en verksamhet i
balans med budget 2020 med enbart fortsättning av detta arbetssätt. Under 2019 har
också mycket fokus lagts på att arbeta med kvalitetsbristkostnader, vilket också
kommer att fortsätta, för att identifiera dessa och åtgärda.
Efter nämndens sammanträde i juni månad har förvaltningen i uppdrag att ytterligare
konkretisera konsekvenserna av tillkommande kostnader för utomlänsvård och FVM
som inte har budgettäckning. Den analys som förvaltningen såhär långt gjort räcker
inte för att beskriva konsekvenserna av budget 2020. Arbetet kommer att fortgå i
samband med processen för framtagande av verksamhetsplan och
internbudgetfördelning för 2020 som just nu pågår.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-09-19

HSN § 94

Bedömning

Förvaltningens bedömning är att mycket kraftiga åtgärder kommer att krävas för att
nå en budget i balans under 2020. Redan rådande läge med ett prognostiserat resultat
på minus 30 miljoner för 2019 är mycket bekymmersamt. Att dessutom införliva
kostnader på närmare 27 miljoner och genomföra en besparing på 13 miljoner i
verksamhet kommer att kräva svåra beslut och prioriteringar.
Bedömningen är att fortsatt arbete med att identifiera kvalitetsbristkostnader och
övriga effektiviseringar är nödvändiga men inte kommer att räcka till för en budget i
balans. De konkreta effekter som de ekonomiska förutsättningarna för 2020 ger är
idag inte möjliga att säga. Förvaltningen har i nuläget inte kunnat identifiera vad i
verksamheten som ska prioriteras bort, och därmed inte heller vad konsekvenserna
blir.
Budgetförutsättningarna och dess konsekvenser kommer att fortsätta analyseras och
vara en stor del i utformningen av förvaltningens verksamhetsplan 2020 samt
kommande strategiska plan och budget 2021-2023.
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) inleder med en bakgrund om hälso- och
sjukvårdsnämndens budget samt de utmaningar som föreligger framåt med
framtidens vårdinformationsmiljö (FVM), samverkansavtal med Region Stockholm
samt efterhandskompensation till vårdcentraler.
Yrkanden
Filip Reinhag (S) yrkar instämmande av Anita Jonsson (MP) att


Hälso- och sjukvårdsnämnden begär att regionstyrelsen vid
budgetavstämningen 2019 behandlar äskanden och tillför hälso- och
sjukvårdsnämnden 8 miljoner kronor för arbetet med FVM och 15 miljoner
kronor för prishöjningar i utomlänsvården.

Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar avslag till Filips Reinhags (S) yrkande.
Ordföranden finner bifall till sitt eget yrkande.
Filip Reinhag (S), Lennart Petersson (S), Kristiina Hansson (S), Therese Livemo (V), Anita
Jonsson (MP) och Elin Bååth (Fi) reserverar sig mot beslutet.

Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till protokollsanteckning lämnad av MatsOla Rödén (L), Bibbi Olsson (C), Gunnar Solin (M) och Anna Haack (KD).
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-09-19

HSN § 94

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

Protokollsanteckning
Protokollsanteckning lämnad av Mats-Ola Rödén (L), Bibbi Olsson (C), Gunnar Solin (M)
och Anna Haack (KD)
Med utgångspunkt i beslut i regionfullmäktige om budget 2020 kan vi konstatera att
förutom befintliga kostnader som skall åtgärdas (underskott, effektivisering = 43
mkr), så har hälso- och sjukvårdsnämnden kostnader för planering och
genomförande av projektet framtidens vårdinformationsmiljö (FVM). Projektet är
övergripande och helt omöjligt att avstå ifrån(dagens system upphör). Det nya
systemet innehåller ny digital journal och ett antal möjligheter till ökad
kommunikation och bättre planering. Projektet innehåller verksamhetsförändringar,
som behöver genomlysas, och en stor del systemteknisk support. En framtida
effektivisering borde vara möjlig men kräver insatser i form av projektledning och
verksamhetsutveckling. Förberedelse, uppbyggnad och implementering bedöms vara
15 mkr årligen 2020-2022.
Den specialiserade vården i Region Stockholm förändras. För Gotlands del innebär
det ökade kostnader som redan innevarande år (2019) givit kostnadsökningar
motsvarande 15 mkr utan utbudsförändringar. Avtalsförhandlingar inför 2020 pågår
och den framtida kostnaden är inte ännu känd.
Beslut om efterhandskompensation till privata vårdcentraler beslutade av
regionfullmäktige då det tidigare beslutet om upphörande upphävdes av domstol.
Kostnaderna som uppstår härrör sig från åren 2015-2016. Kompensationen innebär
en ytterligare kostnad för hälso- och sjukvårdsnämnden.
De ytterligare kostnader som redovisas ovan bedöms inte rymmas inom hälso- och
sjukvårdsnämndens budget för 2020.

Bakgrund HSN-AU § 92
Arbetsutskottets förslag hälso- och sjukvårdsnämnden
• Ärendet lämnas öppet till hälso- och sjukvårdsnämnden.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 16 september 2019
Skickas till

Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
HSN 2018/11
16 september 2019

Yvonne Skovshoved
Ekonomichef

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Konsekvens av förslag till budget 2020
Förslag till beslut

•
•

Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner rapporten och skickar den vidare till
regionstyrelsen inför budgetavstämningen.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att i det fortsatta arbetet med
verksamhetsplan och internbudget 2020 tydliggöra konsekvenserna av att de
begärda budgettillskotten för Framtidens Vårdinformationsmiljö och
kostnadsökningar inom utomlänsvården inte beviljades.

Sammanfattning

Den budget för hälso- och sjukvårdsnämnden som Regionfullmäktige beslutat.
Innebär en tillåten nettokostnadsutveckling, exklusive
personalkostnadskompensation, på 0,2 procent jämfört med prognostiserade
nettokostnader 2019. Jämfört med budget 2019 är tillåten nettokostnadsutveckling
2,1 procent. I den strategiska planen har hälso- och sjukvårdsnämnden beskrivit den
kostnadsutveckling som förväntas inom utomlänsvården till ca 15 miljoner och
kostnaden för förberedelse för FVM till ca 8 miljoner. Inget av detta väljer
Regionfullmäktige att ge budgettäckning för. Detta tillsammans med beslutat
sparbeting på 13 miljoner och under 2019 en obalans på 30 miljoner gör att hälsooch sjukvården har ca 70 miljoner att effektivisera/omprioritera/ta bort verksamhet
för, för att nämnden ska ha ekonomisk balans 2020.
Tidigare analyser har visat att det inte finns någon verksamhet att helt ta bort från
hälso- och sjukvården. Tidigare strategier har varit att ta fram handlingsplaner för
effektiviseringar, ta bort överkostnader, minska behovet att framförallt slutenvård
mm. Mycket har gjorts sen tidigare inom dessa områden och bedömningen är att
detta arbete inte kommer att leda till att hälso- och sjukvården når en verksamhet i
balans med budget 2020 med enbart fortsättning av detta arbetssätt. Under 2019 har
också mycket fokus lagts på att arbeta med kvalitetsbristkostnader, vilket också
kommer att fortsätta, för att identifiera dessa och åtgärda.
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Efter nämndens sammanträde i juni månad har förvaltningen i uppdrag att ytterligare
konkretisera konsekvenserna av tillkommande kostnader för utomlänsvård och FVM
som inte har budgettäckning. Den analys som förvaltningen såhär långt gjort räcker
inte för att beskriva konsekvenserna av budget 2020. Arbetet kommer att fortgå i
samband med processen för framtagande av verksamhetsplan och
internbudgetfördelning för 2020 som just nu pågår.
Ärendebeskrivning

Ekonomiska förutsättningar
Hälso- och sjukvårdsnämnden är klämd mellan två skarpa direktiv. Från
Regionfullmäktige är direktivet att ekonomi går före verksamhet. Enligt hälso- och
sjukvårdslagen kap 7 §1 ska landstinget planera sin hälso- och sjukvård med
utgångspunkt i behovet av vård hos dem som omfattas av landstingets ansvar för
hälso- och sjukvård, dvs det är vårdbehovet som går före ekonomi.
Hälso- och sjukvårdslagen anger också att vården ska bedrivas med god kvalitet och
att den med störst behov ska ha prioritet.
Hälso- och sjukvårdens nettokostnadsutveckling har under de senaste åren varit i
nivå med, eller lägre, än övriga regioners.
Tidigare utredningar visar samtliga att Gotland har en relativt låg kostnad per insats,
men att gotlänningar konsumerar mycket vård.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har efter delårsrapport 2 ett prognostiserat resultat på
-30 miljoner.
I förvaltningens strategiska plan och budget 2020-2022 ges en sammanfattande
beskrivning av de omvärldsfaktorer som påverkar förvaltningens genomförande av
verksamhet framåt samt vilka strategiska utvecklingsområden som är avgörande att
arbeta med för att klara att balansera uppdraget med givna resurser.
De kostnadsökningar som hälso- och sjukvården bedömt inte kunna hantera inom
dagens verksamhetsbudget inför 2020 är framförallt kostnadsökningar inom
utomlänsvården med ca 15 miljoner samt förberedelse för införandet av Framtidens
VårdinformatinsMiljö (FVM) med ca 8 miljoner. Utöver detta tillkommer bedömda,
kända kostnadsökningar med ca 5 miljoner och ett sparbeting om 13 miljoner.
Den av Regionfullmäktige beslutade budgeten innebär en möjlig
nettokostnadsutveckling jämfört med prognostiserat resultat 2019 på 0,3 procent. De
direkta kostnadsökningarna till följd av införandet av FVM och ökade kostnader för
utomlänsvård ger en kostnadsökning med ca 1,4 procent.
För att frigöra utrymme till de kostnadsökningar som den demografiska utvecklingen
och medicinska och medicinsktekniska utvecklingen som Region Gotlands
resursfördelningsmodell till hälso- och sjukvården baseras är det totala
effektiviseringskravet på hälso- och sjukvårdens verksamhet ca 70 miljoner.
Ovanstående är en grov uppskattning av kända faktorer i nuläget. Hälso- och
sjukvården lider i nuläget av en allt mer åldrande maskinpark av medicinskteknisk
utrustning, trångboddhet i lokaler och i flera fall brist på resurser för att driva
utvecklingen och omställningen av sjukvården. Förflyttningen av vården enligt god
och nära vård, som bland annat ska stöda utvecklingen och förstärkningen av
primärvården är ett exempel på utveckling som långsiktigt bland annat ska ge goda
ekonomiska effekter men som initialt, under flertalet år, kommer att kräva resurser.
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Dessa mer kända, men ekonomiskt svårbedömda faktorer, kommer att påverka
hälso- och sjukvårdens ekonomi inom de närmsta åren.
Alternativet till effektiviseringar är borttagande av verksamhet.
Hälso- och sjukvårdslagen är den portalparagraf som hälso- och sjukvården arbetar
efter. Enligt hälso- och sjukvården definieras hälso- och sjukvård som:
1. åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador,
2. sjuktransporter, och
3. omhändertagande av avlidna.
Hälso- och sjukvården på Gotland bedriver inte någon verksamhet som inte
innefattas av ovanstående definition förutom i undantagsfall. I dessa undantagsfall,
exempelvis resevaccinationer eller utskrift av diverse intyg tas full kostnadstäckning
ut av patienten.
För att ge en bild av vad 70 miljoner innebär i verksamhetstermer kan nämnas 35
procent av all utomlänsvård, alternativt vårdcentralerna Visby norr, Wisby Söder och
barnavårdscentralens verksamhet tillsammans, alternativt hela obstetrik/gynekologiverksamheten, alternativt ca 4 vårdavdelningar á 14-15 vårdplatser. Av den
administrativa verksamheten motsvarar 65 miljoner hela förvaltningsledningen,
kanslienheten, ehälsa/MIT och i stort sett samtliga verksamhetschefer inom
sjukvården.

Tillkommande kostnader för utomlänsvård och förberedande av FVM
Den omstrukturering som pågår av hälso- och sjukvården inom Region Stockholm,
till stor del med startskottet av byggandet av Nya Karolinska Sjukhuset leder per
definition till högre kostnader för den högspecialiserade vården. Karolinska sjukhuset
har ett allt tydligare uppdrag att bedriva högspecialiserad vård, den mindre
högspecialiserade vården ska i större utsträckning utföras på övriga akutsjukhus eller
andra vårdenheter. Stora ombyggnationer pågår i Stockholm, dels för att flera av
sjukhusen är i behov av renoveringar, men också till följd av att vård som tidigare
utförts på Karolinska nu istället ska utföras på övriga sjukhus. Styckkostnaden för
utförd vård på Karolinska ökar kraftigt och styckpriset på övriga akutsjukhus
kommer också att öka till följd av stora investeringar i sjukhusbyggnaderna. Hälsooch sjukvården på Gotland kan inte som konsekvens av Regionfullmäktiges
budgetbeslut sluta att remittera vård till Region Stockholm med mindre än att
strukturella förändringar sker så att vården istället ska bedrivas på Gotland,
(exempelvis PCI), eller någon annanstans.
Regionfullmäktige har sedan tidigare (Rf § 86 170619 samt Rf § 196 171120) beslutat
att Region Gotland ska ansluta sig till den upphandling av Framtidens
VårdinformationsMiljö (FVM)tillsammans med Region Stockholm. Enligt den
tidplan som i dagsläget föreligger kommer vårdstödet att börja implementeras i
verksamheterna under 2022, i vilket ordning hälso- och sjukvården på Gotland
kommer i själva utrullningen är i dagsläget inte klarlagt. Däremot är det i projektet
tydligt klarlagt att det är ett omfattande arbete att förbereda för att, när tiden
kommer, ha möjlighet att ta emot de nya systemen.
De kostnader som hälso- och sjukvården begärt extra medel i Strategisk plan och
budget för 2020 är kostnader för personalresurser som för att göra det möjligt med
ett kommande införande av FVM ska:
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Frigöra Region Gotlands organisationsstruktur som idag är sammanflätad
med Stockholms organisationsstruktur genom EK (Elektronisk lokal
katalog). Ett omfattande arbete som är helt nödvändigt för införandet av
FVM. Det faktum att Gotland i och med organisationsstrukturen i Ek inte
systemmässigt synts som en egen sjukvårdshuvudman har under åren skapat
mycket problem och mycket personalresurser har gått åt till att hantera detta
problem.



Arkivera de system som ej ska migreras till FVM. Efter det att leverantör är
upphandlad går det att definiera vilka system som ej ska migreras till FVM
och istället behöver mellanlagras och vara sökbara, alternativt slutarkiveras.
Redan under hösten 2019 bör vi dock kunna göra oss en grov bild av vilka
dessa är. Arbetet beräknas kunna påbörjas under senvåren 2020 och kommer
sedan att pågå under 2020-2022.



FOA förvaltningsobjektsarkitektur – förbereda förvaltning och drift av FVM.
Förvaltningen av it-systemen kommer att utgå från de olika (vård)processer
och förändringarna i dessa. Detta arbete kommer att ske i FOA. Region
Gotland behöver också upprätta en projektportfölj med tillhörande
organisation - så som Region Stockholm har - för struktur och prioriteringar i
förvaltning, drift och nyutveckling.

Konsekvensen om inte hälso- och sjukvården tillförs medel för att utföra detta arbete
blir, dels att arbetet som beskrivits ovan inte kommer att kunna utföras fullt ut och
dels kommer all annan utveckling/nyutveckling inom befintliga system och
applikationer från årsskiftet att helt stoppas. Redan idag är nålsögat litet för någon
form av utveckling i journalsystemet TakeCare, eftersom det om några år ska bytas
ut. Trots detta finns det många önskemål om utveckling av exempelvis ehälsotjänster. De nationella överenskommelserna, exempelvis den uppdaterade
kömiljarden, eller kraven på tillgänglighet till primärvården kräver att systemen
anpassas efter vilka mätdata som ska levereras. Att stoppa all utveckling och
anpassning till övriga förändringar i organisationen och verksamheten är inte möjlig.
FVM är ett regionövergripande ärende som beslutats av Regionfullmäktige och även
skolverksamheterna och socialtjänsten blir klart påverkade av hur arbetet fortskrider.
Ansvaret är dock placerat i hälso- och sjukvårdsnämnden att driva och genomföra
största delarna av denna stora förändring, vilket, när medel inte tillskjuts, också
kommer att få stor påverkan på hälso- och sjukvårdsnämndens övriga verksamheter.
Hälso- och sjukvården ser det således som omöjligt att inte tillskjuta medel för
förberedelse för FVM och trots utebliven budgetkompensation planera för ett
införande.
Åtgärder
Hälso- och sjukvården har i uppdrag av Regionstyrelsen och av hälso- och
sjukvårdsnämnden uppdrag att vidta åtgärder för att nå ekonomisk balans 2019.
Hälso- och sjukvårdens externa kostnader är till ca 75 procent bestående av
arbetskraftskostnader, köpt verksamhet och läkemedelskostnader. Tidigare års
effektiviseringsarbete har fokuserats till just dessa kostnader. Vissa effekter har
uppnåtts men fortfarande bedöms ytterligare insatser kunna ge resultat. Under 2019
läggs gemensam kraft på kvalitetsbrist-kostnader i olika former. Att ha bristande
kvalitet oavsett om det handlar om bristande medicinsk kvalitet som leder till någon
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form av vårdskada så att patienten behöver vårdas ytterligare eller bristande kvalitet
som innebär att schemaplaneringen inte är optimal resulterar i högre kostnader än
nödvändigt. Hälso- och sjukvården på Gotland har liksom i övriga riket behov av
och möjlighet att minska kvalitetsbristkostnader.
De områden där förvaltningen identifierat att kvalitetsbrister och därmed undvikbara
kostnader förekommer samt förslag till aktiviteter för att åtgärda bristerna är
följande:
-

Bemanning och personalplanering
Läkemedelsförskrivning
Patientsäkerhet
Inköp och upphandling
Digitala arbetssätt
Samarbete mellan verksamheter
Administration
Styrning utifrån behov

Flertalet av dessa områden har en begränsad möjlighet till kostnadssänkningar under
2019, arbetet kommer därför att fortsätta kommande år. Arbetet med att minska
kvalitetsbristkostnader kommer alltid att fortgå i form av ständiga förbättringar och
har också pågått sen tidigare. De ekonomiska effekterna är således också långsiktiga.
Ett ytterligare fokuserat arbete har däremot initierats under 2019 för att få en
tydligare effekt.
Förvaltningen bedömer att effektiviseringar, minskade kvalitetsbrist-kostnader,
fortsatt fokus på arbetskraft, läkemedel och utomlänsvård, kommer att bidra till
kostnadssänkningar men inte i tillräcklig grad för att nå en budget i balans 2019 och
inte heller 2020 med föreslagna budgettilldelning. Betydligt kraftigare insatser
kommer att behöva göras.
Hälso- och sjukvården har under flera år haft en obalans mellan verksamhet och
budget och har sedan tidigare arbetat med att identifiera verksamheter att ta bort.
Analyser har inte kunnat påvisa någon verksamhet som helt kunnat avvecklas. Det
närmaste i den vägen är ett tvåårigt tillfälligt stopp för remittering av patienter för
obesitasoperationer som beslutades under 2012 och 2013.
Redan idag finns en tydlig strategisk riktning i förvaltningens arbete för fortsatt
minskade kostnader på kort och lång sikt, varav några delar har initiala
puckelkostnader:
 Intensifiera det hälsofrämjande arbetet för att förebygga behovet av sjukvård.
 Genomföra implementeringen av FVM som planerat, men med stort fokus
på verksamhetsförändring för långsiktiga effektiviseringar.
 Arbeta med att förflytta vården enligt intentionerna i ”God och nära vård”
som planerat.
 Lägga kraft på att skapa bästa möjliga förutsättningar till såväl ekonomiska
som resurssparande samarbeten med Region Stockholm inom ramen för
kommande samverkansavtal.
 Fortsatt stort fokus på personalrelaterade frågor. Detta gäller såväl
arbetsmiljöfrågor som effektiviseringsfrågor.
 Fortsatt arbeta med att identifiera och undanröja kvalitetsbristkostnader .
 Låta de statliga satsningar om kommer hälso-och sjukvården till del i största
möjliga mån finansiera den utveckling som redan sker inom verksamheten
och i minsta möjliga mån generera ökade kostnader.
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Bedömning

Förvaltningens bedömning är att mycket kraftiga åtgärder kommer att krävas för att
nå en budget i balans under 2020. Redan rådande läge med ett prognostiserat resultat
på minus 30 miljoner för 2019 är mycket bekymmersamt. Att dessutom införliva
kostnader på närmare 27 miljoner och genomföra en besparing på 13 miljoner i
verksamhet kommer att kräva svåra beslut och prioriteringar.
Bedömningen är att fortsatt arbete med att identifiera kvalitetsbristkostnader och
övriga effektiviseringar är nödvändiga men inte kommer att räcka till för en budget i
balans. De konkreta effekter som de ekonomiska förutsättningarna för 2020 ger är
idag inte möjliga att säga. Förvaltningen har i nuläget inte kunnat identifiera vad i
verksamheten som ska prioriteras bort, och därmed inte heller vad konsekvenserna
blir.
Budgetförutsättningarna och dess konsekvenser kommer att fortsätta analyseras och
vara en stor del i utformningen av förvaltningens verksamhetsplan 2020 samt
kommande strategiska plan och budget 2021-2023.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 16 september 2019
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Karolina Samuelsson
Tf hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Regionstyrelsen

6 (6)

Protokoll

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2019-10-16

SON § 126

Rapport till regionfullmäktige med anledning
av befarat underskott år 2019

SON 2019/5

Socialnämndens beslut



Socialnämnden beslutar att särskild rapport ska ske till Regionfullmäktige om
att nämnden enligt prognos vid delårsrapport 2, 2019, riskerar att ha ett
ekonomiskt underskott i verksamheten gentemot tilldelad budget vid
utgången av år 2019 med cirka 10 miljoner kronor.



Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Trots stora ansträngningar med ett antal aktiviteter för att minska kostnaderna
befaras att socialförvaltningen inte lyckas nå en ekonomi i balans för 2019.
Socialförvaltningen befarar ett underskott på 10 mnkr mot budget 2019 enligt senaste
prognosen i delårsrapport 2.
I budgetförutsättningarna inför 2019 som presenterades för socialnämnden i
december 2018 beskrivs ett de ekonomiska resurserna inte riktigt motsvarar det
behov som finns och att det kommer att bli problemen att nå en ekonomi i balans.
För att motverka underskott mot budget fick förvaltningen i uppdrag av nämnden i
december 2018 (SON §168) att identifiera och redovisa proaktiva åtgärder för de
verksamheter som riskerar att överskrida budget 2019. I delårsrapport 2 redovisades
att det inte varit någon större effekt av dessa åtgärder och att befarat underskott mot
budget ökat ytterligare, från 4 mnkr i aprilrapporten till 10 mnkr. Med anledning av
detta fick socialförvaltningen i uppdrag från ordförandeberedningen 2019-09-20 att
redovisa pågående samt ytterligare åtgärder i syfte att minska kostnaderna vilket
redovisas i ett separat ärende till socialnämnden i oktober, åtgärder för att minska
befarat underskott. Utifrån dessa åtgärder kan konstateras att det är möjligt att sänka
kostnaderna något under hösten men att det troligen inte räcker för att få en
ekonomi i balans 2019.
I nuläget har förvaltningen ett överskott mot budget totalt sett för äldreomsorgen
men riskerar ett underskott för särskilt boende i egen regi samt för hemsjukvården.
Det är fortfarande ett stort underskott för insatser enligt lagen om stöd och service
till vissa funktionsnedsatta vilket socialnämnden påpekat och begärt medel för
tidigare år. Delar av individ- och familjeomsorgen, som barn- och ungdomsvården
samt försörjningsstödet, har ett stort underskott. Utifrån septemberrapporten har
dock överskottet för flyktingmottagningen ökat efter att det betalats ut mer
ersättning än förväntat från Migrationsverket.
Arbetet med bemanning, sänkta sjuktal och minskat antalet placeringar av barn och
unga är helt centralt för att kunna minska kostnaderna framåt och det pågår ett flertal
aktiviteter inom dessa områden. Samtidigt kommer kostnaderna för äldreomsorgen
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2019-10-16

att öka nästa år kopplat till att det är stort behov av platser på särskilt boende och att
ett nytt boende öppnar i början av 2020.
Ärendets behandling under mötet

Håkan Ericsson (S) yrkar på att socialnämnden begär tilläggsanslag av
Regionfullmäktige med 10 miljoner kronor för år 2019. Jörgen Benzler (V) stödjer
det yrkandet.
Ordförande Rolf Öström (M) yrkar på att avslå Håkan Ericssons yrkande.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att socialnämnden bifaller
ordförandes yrkande.
Omröstning begärs.
Ordförande föreslår propositionsordningen Ja för bifall för ordförandes yrkande,
Nej för bifall till Håkan Ericssons (S) yrkande.
Socialnämnden godkänner propositionsordningen.
Röster för Ja (ordförandes yrkande)
Rolf Öström (M), Johan Malmros (C), Ann-Christin Wallin (C), Jonas Niklasson (C),
Margareta Benneck (M), Sara Lidqvist (KD), Håkan Lilja (SD).
Röster för Nej (Håkan Ericssons yrkande)
Håkan Ericsson (S), Helena Bogsjö (S), Charlotte Andersson (S), Johnny Viberg (S),
Pär Bokelund (MP), Jörgen Benzler (V).
Beslut
Bifall till ordförandes yrkande genom omröstning med 7 röster mot 6.
Beslutsunderlag

Rapport till regionfullmäktige med anledning av befarat underskott 2019, daterad
2019-10-16.
Månadsrapport september, daterad 2019-10-08.
Åtgärder för att minska befarat underskott 2019, daterad 2019-10-01.
Delårsrapport 2 2019, daterad 2019-09-19.

Skickas till
RSF registrator
RSF ekonomi och styrning
SOF Anna-Lena Gutedal, ekonomichef
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Anna-Lena Gutedal

Socialnämnden

Rapport till regionfullmäktige med anledning av befarat
underskott 2019
Förslag till beslut

•

•

Socialnämnden beslutar att särskild rapport ska ske till Regionfullmäktige om att
nämnden enligt prognos vid delårsrapport 2 2019 riskerar att ha ett ekonomiskt
underskott i verksamheten gentemot tilldelad budget vid utgången av år 2019
med cirka 10 miljoner kronor.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

Trots stora ansträngningar med ett antal aktiviteter för att minska kostnaderna
befaras att socialförvaltningen inte lyckas nå en ekonomi i balans för 2019.
Socialförvaltningen befarar ett underskott på 10 mnkr mot budget 2019 enligt senaste
prognosen i delårsrapport 2.
I budgetförutsättningarna inför 2019 som presenterades för socialnämnden i
december 2018 beskrivs ett de ekonomiska resurserna inte riktigt motsvarar det
behov som finns och att det kommer att bli problemen att nå en ekonomi i balans.
För att motverka underskott mot budget fick förvaltningen i uppdrag av nämnden i
december 2018 (SON §168) att identifiera och redovisa proaktiva åtgärder för de
verksamheter som riskerar att överskrida budget 2019. I delårsrapport 2 redovisades
att det inte varit någon större effekt av dessa åtgärder och att befarat underskott mot
budget ökat ytterligare, från 4 mnkr i aprilrapporten till 10 mnkr. Med anledning av
detta fick socialförvaltningen i uppdrag från ordförandeberedningen 2019-09-20 att
redovisa pågående samt ytterligare åtgärder i syfte att minska kostnaderna vilket
redovisas i ett separat ärende till socialnämnden i oktober, åtgärder för att minska
befarat underskott. Utifrån dessa åtgärder kan konstateras att det är möjligt att sänka
kostnaderna något under hösten men att det troligen inte räcker för att få en
ekonomi i balans 2019.
I nuläget har förvaltningen ett överskott mot budget totalt sett för äldreomsorgen
men riskerar ett underskott för särskilt boende i egen regi samt för hemsjukvården.
Det är fortfarande ett stort underskott för insatser enligt lagen om stöd och service
till vissa funktionsnedsatta vilket socialnämnden påpekat och begärt medel för
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-son@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Socialförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
SON 2019/5

tidigare år. Delar av individ- och familjeomsorgen, som barn- och ungdomsvården
samt försörjningsstödet, har ett stort underskott. Utifrån septemberrapporten har
dock överskottet för flyktingmottagningen ökat efter att det betalats ut mer
ersättning än förväntat från Migrationsverket.
Arbetet med bemanning, sänkta sjuktal och minskat antalet placeringar av barn och
unga är helt centralt för att kunna minska kostnaderna framåt och det pågår ett flertal
aktiviteter inom dessa områden. Samtidigt kommer kostnaderna för äldreomsorgen
att öka nästa år kopplat till att det är stort behov av platser på särskilt boende och att
ett nytt boende öppnar i början av 2020.

Beslutsunderlag

Rapport till regionfullmäktige med anledning av befarat underskott 2019, daterad
2019-10-16.
Månadsrapport september, daterad 2019-10-08.
Åtgärder för att minska befarat underskott 2019, daterad 2019-10-01.
Delårsrapport 2 2019, daterad 2019-09-19.

Socialförvaltningen

Therese Thomsson
Tf socialdirektör
Skickas till
RSF registrator
RSF ekonomi och styrning
SOF Anna-Lena Gutedal, ekonomichef
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Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-10-22

BUN § 122

BUN § 122

Ekonomisk redovisning

BUN 2019/5
BUN au §84

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Rapporterna godkänns
 Nämnden ska rapportera till regionfullmäktige att nämnden inte kommer nå en
budget i balans vid årets slut.
Reservation
Följande reserverar sig till förmån för eget förslag:
Jonathan Carlsson(S), Anna Sundin(S), Jessica Palmgren(S), Inger Axell(S), Lisbeth
Bokelund(MP), Jennie Jarve(V).


Ekonomisk rapport september

Nämndens prognos för helåret 2019 har ett negativt resultat på 9,1 miljoner kronor,
fastställt i BUN 2019-09-17 § 98. Bedömningen som förvaltningen gör efter
september månads utfall är att prognosen pekar mot ett negativt resultat på 12,8
miljoner kronor. Slutlig effekt av det justerade resultatkrav som infördes i samband
med delårsrapport 2 är i dagsläget svårt att säga något om. Det som blir avgörande
för årets resultat är bland annat hur väl det justerade resultatkravet kommer att
infrias. Verksamheterna förstår det ekonomiska läget och stor återhållsamhet råder.
Konsekvensanalys

Avdelningarna Förskolan, Grundskolan, Särskolan och Ledningsstöd redovisar i en
samlad rapport konsekvenser av barn- och utbildningsnämndens beslut om ett
justerat resultatkrav.
Redovisning barn- och elevvolymer september

Prognosen för barn och elevvolymer pekar på ett underskott på 22,3 miljoner kronor
och avser 313 barn och elever, det är en förbättring med 2,1 miljoner kronor i
jämförelse med prognosen för delårsrapport 2 där underskottet var prognostiserat till
24,4 miljoner kronor. Det är framförallt färre antal elever/barn på fritidshem och
förskola än budgeterat i den kommunala verksamheten.
Arbetsutskottet

På arbetsutskottet föredrogs ärendet muntligt och arbetsutskottet beslutade att ta
emot informationen.
Ärendets behandling under mötet

Föredragande: Ekonomichef Jimmy Söderström
Forts…
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-10-22

BUN § 122

Forts BUN §122
Yrkanden
Ordförande Stefan Nypelius (C), föreslår att rapporterna godkänns och att nämnden
ska rapportera till fullmäktige att nämnden inte kommer nå en budget i balans vid
årets slut.
Jonathan Carlsson (S) yrkar på att nämnden ska rapportera till fullmäktige att man
inte kommer nå en budget i balans samt att nämnden ska äska tilläggsanslag från
regionfullmäktige för det prognostiserade underskottet på 9,1 miljoner kronor.
Ordförande ställer sitt förslag mot Jonathan Carlssons förslag och finner att
ordförandes förslag vinner bifall.
Ledamöterna för Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig
mot beslutet till förmån för Jonathan Carlssons förslag. Motivering till reservation
återfinns i bilaga 1 till detta protokoll.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-01 (Månadsrapport)
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-14 (Konsekvensbeskrivning)
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-14 (Barn- och elevvolymer)
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BUN 2019/5
14 oktober 2019

Jimmy Söderström
Ekonomichef

Barn- och utbildningsnämnden

Ekonomisk rapport, september 2019.
Förslag till beslut

•

Barn-och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporten

Sammanfattning

Barn- och utbildningsnämndens prognos för helåret 2019 har ett negativt resultat på
9,1 miljoner kronor, fastställt i barn- och utbildningsnämnden den 17 september
2019 § 98. Bedömningen som förvaltningen gör efter september månads utfall är att
prognosen1 pekar mot ett negativt resultat på 12,8 miljoner kronor. Slutlig effekt av
det justerade resultatkrav som infördes i samband med delårsrapport 2 är i dagsläget
svårt att säga något om. Det som på marginalen2 blir avgörande för årets resultat är
bland annat hur väl det justerade resultatkravet kommer att infrias. Verksamheterna
förstår det ekonomiska läget och stor återhållsamhet råder.
Resultatrapport per den 30 september 2019
Resultaträkning

Budget

Utfall

Resultat

Prognos

Intäkter

-103 566

-109 161

5 595

5 300

Flödesbidrag rörligt

-438 874

-434 540

-4 333

-671

Flödesbidrag fast

-56 543

-56 043

-500

0

Personalkostnader

620 256

625 302

-5 046

-4 914

Lokalkostnader

105 515

104 250

1 265

2 000

Övriga kostnader

161 790

149 337

12 453

11 500

Internt flödesbidrag rörligt

434 392

434 540

-148

-4 654

60 933

56 043

4 890

0

105 733

121 447

-15 713

-17 661

889 636

891 175

-1 538

-9 100

Internt flödesbidrag fast
Enskild verksamhet
Summa

Exklusive kommunbidrag, prognos inklusive resultatkrav
Prognosen i det här fallet bygger inte på inrapporterad månadsuppföljning från verksamheten. Prognosen bygger på en
bedömning av hela ekonomin med dess utfall, per kategori - resultatrapport, i förhållande till budgetram.
2 Med marginal i det här sammanhanget menas beloppens storlek i förhållande till den budgeterade nettoramen på 1,1 miljarder
kronor
1
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BUN 2019/5

Resultatrapport per den 30 september 2018
Resultaträkning
Intäkter
Flödesbidrag rörligt

Budget

Utfall

-99 949

-108 641

Resultat
8 692

Bokslut 18
14 284

-416 434

-425 034

8 601

8 777

Flödesbidrag fast

-50 476

-62 769

12 293

16 885

Personalkostnader

589 618

591 094

-1 476

-14 657

Lokalkostnader

112 606

109 842

2 764

781

Övriga kostnader

157 119

141 179

15 940

665

Internt flödesbidrag rörligt

416 438

425 138

-8 700

-8 879

Internt flödesbidrag fast

60 340

62 769

-2 429

-3 734

Enskild verksamhet

88 630

116 462

-27 832

-40 944

857 893

850 040

7 853

-26 822

Summa
Exklusive kommunbidrag

Tabellerna visar periodens omslutning, januari-september, för åren 2019 och 2018.
Nettokostnaden har för perioden, i jämförelse med 2018, ökat med 41,1 miljoner
kronor och motsvarar 4,8 procent, en förklaring till ökningen ligger bland annat i
minskade statsbidrag. Bruttokostnaden3 (den egna kostnadsutvecklingen) har för
perioden ökat med 4,4 procent i förhållande till septemberrapporten 2018. I
jämförelse mellan åren minskar periodens resultat från positivt 7,9 miljoner kronor
till negativt 1,5 miljoner kronor.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Karl-Erik Söderberg
Tf Utbildningsdirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.

3

Avser kostnader för personal, lokaler och övriga kostnader, volymförändringar i barn och elevvolymer är inte medräknat.
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

BUN 2019/5
14 oktober 2019

Jimmy Söderström
Ekonomichef

Barn- och utbildningsnämnden

Analys av delårsrapport 2019:2. Konsekvensbeskrivning av
justerat resultatkrav.
Förslag till beslut

• Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna rapporten.
Sammanfattning

Förvaltningen redovisar i följande rapport om konsekvenser av barn och
utbildningsnämndens beslut om ett justerat resultatkrav. Resultatkravet med dess
konsekvenser medför följande:
Särskolans resultatkrav 1,5 mnkr – lämnad prognos 0,4 mnkr







Två tjänstledigheter har lösts inom befintlig personalorganisation
Minskad ledningsfunktion – intendenttjänst tillfälligt minskad med procent.
Tillfälligt minskad Rektorstjänst med 50 procent.
Förtätning i elevgrupper.
Lärarlyftspengar betalas ut (vilket inte varit klart i budgetprocessen). Vikarie till
studerande har inte tillsats fullt ut.
Lärare har nu större del av arbetstiden direkt mot elever.
Inga externa föreläsare för kompetensutveckling.

Riskbedömning av genomförda förändringar

Arbetsbelastning ökar för medarbetare såväl på ledningsnivå som i den direkta
pedagogiska verksamheten.
 Elevgrupperna blir större vilket innebär ökade risker för såväl elever som personal.
 Risk för kvalitetsminskning runt stödet i verksamheten och därmed risk för
kvalitetssänkning av verksamheten.
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Tjänsteskrivelse
BUN 2019/5

Grundskolans resultatkrav negativt 6,0 mnkr – lämnad prognos negativt
8,0 mnkr


Grundskolan uppnår det förändrade resultatkravet på 6 miljoner i underskott
under de förändrade förutsättningarna som gavs med omdisponering av eget
kapital på 4,6 miljoner samt köpstopp i grundskolans verksamhet.

Förskolans resultatkrav 1,0 mnkr – lämnad prognos 0,5 mnkr
Förtätningar

o Stängt Stånga förskola
o Stängt Liens förskola,
o Flera förskolor har även stängt ner en avdelning för att anpassa sig
till rådande barnantal.
o Några förskolor som haft lägre tal på barn/årsarbetare har
omorganiserat sina grupper och dess sammansättning åldersmässigt
för att bättre kunna möta barnkön.
Tjänster, effektivisering

o Liens förskola resulterade i att 10 till 12 medarbetare kunde gå in i
tjänst på lediga platser i de andra kommunala förskolorna.
o Alla lediga tjänster har inte tillsatts på enheterna, en del har man valt
att omfördela i en omorganisation.
o Minskning av spec ped på en del av enheterna.
Minskad ledningsorganisation

o Klinte/Sanda har blivit en del av Roma FO. En minskning på ca 0,5
till1,0 årsarbetare under delar av året. I dagsläget ligger det 2,50 istf
som innan 2,75 årsarbetare.
o Sudret har sedan sommaren minskat ledningsorganisation under
sjukskrivning. 1,4 årsarbetare istf 1,8. I nuläget under rekrytering av
tf (pga föräldraledighet) så ligger Sudret på 1,0 årsarbetare.
o Intendentsorganisation är omgjord från 2,5 medarbetar för
förskolans del till 1 medarbetare som arbetar med alla förskolorna
istället för som det tänkta ledningsstöd i linjerna.
Kostnader

o Köpstopp har införts på några förskoleområden samt en allmän
återhållsamhet och diskussion kring kostnader och effektiviseringar.
o Inköp av arbetskläder i mindre utsträckning än planerat
År 2020 och framåt för förskolan Gotland
Kostnader att se över framåt.

Stabilare ledningsorganisation som även kan vara mer kostnadseffektiv. Att leda i
team skapar en bättre och hållbarare arbetsmiljö för cheferna.
 Öppna förskolan, hur ska den drivas, i vilken form? I övriga landet har man
samordnat utbildning, hälso- och sjukvård samt socialtjänsten för att skapa bättre
förutsättningar men även för att minska kostnader senare i barnens liv.
 Kväll- och helgverksamhet, bör ses över och fundera på hur och om det ska
finnas.
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland



Tjänsteskrivelse
BUN 2019/5

Förskolornas lokaler och förutsättningar är väldigt olika. Alla lokaler är inte
utformade så att förskolorna kan bedriva god och effektiv verksamhet. Lokalerna
begränsar.

Ledningsstöds resultatkrav 9,2 mnkr – lämnad prognos 8,4 mnkr


Resultatkravet kommer att uppnås utan att någon åtgärd behöver genomföras,
prognosen för resultatenheterna kommer att bli bättre än vad som redovisades i
delårsrapport 2. Framförallt är det städ och lokalhyror på ansvaret koordinator
som förbättrats.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Karl-Erik Söderberg
Tf Utbildningsdirektör
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Miljö- och byggnämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-11-07

MBN AU § 255

MBN AU § 255

Information till Regionfullmäktige med
anledning av befarat underskott 2019

MBN 2019/5

Arbetsutskottets beslut

Miljö- och byggnämnden beslutar att informera Regionfullmäktige om att nämnden
enligt prognos vid delårsrapport 2 2019 riskerar att ha ett ekonomiskt underskott
i verksamheten gentemot tilldelad budget vid utgången av år 2019 med 4,4
miljoner kronor.
Reservation
Thord Ingesson (S) och Tore Tillander (V) reserverar sig mot beslutet med följande
motivering, enligt kommunallagen 5 kap. 1§ äger fullmäktige rätt att besluta om
budget. Det är en uppgift som inte kan eller får delegeras till annan församling.
Utifrån delårsrapport två kan vi konstatera att Miljö- och Byggnämnden inte
klarar att hålla sig inom de budgetramar som fullmäktige beslutat om. Det finns
heller inget beslut fattat som gör det sannolikt att nämnden skulle klara uppdraget
att nå en budget i balans vid årets slut
Att informera regionfullmäktige om det ekonomiska läget är korrekt. Det är
nämndens uppgift att agera transparent och förse fullmäktiges ledamöter med
väsentlig information för att möjliggöra korrekta beslut. Men om nämnden
bedömer att man kommer ha överskridit sin budgetram under 2019 är det i
enlighet med kommunallagen endast regionfullmäktige som kan fatta beslut om
omfördelning alternativt medge underskott och balansera detta i bokslut.
Vi bedömer det som osannolikt att nämnden når målet om budget i balans vid årets
slut och vill mena att nämnden genom att inte begära tilläggsanslag bryter mot
kommunallagen.
Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

1 januari 2019 gick nämnderna Miljö- och Hälsoskyddsnämnden och
Byggnadsnämnden samman till Miljö- och Byggnämnden och blev en myndighet.
Särskilt givande är nämndens möjlighet att se helheten i myndighetens beslut, både ur
Miljöbalkens och Plan- och Bygglagens perspektiv. Implementeringen av den nya
nämnden har, som förvaltningen också förvarnade om, medfört att arbetet med
handläggning av ärenden under första halvåret tappat tempo och därmed intäkter.
Förändringar i PBL kräver sedan årsskiftet betydligt kortare handläggningstider för
bygglov. Detta påverkar flera enheter som är inblandade i ärendehanteringen i
relation till PBL, och anpassningen till det nya regelverket har på vissa enheter sänkt
produktiviteten och därmed intäkterna.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Miljö- och byggnämndens arbetsutskott

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-11-07

MBN AU § 255

Den 1 juli 2019 började en ny lag på tobaksområdet att gälla, lagen (2018:2088) om
tobak och liknande produkter. Flera nya rökfria miljöer infördes, bland andra
busshållplatser, uteserveringar, lekplatser och vid många entréer som till exempel vid
restauranger och gallerior. Uppföljningen av att lagen efterföljs har av
Regionstyrelsen lagts på Samhällsbyggnadsförvaltningen och på enheten Alkohol-och
livsmedelstillstånd utan utökad ram.
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar under besparingsbeting och under årets
första kvartal kom beskedet om att förvaltningen prognostiserade ett ekonomiskt
underskott. Prognosen för miljö- och byggnämnden i samband med delårsrapport 2
har försämrats med 1,9 mnkr, jämfört med den prognos som lämnade i delårsrapport
1. Prognosen för helåret är ett underskott på 4,4 mnkr.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet presenteras av Johan Åberg, förvaltningschef. Miljö- och byggnämnden
ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordförande Eva Ahlin (C) föreslår att:
Miljö- och byggnämnden beslutar att informera Regionfullmäktige om att nämnden
enligt prognos vid delårsrapport 2 2019 riskerar att ha ett ekonomiskt underskott i
verksamheten gentemot tilldelad budget vid utgången av år 2019 med 4,4 miljoner
kronor.
Thord Ingesson (S) yrkar att tillägg görs till befintligt beslutsmening med:
Miljö- och byggnämnden begär tilläggsanslag för att täcka befarat underskott om 4,4
miljoner kronor
Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på eget yrkandet och finner att det vinner bifall.
Ordförande ställer proposition på Thord Ingesson (S) yrkande och finner att det inte
vinner bifall.
Beslutsunderlag

Delårsrapport 2019-09-19
Skickas till
RS registrator
RSF ekonomi och styrning
SBF Martin Ekepil Ringelid
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

MBN 2019/5
5 november 2019

Miljö- och byggnämnden

Information till Regionfullmäktige med anledning av befarat
underskott 2019
Förslag till beslut

•

Miljö- och byggnämnden beslutar att informera Regionfullmäktige om att
nämnden enligt prognos vid delårsrapport 2 2019 riskerar att ha ett ekonomiskt
underskott i verksamheten gentemot tilldelad budget vid utgången av år 2019
med 4,4 miljoner kronor.

Sammanfattning

1 januari 2019 gick nämnderna Miljö- och Hälsoskyddsnämnden och
Byggnadsnämnden samman till Miljö- och Byggnämnden och blev en myndighet.
Särskilt givande är nämndens möjlighet att se helheten i myndighetens beslut, både ur
Miljöbalkens och Plan- och Bygglagens perspektiv. Implementeringen av den nya
nämnden har, som förvaltningen också förvarnade om, medfört att arbetet med
handläggning av ärenden under första halvåret tappat tempo och därmed intäkter.
Förändringar i PBL kräver sedan årsskiftet betydligt kortare handläggningstider för
bygglov. Detta påverkar flera enheter som är inblandade i ärendehanteringen i
relation till PBL, och anpassningen till det nya regelverket har på vissa enheter sänkt
produktiviteten och därmed intäkterna.
Den 1 juli 2019 började en ny lag på tobaksområdet att gälla, lagen (2018:2088) om
tobak och liknande produkter. Flera nya rökfria miljöer infördes, bland andra
busshållplatser, uteserveringar, lekplatser och vid många entréer som till exempel vid
restauranger och gallerior. Uppföljningen av att lagen efterföljs har av
Regionstyrelsen lagts på Samhällsbyggnadsförvaltningen och på enheten Alkohol-och
livsmedelstillstånd utan utökad ram.
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar under besparingsbeting och under årets
första kvartal kom beskedet om att förvaltningen prognostiserade ett ekonomiskt
underskott. Prognosen för miljö- och byggnämnden i samband med delårsrapport 2
har försämrats med 1,9 mnkr, jämfört med den prognos som lämnade i delårsrapport
1. Prognosen för helåret är ett underskott på 4,4 mnkr.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
MBN 2019/5

Beslutsunderlag

Delårsrapport 2019-09-19

Samhällsbyggnadsförvaltningen Johan Åberg Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till
RS registrator
RSF ekonomi och styrning
SBF Martin Ekepil Ringelid
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Miljö- och byggnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-09-25

MBN § 209

MBN § 209

Information - Delårsrapport 2

MBN 2019/5

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden godkänner delårsrapport 2.
Miljö- och Byggnämnden har förståelse för att samgåendet av två nämnder till en har
krävt extra arbete och tagit tid från andra, intäktsbringande uppgifter. Nämnden
inser också att förändringarna i PBL medfört större administrativa utmaningar än
väntat och att de stora minskningar i intäkter som blivit följden av dessa är av
övergående natur. Nämnden har också insikt i att tidigare års stora besparingar
som givit en tredjedel mindre i ramtilldelning, samtidigt som ny lagstyrd
verksamhet i form av ny tobakslag lagts på förvaltningen, och medel för
tillsynsarbetet på enhet bygglov inte fick full täckning i budget, medfört att det
varit mycket svårt att få balans i ekonomin. Förvaltningen har strävat mot ett
nollresultat och de mål som inte uppfyllts har varit antingen utom förvaltningens
kontroll eller kan ses som en konsekvens av ansträngningarna att hålla budget, i
linje med regionfullmäktige beslut att ekonomi ska gå före verksamhet.
För att nämnden ska få ökad insikt och därmed kunna fatta goda beslut inför
kommande utmaningar ger nämnden förvaltningen i uppdrag att återkomma
med svar på följande:
1. Hur ska vi kunna öka takten på planerna? Att få fram fler detaljplaner främjar
Gotlands utveckling på lång sikt och ger mer intäkter på kort sikt. Hur kan vi öka
transparensen och politikens möjlighet att prioritera?
2. Hur ser medelanställningstiden ut på Bygglovenheten och hur har den förändrats
över tid de senaste tre åren?
3. Totalt anställda per år på hela förvaltningen (historiskt båda förvaltningarna
sammanlagt) de senaste fem åren?
4. Lista på allt som inte är lagstyrt i hela förvaltningen, med ungefärliga kostnader.
5. Förslag på åtgärder, om möjligt, som kan föra resultatet närmare noll än
prognosen visar.
6. Förslag på åtgärder som kan effektivisera arbetsprocesserna, öka intäkterna och
självfinansieringen samtidigt som en god arbetsmiljö och låga sjuktal främjas.
Med det menar nämnden att vi alla mår bra av att arbeta med processer som
fungerar väl, av att känna stolthet över utfört arbete, och att kunna ta betalt för
det vi utför är inte bara nödvändigt och självklart, utan är också att se som en
service för skattebetalarna.

Sammanfattning

1 januari 2019 gick nämnderna Miljö- och Hälsoskyddsnämnden och
Byggnadsnämnden samman till Miljö- och Byggnämnden och blev en myndighet.
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Särskilt givande är nämndens möjlighet att se helheten i myndighetens beslut, både ur
Miljöbalkens och Plan- och Bygglagens perspektiv.
Samhällsbyggnadsförvaltningen vill underlätta för företag, boende och besökare på
Gotland i kontakten med Region Gotland. Inom förvaltningen drivs ett projekt som
syftar till att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen, digitalsamhällsbyggnad (DiSa).
Det digitala flödet underlättar ärendehantering, och bidrar till en jämställd, öppen
och hållbar planerings- och byggprocess, vilket hjälper till att utveckla företagen och
underlätta vardagen. En sömlös digital samhällsbyggnadsprocess skapas genom att
digitalisera översiktsplaner och detaljplaner, arbeta med 3D-visualisering, upprätta en
kartportal, förbättra kvaliteten på fastighetsgränser, utveckla regionens etjänsteplattform, integrera Skatteverkets Mina meddelanden och anpassa data för earkivering. Projektet utförs i samarbete med myndigheter, andra kommuner,
näringslivet, skolor och universitet, som alla har intresse av eller är delaktiga i
liknande projekt inom samhällsbyggnad.
Förändringar i PBL kräver sedan årsskiftet betydligt kortare handläggningstider för
bygglov. Detta påverkar de flesta av samhällsbyggnadsförvaltningens enheter som är
inblandade i ärendehanteringen i relation till PBL, och anpassningen till det nya
regelverket har på vissa enheter sänkt produktiviteten.
Den 1 juli 2019 började en ny lag på tobaksområdet att gälla, lagen (2018:2088) om
tobak och liknande produkter. Flera nya rökfria miljöer infördes, bland andra
busshållplatser, uteserveringar, lekplatser och vid många entréer som till exempel vid
restauranger och gallerior. Uppföljningen av att lagen efterföljs har av
Regionstyrelsen lagts på Samhällsbyggnadsförvaltningen och på enheten Alkohol-och
livsmedelstillstånd.
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar under besparingsbeting och under årets
första kvartal kom beskedet om att förvaltningen prognostiserade ett ekonomiskt
underskott. Prognosen för miljö- och byggnämnden i samband med delårsrapport 2
har försämrats med 1,9 mnkr, jämfört med den prognos som lämnade i delårsrapport
1. Prognosen för helåret är ett underskott på 4,4 mnkr.
Verksamhetsplanen 2019
Nedan följer de prioriterade utvecklingsområden som valts ut med bakgrund av
nuläget. Dessa områden bedöms av ledningsgruppen vara de viktigaste områdena att
arbeta med för att driva samhällsbyggnadsförvaltningens utvecklingsarbete framåt
under 2019 för att bidra till de koncernövergripande målen. De tre prioriterade
utvecklingsområdena och målen som kopplas till dem ämnar beröra både interna och
externa processer.
Strategisk
prioritering

Definition för
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Mål från
koncernstyrkortet
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Service

Genom att ge snabb och rättssäker service
bygger vi Gotland samtidigt som vi säkrar
våra medarbetares välmående.
Samhällsbyggnadsförvaltningen fungerar
både rådgivande och myndighetsutövande.

18. Ett ansvarsfullt
samhällsbyggande som
bidrar till tillväxt på hela
ön

Tillgänglighet

Genom effektivisering och digitalisering
skapar vi fler, enklare och säkrare
kontaktytor mot kunderna i
samhällsbyggnadsprocessen och mellan
medarbetare.

19. God tillgänglighet till
Region Gotland

Bemötande

Genom att göra processer transparenta
underlättar vi för fler kunder och
medarbetare att känna sig delaktiga, korrekt
bemötta, förstå information och få den till
sig på ett rättssäkert och hållbart sätt.

2. Gotlänningar känner
sig delaktiga

Ärendets behandling under mötet

Ärendet presenteras av Martin Ekepil Ringelid, ekonomichef. Miljö- och
byggnämnden ansluter sig till förvaltningens bedömning med tillägg av ett uppdrag
till förvaltningen.
Mötet ajourneras klockan 09:49
Mötet återupptas klockan 10:01
Yrkande
Ordförande Eva Ahlin (C) yrkar att:
Miljö- och byggnämnden godkänner delårsrapport 2.
Miljö- och Byggnämnden har förståelse för att samgåendet av två nämnder till en har
krävt extra arbete och tagit tid från andra, intäktsbringande uppgifter. Nämnden inser
också att förändringarna i PBL medfört större administrativa utmaningar än väntat
och att de stora minskningar i intäkter som blivit följden av dessa är av övergående
natur. Nämnden har också insikt i att tidigare års stora besparingar som givit en
tredjedel mindre i ramtilldelning, samtidigt som ny lagstyrd verksamhet i form av ny
tobakslag lagts på förvaltningen, och medel för tillsynsarbetet på enhet bygglov inte
fick full täckning i budget, medfört att det varit mycket svårt att få balans i
ekonomin. Förvaltningen har strävat mot ett nollresultat och de mål som inte
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uppfyllts har varit antingen utom förvaltningens kontroll eller kan ses som en
konsekvens av ansträngningarna att hålla budget, i linje med regionfullmäktige beslut
att ekonomi ska gå före verksamhet.
För att nämnden ska få ökad insikt och därmed kunna fatta goda beslut inför
kommande utmaningar ger nämnden förvaltningen i uppdrag att återkomma med
svar på följande:
1. Hur ska vi kunna öka takten på planerna? Att få fram fler detaljplaner främjar
Gotlands utveckling på lång sikt och ger mer intäkter på kort sikt. Hur kan vi öka
transparensen och politikens möjlighet att prioritera?
2. Hur ser medelanställningstiden ut på Bygglovenheten och hur har den förändrats
över tid de senaste tre åren?
3. Totalt anställda per år på hela förvaltningen (historiskt båda förvaltningarna
sammanlagt) de senaste fem åren?
4.

Lista på allt som inte är lagstyrt i hela förvaltningen, med ungefärliga kostnader.

5. Förslag på åtgärder, om möjligt, som kan föra resultatet närmare noll än
prognosen visar.
6. Förslag på åtgärder som kan effektivisera arbetsprocesserna, öka intäkterna och
självfinansieringen samtidigt som en god arbetsmiljö och låga sjuktal främjas. Med
det menar nämnden att vi alla mår bra av att arbeta med processer som fungerar väl,
av att känna stolthet över utfört arbete, och att kunna ta betalt för det vi utför är inte
bara nödvändigt och självklart, utan är också att se som en service för
skattebetalarna.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag

Delårsrapport 2
Skickas till
RS
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Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Rapporten godkänns.
• Regionstyrelsen får i uppdrag att till budgetberedningen 2020 se över möjligheten
att ta fram rambudget för vissa investeringsområden.
•

I samband med beslut om strategisk plan och budget, regionfullmäktige 2019-06-17,
§ 188, fick regionstyrelsen tillsammans med tekniska nämnden i uppdrag att titta på
konsekvens av kapitalkostnad och investeringsplan framåt för tekniska nämndens
anslagsfinansierade verksamhet.
Konsekvensen av nuvarande investeringsbudget som beslutades vid samma tillfälle är
att nuvarande kapitalkostnadsbudget inte kommer att täcka kommande kapitalkostnader för investeringarna. Alternativen är att tekniska nämndens budgetram för
kapitalkostnader ökas eller att nämndens uppdrag är att omprioritera medel till detta
inom den ram som finns. Ett ytterligare alternativ är att förändra beslutet om
investeringsbudget och plan för kommande år.
Utifrån det beslut som togs om att sluta med automatisk kompensation för kapitalkostnader inom anslagsfinansierad verksamhet ställs högre krav på verksamheten att
själva göra en bedömning av vilken nivå som investeringarna framåt kan ligga på.
Prioriteringen måste göras i beslutande nämnd. Motiv för högre investeringsutrymme
och därmed tilläggsbudgetering av kapitalkostnader måste framgå tydligt av
nämndens strategiska plan.
Möjligheten att arbeta med ramar för investeringsbudgeten inom vissa verksamhetsområden borde ses över. Det finns exempel på sådant arbetssätt i investeringsprocessen hos andra kommuner och regioner.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2019-09-18
Skickas till
Tekniska nämnden
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Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Uppdrag - Konsekvens av kapitalkostnad och investeringsram
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige



Rapporten godkänns.



Regionstyrelsen får i uppdrag att till budgetberedningen 2020 se över möjligheten
att ta fram rambudget för vissa investeringsområden.

Sammanfattning

I samband med beslut om strategisk plan och budget, Rf 2019-06-17, §188, fick
regionstyrelsen tillsammans med tekniska nämnden i uppdrag att titta på konsekvens
av kapitalkostnad och investeringsplan framåt för tekniska nämndens
anslagsfinansierade verksamhet.
Konsekvensen av nuvarande investeringsbudget som beslutades vid samma tillfälle är
att nuvarande kapitalkostnadsbudget inte kommer att täcka kommande
kapitalkostnader för investeringarna. Alternativen är att tekniska nämndens
budgetram för kapitalkostnader ökas eller att nämndens uppdrag är att omprioritera
medel till detta inom den ram som finns. Ett ytterligare alternativ är att förändra
beslutet om investeringsbudget och plan för kommande år.
Ärendebeskrivning

Regionfullmäktige beslutade 2016-09-26, § 136 att automatisk budgetkompensation
för kapitalkostnader i anslagsfinansierad verksamhet ska upphöra.
Ekonomistyrningen avseende investeringar skärps då nämnderna i varje enskilt fall
måste överväga möjligheten att täcka kapitalkostnaderna inom befintlig budget.
Tekniska nämnden har de senaste åren haft en expansiv investeringsverksamhet
inom sin anslagsfinansierade verksamhet. Både hamnverksamheten och mark- och
stadsmiljö har investerat mer än under den period som låg till grund för det första
beslutet om kapitalkostnadsbudget. Då tittade man på en tioårsperiod bakåt och
gjorde en bedömning om nivå.
Till budgetavstämningen hösten 2018 gjordes en ny bedömning då tekniska
nämndens kapitalkostnader ökat med anledning av att investeringsverksamheten
ökat, framförallt inom mark- och stadsmiljö. Det gjordes en justering och nämnden
fick en ökad kapitalkostnadsbudget.
Inför budgetberedningen i år fanns ingen tydlig bild av vilka
kapitalkostnadskonsekvenser gentemot budget som uppstod i relation till den äskade
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investeringsbudgeten inom mark- och stadsmiljö och anslagsfinansierad
hamnverksamhet. Verksamheten lämnade in efterfrågade blanketter med
driftkonsekvenser, men dessa är inte relaterade till den budget som finns. Detta
behöver förtydligas i framtida process.
Inte heller var det tydligt vilken nivå investeringsbudgeten kan vara på för att klara
sig inom den kapitalkostnadsbudget som finns.
Förenklat kan man säga att investeringsutrymmet är lika stort som den årliga
avskrivningen. Det är lite beroende på vilka slags investeringar som görs. Nedan
finns en bild av differensen mellan den nu beslutade investeringsbudgeten och
planen samt avskrivningsutrymmet i nämndens budget.
Investeringsbudget och plan, beslutad i regionfullmäktige juni 2019

2020

Mark- och stadsmiljö, gata och
park
Avskrivningsutrymme
Differens
Kollektivtrafik
Avskrivningsutrymme
Differens
Anslagsfinansierad
hamnverksamhet
Avskrivningsutrymme
Differens

2021

2022

2023

2024

Totalt

25,2
15,0
-10,2
5,5
1,0
-4,5

27,0
15,0
-12,0
5,0
1,0
-4,0

25,0
15,0
-10,0
5,0
1,0
-4,0

26,3
15,0
-11,3
5,0
1,0
-4,0

29,7
15,0
-14,7
5,0
1,0
-4,0

133,2
75,0

3,7
7,0
3,3

8,0
7,0
-1,0

6,5
7,0
0,5

10,0
7,0
-3,0

10,5
7,0
-3,5

38,7
35,0

25,5
5,0

Exemplifiering av konsekvens av högre investeringar inom mark- och stadsmiljö

Utifrån ovanstående tabell så skulle konsekvensen av investeringarna inom markoch stadsmiljö bli ökade kapitalkostnader utöver det som finns i budget. Om
investeringarna år 1, 10,2 mnkr utöver utrymme, skrivs av på 10 år så belastas driften
med ytterligare 1 mnkr per år. Om de skrivs av på 20 år så är belastningen 0,5 mnkr
per år.
Det kan skapas ytterligare utrymme utöver den kapitalkostnadsbudget som finns och
det är om investeringar i anläggningen skrivs av helt, dvs inte kommer att skrivas av
fler år. Om man då inte behöver reinvestera kan det utrymmet användas till
nyinvesteringar.
Bedömning

Utifrån det beslut som togs om att sluta med automatisk kompensation för
kapitalkostnader inom anslagsfinansierad verksamhet ställs högre krav på
verksamheten att själva göra en bedömning av vilken nivå som investeringarna
framåt kan ligga på. Prioriteringen måste göras i beslutande nämnd. Motiv för högre
investeringsutrymme och därmed tilläggsbudgetering av kapitalkostnader måste
framgå tydligt av nämndens strategiska plan.
Möjligheten att arbeta med ramar för investeringsbudgeten inom vissa
verksamhetsområden borde ses över. Det finns exempel på sådant arbetssätt i
investeringsprocessen hos andra kommuner och regioner.
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Regionstyrelseförvaltningen

Marica Gardell
Tf Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
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Uppdrag. Långsiktig plan för avsättning
pensionsmedel

RS 2019/960
AU § 285

Regionstyrelsens beslut

Ny avsättning till pensionsmedel ska påbörjas från år 2020 och pågå i 20 år till år
2039. Den årliga avsättningen ska uppgå till minst 50 miljoner kr. En årlig
avstämning av plan för avsättning till pensionsmedel och pensionsmedelspolicy ska
ske.
• Pensionsmedelspolicyn uppdateras så att avkastningsmålet höjs från 3 till 4
procent, säkerhetsgolvet sänks från 85 till 80 procent samt att de övergripande
placeringslimiterna ändras så att normalandel aktier sätts till 65 procent och
normalandel räntebärande värdepapper sätts till 35 procent. Som en följd av detta
kommer även min och max andel för de två tillgångsslagen att behöva uppdateras.
•

Region Gotland har en total pensionsskuld på 3 346 miljoner kr inklusive särskild
löneskatt och avser tjänstepensioner till regionens medarbetare. Region Gotland har
högst pensionsskuld per invånare av alla regioner och kommuner i landet. Region
Gotlands pensionsskuld per invånare var 55 000 kr vid årsskiftet 2018/2019.
Enligt den långtidsprognos av pensionsskulden som regionen låtit Söderberg &
Partners göra så kommer pensionskostnaderna att öka med 27 procent i reala termer
de närmaste 30 åren. Pensionsutbetalningarna de närmaste 30 åren prognostiseras
öka väldigt mycket, ca 60 procent. Det är från 2040 som likviditetsbelastningen
accelererar. Den främsta orsaken är det nya pensionsavtalet AKAP-KL (omfattar
personer födda 1986 och senare) som innebär att tjänstepensionen i sin helhet är
avgiftsbestämd med stora utbetalningar årligen.
Mot bakgrund av långtidsprognosens scenario över pensionsutbetalningarnas
utveckling och den kraftiga likviditetsbelastning detta medför så är risken stor att
pensionsutbetalningarna kommer att tränga undan eller kraftigt begränsa framtida
generationers möjligheter att göra investeringar.
Region Gotland har pensionsmedel avsatta för att till viss del möta kommande
pensionsutbetalningar. Pensionsmedlen täcker endast 6 procent av den totala
pensionsskulden och ytterligare avsättningar till pensionsmedel är nödvändigt för att
motverka framtida likviditetsbelastning till följd av ökade pensionsutbetalningar.
Ett sätt att mildra denna effekt är att redan nu börja sätta av nya medel till framtida
pensionsutbetalningar varje år.
forts
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Fem olika alternativ har analyserats. Två bedöms som tillräckligt effektiva och
möjliga att genomföra (alternativ 4 och 5 i analysen). Två bedöms som tillräckligt
effektiva och möjliga att genomföra. Dessa båda alternativ innebär att 50 miljoner kr
per år sätts av under 20 år. Skillnaden mellan de båda alternativen är risknivån. I det
ena alternativet är risknivån i enlighet med regionens pensionsmedelspolicy och
innebär att full konsolidering uppnås år 2048, d.v.s. pensionsmedlen är då lika stora
som pensionsskulden. I det andra alternativet är risknivån något högre och ger då 1
procent högre avkastning och medför att full konsolidering nås fyra år tidigare d.v.s.
år 2044.
Genom att påbörja en ny avsättning av pensionsmedel kan risken för att pensionsutbetalningar tränger undan investeringar för framtida generationer undvikas.
En ytterligare avsättning till pensionsmedel för kapitalförvaltning innebär inte bara
att en kapitalreserv byggs upp för att avlasta likviditeten i framtiden utan också att
avkastningen på pensionsmedlen kommer att generera finansiella intäkter som bidrar
positivt till resultatet.
Den nya kommunala redovisningslagen innebär att placeringstillgångar ska redovisas
till verkligt värde. Effekten av detta är att orealiserade finansiella vinster och förluster
ska redovisas vilket kan göra resultatet mer volatilt när placeringstillgångarna ökar.
Samtidigt ska orealiserade vinster och förluster inte ingå i balanskravsresultatet och
kommer därmed inte att påverka utvärderingen av god ekonomisk hushållning som
baseras på balanskravsresultatet.
Långtidsprognosen har uppmärksammat problemet med att pensionsutbetalningarna
de närmaste 30 åren beräknas öka väldigt mycket, ca 60 procent, och att likviditetsbelastningen accelererar från 2040. De ökade pensionsutbetalningarna kommer att
påverka likviditet och investeringsutrymme negativt. Det finns en uppenbar risk att
pensionsutbetalningar kommer tränga undan investeringsmöjligheter för framtida
generationer orimligt mycket.
Det är rimligt att nuvarande generation tar ansvar för att sätta av medel till pensioner
från det utrymme som den årliga ökningen av pensionsskulden medger, för
närvarande ca 90 miljoner kr per år.
Genom att uppnå det finansiella målet på 2 procent för resultatet skapas ett resultat
på ca 110 miljoner kr per år. De årliga avskrivningarna uppgår till ca 250 miljoner kr.
Med en avsättning till pensionsmedel på 50 miljoner kr per år finns ändå kvar ca
40 miljoner kr från pensionsskuldsökningen för finansiering av investeringar. Det
innebär att egna medel för finansiering av investeringar blir ca 400 miljoner kr. Högre
investeringsnivå kommer att kräva extern finansiering via upplåning.
forts
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Sammanfattningsvis är bedömningen att alternativ 4 eller 5 är de bästa alternativen.
Ett tillräckligt stort belopp sätts därigenom av årligen för att kunna ge både en årlig
avkastning och ett bidrag till resultatet och samtidigt bygga upp ett tillräckligt stort
kapital för att kunna möta de kommande stora pensionsutbetalningarna så att
framtida generationers möjligheter att göra investeringar inte påverkas negativt.
Huruvida alternativ 4 eller 5 är att föredra beror på hur viktigt det anses att full
konsolidering uppnås fyra år tidigare men till en något högre risk. Den något högre
risken enligt alternativ 5 innebär att aktieandelen i portföljen blir lite större. Normalandel aktier ökar från 50 procent till 65 procent samtidigt som normalandelen för
räntebärande värdepapper minskar från 50 procent till 35 procent.
En högre aktieandel medför att kortsiktiga svängningarna kan bli lite större men
innebär samtidigt inte ett överdrivet risktagande. Flera andra regioner har ett
säkerhetsgolv på 80 procent. Eftersom placeringshorisonten är lång bedöms den
extra avkastningen på 500 miljoner kr som alternativ 5 kan ge vara värd den något
högre risken.
En högre risknivå med ett säkerhetsgolv på 80 procent innebär att pensionsmedelspolicyn behöver ändras i detta avseende. Även avkastningsmålet behöver ändras från
3 till 4 procent och limiterna för tillgångsslag aktier respektive räntebärande värdepapper behöver ändras med ett säkerhetsgolv på 80 procent.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelsen

Uppdrag - Långsiktig plan för avsättning pensionsmedel
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•
•

Ny avsättning till pensionsmedel ska påbörjas från år 2020 och pågå i 20 år till år
2039. Den årliga avsättningen ska uppgå till minst 50 mnkr. En årlig avstämning
av plan för avsättning till pensionsmedel och pensionsmedelspolicy ska ske.
Pensionsmedelspolicyn uppdateras så att avkastningsmålet höjs från 3 till 4
procent, säkerhetsgolvet sänks från 85 till 80 procent samt att de övergripande
placeringslimiterna ändras så att normalandel aktier sätts till 65 procent och
normalandel räntebärande värdepapper sätts till 35 procent. Som en följd av detta
kommer även min och max andel för de två tillgångsslagen att behöva
uppdateras.

Sammanfattning

Region Gotland har en total pensionsskuld på 3 346 mnkr inklusive särskild löneskatt
och avser tjänstepensioner till regionens medarbetare. Region Gotland har högst
pensionsskuld per invånare av alla regioner och kommuner i landet. Region Gotlands
pensionsskuld per invånare var 55 tkr vid årsskiftet 2018/2019.
Enligt den långtidsprognos av pensionsskulden som regionen låtit Söderberg &
Partners göra så kommer pensionskostnaderna att öka med 27 procent i reala termer
de närmaste 30 åren. Pensionsutbetalningarna de närmaste 30 åren prognostiseras
öka väldigt mycket, ca 60 procent. Det är från 2040 som likviditetsbelastningen
accelererar. Den främsta orsaken är det nya pensionsavtalet AKAP-KL (omfattar
personer födda 1986 och senare) som innebär att tjänstepensionen i sin helhet är
avgiftsbestämd med stora utbetalningar årligen.
Mot bakgrund av långtidsprognosens scenario över pensionsutbetalningarnas
utveckling och den kraftiga likviditetsbelastning detta medför så är risken stor att
pensionsutbetalningarna kommer att tränga undan eller kraftigt begränsa framtida
generationers möjligheter att göra investeringar.
Region Gotland har pensionsmedel avsatta för att till viss del möta kommande
pensionsutbetalningar. Pensionsmedlen täcker endast 6 procent av den totala
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pensionsskulden och ytterligare avsättningar till pensionsmedel är nödvändigt för att
motverka framtida likviditetsbelastning till följd av ökade pensionsutbetalningar.
Ett sätt att mildra denna effekt är att redan nu börja sätta av nya medel till framtida
pensionsutbetalningar varje år.
Fem olika alternativ har analyserats. Två bedöms som tillräckligt effektiva och
möjliga att genomföra. Dessa båda alternativ innebär att 50 mnkr per år sätts av
under 20 år. Skillnaden mellan de båda alternativen är risknivån. I det ena alternativet
är risknivån i enlighet med regionens pensionsmedelspolicy och innebär att full
konsolidering uppnås år 2048, d.v.s. pensionsmedlen är då lika stora som
pensionsskulden. I det andra alternativet är risknivån något högre och ger då 1
procent högre avkastning och medför att full konsolidering nås fyra år tidigare d.v.s.
år 2044.
Genom att påbörja en ny avsättning av pensionsmedel kan risken för att
pensionsutbetalningar tränger undan investeringar för framtida generationer
undvikas.
Ärendebeskrivning

Region Gotland har en total pensionsskuld på 3 346 mnkr inklusive särskild löneskatt
och avser tjänstepensioner till regionens medarbetare. Region Gotland har högst
pensionsskuld per invånare av alla regioner och kommuner i landet. Region Gotlands
pensionsskuld per invånare var 55 tkr vid årsskiftet 2018/2019. Pensionsskulden är
relaterat till lönenivån bland de anställda. Regioner har högre lönenivå än kommuner.
Förklaringen till en hög pensionsskuld är att Region Gotland är en liten region med
huvudmannaskap för hälso- och sjukvård vilket kräver bland annat ett akutsjukhus
till följd av ö-faktorn.
Större delen av skulden, 2 331 mnkr, avser pensionsförmåner intjänade till och med
1997. Denna del av skulden redovisas som en ansvarsförbindelse och kostnadsförs i
samband med utbetalningar. Skulden i ansvarsförbindelsen avser i huvudsak
medarbetare som gått i pension. Skulden minskar i takt med utbetalningarna och
kommer att vara helt betald omkring år 2050. De årliga utbetalningarna inklusive
särskild löneskatt uppgår till ca 150 mnkr och kommer att fortsätta öka de
kommande 5-10 åren för att sedan minska successivt.
Den andra delen av skulden uppgår till 1 016 mnkr och avser pensionsförmåner
intjänade från 1998 och framåt. Denna del av skulden redovisas i balansräkningen
och kostnadsförs det år intjänandet sker. Det årliga intjänandet ligger på ca 90 mnkr
för närvarande. De pensionsförmåner som skuldförs avser lönenivåer över 7,5
inkomstbasbelopp. För pensionsförmåner på lönenivåer under 7,5 inkomstbasbelopp
utbetalas en årlig pensionsavgift. Pensionsskulden i balansräkningen kommer att
fortsätta öka fram till år 2050 då anställda födda 1985 går i pension. För anställda
födda 1986 och senare gäller ett nytt pensionsavtal AKAP-KL som innebär att alla
pensionsförmåner är avgiftsbaserad med årliga utbetalningar.
Pensionsskulden är Region Gotlands största skuld. Låneskulden är 581 mnkr och i
jämförelse med pensionsskulden förhållandevis liten, ca 10 tkr/invånare.
I den långtidsprognos som regionen låtit sin rådgivare Söderberg & Partners göra
framkommer att regionens pensionskostnader kommer att öka med 27 procent i
reala termer de närmaste 30 åren, vilket åskådliggörs i diagrammet nedan.
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Diagram 1: Real resultatpåverkan från framtida pensionskostnader i fasta priser och mnkr. De olika färgerna i
diagrammet representerar de olika pensionsavtal som regionen omfattas av. Källa Söderberg & Partners

Pensionsutbetalningarna de närmaste 30 åren prognostiseras öka väldigt mycket, ca
60 procent. Det är från 2040 som likviditetsbelastningen accelererar. Den främsta
orsaken är det nya pensionsavtalet AKAP-KL (omfattar personer födda 1986 och
senare) som innebär att tjänstepensionen i sin helhet är avgiftsbestämd med stora
utbetalningar årligen, se diagram nedan.

Diagram 2: Reala framtida kassaflöden från pensionsposter i fasta priser och mnkr. De olika färgerna i
diagrammet representerar de olika pensionsavtal som regionen omfattas av. Källa Söderberg & Partners
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Den kraftiga ökningen av pensionsutbetalningar som framkommer i
långtidsprognosen kommer att påverka likviditet och investeringsutrymme negativt.
Det finns en uppenbar risk att pensionsutbetalningar kommer att tränga undan eller
begränsa framtida generationers möjligheter att göra investeringar.
Region Gotland har pensionsmedel avsatta för att till viss del möta kommande
pensionsutbetalningar. Regionen har satt av 104 mnkr mellan åren 2006-2010.
Medlen kom från fastighetsförsäljningar. Pensionsmedlen har genom
kapitalförvaltning växt till ca 190 mnkr. Men i förhållande till den totala
pensionsskulden är pensionsmedlen små. Pensionsmedlen täcker endast 6 procent av
den totala pensionsförpliktelsen och ytterligare avsättningar till pensionsmedel är
nödvändigt för att motverka framtida likviditetsbelastning till följd av ökade
pensionsutbetalningar.
Söderberg & Partners har på regionens uppdrag tagit fram olika alternativ för nya
avsättningar av pensionsmedel. Nedan beskrivs de olika alternativen och effekter av
dessa.
Alternativ 1
Alternativ 1 innebär att 50 mnkr avsätts till pensionsmedel under fem år och placeras
enligt regionens pensionsmedelspolicy. Det förväntas resultera i full konsolidering år
2056 d.v.s. att pensionsmedel och pensionsskuld är lika stora. Det förväntas även
generera en extra avkastning om drygt 686 mnkr över 30 år. Nackdelen är att
beloppet inte förväntas vara tillräckligt för att fördela den ekonomiska belastningen
med anledningen av pensionsåtagandet på ett fullt ut rättvist sätt.
Alternativ 2
Detta alternativ innebär att 200 mnkr avsätts till pensionsmedel under fem år placeras
enligt regionens pensionsmedelspolicy. Alternativet förväntas resultera i full
konsolidering år 2043 och även ge extra avkastning om drygt 2 700 mnkr över 30 år.
Nackdelen är att avsättningen innebär en mycket stor likviditetsbelastning för
regionen initialt.
Alternativ 3
Det här alternativet innebär en avsättning av medel motsvarande årets nyintjänande i
pensionsskulden. Årets nyintjänande uppgår till ca 90 mnkr per år men kommer att
öka successivt fram till 2050. Alternativet förväntas resultera i full konsolidering år
2040 och även generera en extraavkastning om drygt 2 500 mnkr över 30 år med
placering enligt regionens pensionsmedelspolicy. En fördel med alternativet är att
regionen sätter av lika mycket medel som pensionsskulden ökar. Likviditeten belastar
därmed rätt generation d.v.s. den generation som skulden är hänförlig till. Nackdelen
är att avsättningarna över tid inte är kända i förväg och därmed bidrar till en osäker
likviditetsprognos.
I diagram 3 åskådliggörs de olika alternativen enligt ovan samt alternativet att ingen
ny avsättning till pensionsmedel görs.
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Diagram 3: Utveckling av pensionsskuld och placeringstillgångar för alternativ 1-3 samt om ingen ny avsättning
till pensionsmedel görs. Källa Söderberg & Partners

Nyintjänandet i pensionsskulden har hittills använts för att finansiera
investeringsverksamheten i regionen med undantag för den avsättning till
pensionsmedel som gjordes 2006-2010. Konsekvensen är att pensionsmedlen bara
täcker 6 procent av pensionsskulden. I gengäld har låneskulden kunnat hållas tillbaka
trots stora investeringar under en lång rad år. En avsättning till pensionsmedel
innebär att utrymmet för investeringar minskar allt annat lika. Det kan kompenseras
genom att det finansiella målet för resultatnivån på 2 procent av verksamhetens
nettokostnader uppnås.
Ytterligare två alternativ för avsättning till pensionsmedel har utretts, alternativ 4 och
5.
Alternativ 4
Det här alternativet innebär en avsättning på 50 mnkr per år i 20 år och placering
enligt regionens pensionsmedelspolicy. Alternativet förväntas ge full konsolidering år
2048 och ge en extraavkastning på ca 1 822 mnkr över 30 år med placering enligt
regionens pensionsmedelspolicy.
Fördelen med strategin är dels att den bidrar till att trygga pensionsåtagandet
ytterligare samtidigt som det inte innebär en överväldigande likviditetsbelastning i
närtid för regionen. Nackdelen är att strategin når full konsolidering senare än
strategin att sätta av mot nyintjänandet.
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Diagram 4: Utveckling av pensionsskuld och placeringstillgångar för alternativ 4 jämfört med alternativ 3 samt
alternativet att ingen ny avsättning till pensionsmedel görs. Källa Söderberg & Partners

Alternativ 5
Det här alternativet innebär också en avsättning på 50 mnkr per år i 20 år men med
ett något högre risktagande i placeringarna jämfört med alternativ 1-4. Ett högre
risktagande innebär att säkerhetsgolvet i placeringsriktlinjerna sänks från 85 procent
till 80 procent vilket beräknas ge 1 procent högre förväntad avkastning och beräknas
ge full konsolidering runt år 2044 vilket är fyra år tidigare än alternativ 4 men fyra år
senare än alternativ 3. Alternativ 5 beräknas ge en extraavkastning på ca 2 370 mnkr
över 30 år.
Med ett säkerhetsgolv på 85 procent menas att andelen riskfyllda tillgångar löpande
ska justeras så att portföljen som mest kan tappa 15 procent i värde i förhållande till
det högsta värdet de senaste 24 månaderna och för ett säkerhetsgolv på 80 procent
kan portföljen tappa som mest 20 procent i värde i förhållande till det högsta värdet
de senaste 24 månaderna.

Diagram 5: Utveckling av pensionsskuld och placeringstillgångar för alternativ 5 jämfört med alternativ 3 samt
alternativet att ingen ny avsättning till pensionsmedel görs. Källa Söderberg & Partners
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I nedanstående diagram jämförs alternativ 4 och 5 med varandra vad gäller utveckling
av placeringstillgångar samt skillnader i uttag av pensionsmedel.
Utveckling pensionsskuld och placeringstillgångar
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Diagram 6: Utveckling av pensionsskuld och placeringstillgångar för alternativ 4 jämfört med alternativ 5. Källa

Söderberg & Partners

Insättningar och uttag
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Diagram 7: Avsättning till pensionsmedel och uttag till pensionsutbetalningar för alternativ 4 jämfört med
alternativ 5. Källa Söderberg & Partners

Bedömning

En ytterligare avsättning till pensionsmedel för kapitalförvaltning innebär inte bara
att en kapitalreserv byggs upp för att avlasta likviditeten i framtiden utan också att
avkastningen på pensionsmedlen kommer att generera finansiella intäkter som bidrar
positivt till resultatet.
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Den nya kommunala redovisningslagen innebär att placeringstillgångar ska redovisas
till verkligt värde. Effekten av detta är att orealiserade finansiella vinster och förluster
ska redovisas vilket kan göra resultatet mer volatilt när placeringstillgångarna ökar.
Samtidigt ska orealiserade vinster och förluster inte ingå i balanskravsresultatet och
kommer därmed inte att påverka utvärderingen av god ekonomisk hushållning som
baseras på balanskravsresultatet.
Långtidsprognosen har uppmärksammat problemet med att pensionsutbetalningarna
de närmaste 30 åren beräknas öka väldigt mycket, ca 60 procent, och att
likviditetsbelastningen accelererar från 2040. De ökade pensionsutbetalningarna
kommer att påverka likviditet och investeringsutrymme negativt. Det finns en
uppenbar risk att pensionsutbetalningar kommer tränga undan
investeringsmöjligheter för framtida generationer orimligt mycket.
Det är rimligt att nuvarande generation tar ansvar för att sätta av medel till pensioner
från det utrymme som den årliga ökningen av pensionsskulden medger, för
närvarande ca 90 mnkr per år.
Genom att uppnå det finansiella målet på 2 procent för resultatet skapas ett resultat
på ca 110 mnkr per år. De årliga avskrivningarna uppgår till ca 250 mnkr. Med en
avsättning till pensionsmedel på 50 mnkr per år finns ändå kvar ca 40 mnkr från
pensionsskuldsökningen för finansiering av investeringar. Det innebär att egna medel
för finansiering av investeringar blir ca 400 mnkr. Högre investeringsnivå kommer att
kräva extern finansiering via upplåning.
Sammanfattningsvis är bedömningen att alternativ 4 eller 5 är de bästa alternativen.
Ett tillräckligt stort belopp sätts därigenom av årligen för att kunna ge både en årlig
avkastning och ett bidrag till resultatet och samtidigt bygga upp ett tillräckligt stort
kapital för att kunna möta de kommande stora pensionsutbetalningarna så att
framtida generationers möjligheter att göra investeringar inte påverkas negativt.
Huruvida alternativ 4 eller 5 är att föredra beror på hur viktigt det anses att full
konsolidering uppnås fyra år tidigare men till en något högre risk. Den något högre
risken enligt alternativ 5 innebär att aktieandelen i portföljen blir lite större.
Normalandel aktier ökar från 50 procent till 65 procent samtidigt som normalandelen
för räntebärande värdepapper minskar från 50 procent till 35 procent.
En högre aktieandel medför att kortsiktiga svängningarna kan bli lite större men
innebär samtidigt inte ett överdrivet risktagande. Flera andra regioner har ett
säkerhetsgolv på 80 procent. Eftersom placeringshorisonten är lång bedöms den
extra avkastningen på 500 mnkr som alternativ 5 kan ge vara värd den något högre
risken.
En högre risknivå med ett säkerhetsgolv på 80 procent innebär att
pensionsmedelspolicyn behöver ändras i detta avseende. Även avkastningsmålet
behöver ändras från 3 till 4 procent och limiterna för tillgångsslag aktier respektive
räntebärande värdepapper behöver ändras med ett säkerhetsgolv på 80 procent.
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Uppdrag. Utredning framtidens skolorganisation
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Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Projektdirektivet godkänns.

Barn- och utbildningsnämnden har fått i uppdrag av regionfullmäktige att utreda
framtidens skolorganisation på Gotland utifrån en kostnadsbild som närmar sig
referenskostnaden i kostnadsutjämningssystemet med bibehållen kvalitetsnivå. I
utredningen ska särskilt kompetensförsörjning och lokaler belysas.
Förvaltningen fick i juni 2019 i uppdrag av barn- och utbildningsnämnden att påbörja
en större översyn av förskole- och skolorganisationen inför budget 2020. Ett förslag
till projektdirektiv gällande översyn av den kommunala förskole- och skolorganisationen med beskrivning av nuläge, vision och målbild år 2030 har tagits fram av
förvaltningen och presenteras för nämnden.
Grunden i arbetet ska vara att varje barn och elev, oavsett var man bor, ska få lika
tillgång till utbildning och lika kvalitet i utbildningen. Organisation och arbetssätt ska
säkerställa att läroplanernas alla detaljer följs och att det är möjligt att kompensera för
skillnader i elevernas olika förutsättningar.
Ärendets behandling under mötet

Meit Fohlin (S) yrkar med instämmande av Saga Carlgren (V) och Isabel Enström
(MP) att översynen av förskole- och skolorganisationen ska ha som mål att alla elever
ska klara skolans mål. Uppdraget ska syfta till att förbättra kvaliteten utan att skolans
kostnader ska öka.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Meit Fohlins yrkande
och finner att arbetsutskottets förslag bifalls. Votering begärs.
I omröstningen gäller ja-röst för arbetsutskottets förslag och nej-röst för Meit
Fohlins yrkande.
Omröstningen ger 8 ja-röster: Jesper Skalberg Karlsson (M), Stefan Nypelius (C),
Eva Ahlin (C), Fredrik Gradelius (C), Andreas Unger (M), Adam Lagerstedt (L), Lars
Engelbrektsson (SD) och ordförande Eva Nypelius (C), samt 7 nej-röster: Meit
Fohlin (S), Filip Reinhag (S), Saga Carlgren (V), Isabel Enström (MP), Aino Friberg
Hansson (S), Håkan Ericsson (S) och Tommy Gardell (S). Regionstyrelsen beslutar
enligt arbetsutskottets förslag till projektdirektiv.
forts
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Protokollsanteckning: Gubb Marit Stigson (Fi) instämmer i Meit Fohlins yrkande.
Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämnden 2019-09-17, § 105
Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
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BUN § 105

Utkast till projektdirektiv. Översyn av
förskole- och skolorganisation med
bibehållen kvalité, 2030.

BUN 2019/475
BUN au § 69

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Rapporten godkänns
 Förvaltningens förslag till uppdragsdirektiv avseende att utreda framtidens
skolorganisation på Gotland fastställs och förvaltningen ges i uppdrag att sända
detta till Regionstyrelsen.
 Förvaltningen får i uppdrag att säkra att elevernas restid inte blir för lång.
Eventuella kostnader som kan tillkomma vid en förändring av skolskjutsens
organisation ska redovisas.


Barn- och utbildningsnämnden har fått i uppdrag av Regionfullmäktige att utreda
framtidens skolorganisation på Gotland utifrån en kostnadsbild som närmar sig
referenskostnaden i kostnadsutjämningssystemet med bibehållen kvalitetsnivå. I
utredningen ska särskilt kompetensförsörjning och lokaler belysas.
Förvaltningen fick i juni 2019 i uppdrag av barn- och utbildningsnämnden att påbörja
en större översyn av förskole- och skolorganisationen inför budget 2020. Ett förslag
till projektdirektiv gällande översyn av den kommunala förskole- och
skolorganisationen med beskrivning av nuläge, vision och målbild år 2030 har tagits
fram av förvaltningen och presenteras för nämnden.
Grunden i arbetet ska vara att varje barn och elev, oavsett var man bor, ska få lika
tillgång till utbildning och lika kvalitet i utbildningen. Organisation och arbetssätt ska
säkerställa att läroplanernas alla detaljer följs och att det är möjligt att kompensera för
skillnader i elevernas olika förutsättningar.
Arbetsutskottet

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

Föredragande: Chef för ledningsstöd Sara Wilhelmsson
Yrkanden
Ordförande Stefan Nypelius (C) föreslår att besluta i enlighet med förvaltningens
förslag.
Forts…
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-09-17

BUN § 105

Forts. BUN §105
Lisbeth Bokelund (MP) föreslår att översynen av förskole- och skolorganisationen
ska ha som mål att alla elever ska klara skolans mål. Uppdraget ska syfta till att
förbättra kvalitén utan att kostnaderna ökar. Att bara ha bibehållen kvalité är en
orimligt låg ambitionsnivå.
Ordföranden ställer sitt förslag mot Lisbeth Bokelunds (MP) förslag. Ordförande
finner att sitt förslag vinner bifall.
Votering begärs och propositionsordning ställs:
Ja för ordförandes förslag. Nej för Lisbeth Bokelunds förslag.
Följande röstade Ja: Eva Gustafsson (C), Niklas Gahne (C), Meishuan Wong (M),
Margareta Persson (M), Lena Gardelin (C), Jonas Henriksson (C), Stefan Nypelius
(C)
Följande röstade Nej: Anna Sundin (S), Lisbeth Bokelund (MP), Jennie Jarve (V),
Britt Andersson (S), Inger Axell (S), Lena Lind (MP)
Ordförande finner att sitt förslag vinner bifall.
Lisbeth Bokelund (MP) föreslår att förvaltningen får i uppdrag att säkra att elevernas
restid inte blir för lång. Eventuella kostnader som kan tillkomma vid en förändring av
skolskjutsens organisation ska redovisas.
Ordförande finner att förslaget vinner bifall.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, reviderad 2019-09-06
Uppdragsdirektiv Likvärdig förskola och skola.
BUN 2019-06-04, §78
RF 2019-06-17, §188
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Direktiv

Barn- och utbildningsnämnden

Ärende BUN 2019/475

Direktiv för politiska uppdrag
Revision 0.5 20190917
*Uppdrag/Projekt

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) beslutade den 4 juni 2019 att ge utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med ett projektdirektiv inför en större
översyn av den kommunala förskole- och skolorganisationen.
Därefter beslutade regionfullmäktige (RF) den 17 juni att: ”Barn- och utbildningsnämnden får i
uppdrag att utreda framtidens skolorganisation på Gotland utifrån en kostnadsbild som närmar
sig referenskostnaden i kostnadsutjämningssystemet med bibehållen kvalitetsnivå. I utredningen
ska särskilt kompetensförsörjning och lokaler belysas. Projektdirektiv ska beslutas vid
budgetavstämningen 2019” (RF 2019-06-17, § 188)
*Uppdragsägare/Projektägare

Utbildningsdirektören
*Uppdragsledare/Projektledare

Chefen för avdelningen för ledningsstöd
Styrgrupp

Utbildningsdirektören, cheferna för förskola och grundskola, projektledaren, chefen för
kvalitets- och utvecklingsavdelningen, ekonomichefen, HR-chefen, kommunikatörerna.
Intressenter

Externt: Medborgare, föräldrar, elever, barn, utvecklingsbolag,
Internt: UAF/Medarbetare, RSF/RU, RSF/Måltid, RSF/Logistik, TKF/Fastighet,
kollektivtrafik.?
*Bakgrund

Skolans uppdrag är att se till att alla barn och unga ska få förutsättningar att nå skolans mål,
lyckas och kunna nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. För att göra detta möjligt
ska varje barn och elev, oavsett var man bor på Gotland, få en likvärdig utbildning och det
stöd som behövs för lyckas med sina studier för att få ett fullgott liv med möjlighet till
självförsörjning och delaktighet i samhället.
Kompetensförsörjningen inom skolan är en av de absolut viktigaste frågorna under
kommande åren och får mycket stor påverkan på hur likvärdigheten kan säkras för barn och
elever över hela ön. Bristen på behöriga lärare i skola och fritidshem gör att det är svårt att
leva upp till skollagens krav på legitimation. Skolornas attraktionskraft har stor betydelse för

Barn- och utbildningsnämnden
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region Gotland
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Projektdirektiv

möjligheterna att rekrytera och behålla skickliga och engagerade lärare. Större skolenheter
samt enheter i Visbyområdet har hittills varit lättast att kompetensförsörja (även när det gäller
vikarier). Den rådande kompetensförsörjningsutmaningen behöver lösas genom nya
strukturer eller sätt att organisera verksamheterna.
Styrande för arbetet är dels det statliga uppdraget för skolan, men även den av
regionfullmäktige beslutade strategin -Ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland samt av
nämnden beslutade riktlinjer exempelvis gällande skolskjuts. Målet med strategin är att
säkerställa att Region Gotlands service utvecklas så att den bidrar till en långsiktigt hållbar
regional utveckling, där hela Gotland ska vara attraktivt för boende, besökare och näringsliv.
Hänsyn tas även till omvärldsfaktorer så som exempelvis Kollektivtrafikupphandlingen.
För att Region Gotland ska nå målsättningen på två procents resultat inom planperioden
2020-2022 krävs effektiviseringar på 224 miljoner kronor. Då förskola och grundskola på
Gotland, trots de senaste årens effektiviseringar, har högre kostnader i jämförelse med den så
kallade referenskostnaden, bör fortsatta effektiviseringar vara rimliga avseende utbudspunkter
och de därtill kopplade kostnaderna.
*Syfte (varför?)

”En likvärdig förskola och grundskola med god kvalitet för alla över hela ön”
Varje barn och elev, oavsett var man bor, ska få lika tillgång till utbildning och lika kvalitet i
utbildningen. Organisation och arbetssätt skall säkerställa att läroplanernas alla delar följs och
att det är möjligt att kompensera för skillnader i elevernas olika förutsättningar.
Ekonomi, kvalitet och kompetensförsörjning är fokus i översynen.
 Nämnden förväntas kunna sänka kostnader till att närma sig referenskostnaden. Detta
kräver i så fall en förändring av organisation och struktur.
 Nämnden behöver organisera förskolor och skolor så att dessa blir attraktiva
arbetsplatser såväl gällande arbetsmiljö som arbetssätt, för att säkra
kompetensförsörjning över hela ön och därmed en över ön likvärdig verksamhet.
 Det är viktigt att kvaliteten bibehålls på dagens nivå och att likvärdighet över ön
säkras.
Beskrivning av uppdrag/projekt (HUR)

Uppdraget innebär att BUN ska utvärdera dagens verksamhet i förskola och grundskola och
därefter ta fram ett förslag på hur dessa verksamheter ska bedrivas i framtiden.
-

Vad kommer gotländska samhället ställa för krav på skolan på 10–15 års sikt?
Faktorer så som globalisering, digitalisering, arbetsmarknad, kompetensförsörjning
och föräldraskap ska beaktas.

-

Vad behöver vi för att möta framtidens utmaningar gällande kompetensförsörjning,
ekonomi samt lokaler?
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-

Vad har vi redan idag?

-

Vad behöver vi förändra för att nå dit?

-

Hur behöver vi rusta våra medarbetare?

Projektdirektiv

Beslut om förändringar i dagens förskole- och skolorganisation fattas av regionfullmäktige i
så god tid att konsekvenserna av ett sådant beslut kan inarbetas i BUN:s strategiska plan och
budget 2021.
Inledningsvis ska vi bygga kunskap om nuläge, syfte och metod internt i förvaltningsledning
och med politiker i nämnd och styrelse. Projektdirektiv utarbetas och beslutas och
planeringen inleds.
Därefter ska projektets syfte och mål kommuniceras internt och externt. Resultatet av
nulägesanalysen presenteras och underlag för att analysera vilka förändringar som behöver
göras samlas in.
Efter detta analyseras inhämtat underlag och de förändringar som behöver göras utarbetas.
Förslaget till förändringar beslutas i BUN. Eventuella förändringar i förskole- och
skolorganisation beslutas av regionfullmäktige senast i december 2020.
Slutligen genomförs förändringarna av förvaltningen med inriktningen att de ska vara
genomförda till höstterminen 2021.
Lokaler och digitala arbetssätt som stödjer ett modernt pedagogiskt arbete är en viktig del i
helheten.
Särskild vikt ska läggas vid att beakta barnkonventionen, genom att beakta konsekvenser för
barn och ungdomar vid beslut som berör dem.
*Mål för uppdraget/projektet

Etapp 1 (augusti/september 2019): Förberedelseskedet, omfattar nulägesbeskrivning,
projektdirektiv, bygga kunskap, omvärldsspaning gällande process och skolutveckling, ta del
av andras erfarenheter, utbilda tjänstepersoner och politiker i BUN och RS.
Etapp 2: (kvartal III - IV 2019 samt tidigt kvartal I 2020): Intern kommunikation,
politik/chefer/medarbetare – Varför; metod samt nuläge. Insamling av underlag.
Etapp 3: (kvartal I och II 2020): Extern kommunikation, föräldrar/elever/allmänhet – varför
och vad är likvärdighet, god kvalitet. Insamling av underlag.
Etapp 4: (kvartal II och III 2020): Lösningar utarbetas, organisation, arbetssätt – intern och
extern kommunikation. Politisk process kvartal IV och ev beslut i RF dec 2020.
Etapp 5 (kvartal I-III 2021): Genomförande av eventuella förändringar.
Klart inför skolstart HT 2021.
Etapp 6 (kvartal IV 2021): Uppföljning och utvärdering
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Projektdirektiv

Beslutspunkter

Hösten 2019: Projektdirektivet godkänns av BUN (2019-09-17) och beslutas vid
budgetavstämning (RS au 2019-09-24, RS 2019-10-23)
2019-10-xx Referensgruppsmöten: Projektdirektiv och projektplan
2019-11-01: Styrgruppsmöte 1 (SG 1): Beslut om projektplan och nulägesanalys
2019-11-05: Information till BUN au och nämnd om status och plan för vårens
kommunikation/dialog.
2019-12-xx Referensgruppsmöten: Nulägesanalys, underlag, kommunikation/dialog.
2020-02-xx: SG 2: Statusrapport samt inför strategisk plan och budget
2020-04-xx Referensgruppsmöten:
2020-05-xx: SG 3: Statusrapport. Plan för fortsatta arbete.
2020-05-xx: Information till BUN au och nämnd.
2020-06-xx Referensgruppsmöten:
2020-08-xx: SG 4: Idé om eventuell reviderad organisation och arbetssätt presenteras för
BUN au.
2020-10-xx: SG 5: Tjänstemannaförslag om reviderad organisation fastställs och
kommuniceras.
2020-11-xx: BUN beslutar om förslag till förändringar.
2020-12-xx: Regionfullmäktige beslutar om eventuellt reviderad förskole- och
grundskoleorganisation.
2021-01-xx: SG 6: Plan för genomförande av förändringar.
2021-02-xx: Information BUN
2021-04-xx: SG 7: Statusrapport
2021-12-xx: SG 8: Slutrapport godkänns. Projektet avslutas.
*Återrapportering (när, till vem, vad?)

BUN rapporterar till RS och RF vår och höst 2020, inför eventuellt beslut om reviderad
organisation. RF beslut senast december 2020.
BUN rapporterar till RS våren 2021.
BUN rapporterar till RS hösten 2021.
Övrig rapportering sker vid styrgruppsmöten.
Kommunikation

Enligt särskild kommunikationsplan.
Kopplingar till andra uppdrag/projekt

Översyn av måltidsorganisation (RSF)
Kvalitetssäker samhällsbyggnadsprocess (RS, MBN, TN)
Effektivisering och minskning av regionens lokalkostnader (RS, TN)
IT-relaterad infrastruktur (RSF)
Sänkta personalkostnader (RSF)
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Projektdirektiv

*Slutdatum

2021-12-31

Övrigt (Kompletterande upplysningar, tidsskrivning etc)

Förkortningar:
RF Regionfullmäktige
RS Regionstyrelsen
BUN Barn- och utbildningsnämnden
TN Tekniska nämnden
MBN Miljö- och byggnadsnämnden
Au Arbetsutskott
UAF Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
RSF Regionstyrelseförvaltningen
TKF Teknikförvaltningen
SG Styrgruppsmöte
Uppdrag-/Projektorganisation

Enligt projektplan.
Referensgrupp






Politisk: BUN au samt 1 representant från varje parti i nämnden som inte
representeras i au.
Tjänstepersoner: TKF: Chefen för fastighet, RSF: Cheferna för försörjning, måltid
samt regional utveckling, lokalstrateg.
UAF: ledningsgrupperna i förskola samt grundskola.
Facklig: Central samverkansgrupp vid UAF samt samverkansgrupperna i förskola och
grundskola.

Estimerad resurs- och tidsåtgång (typ av resurs/roll och antal timmar för att genomföra
uppdraget/projektet)

Projektledare 25 % i 24 månader (300.000 kr)
Kommunikatör 30 % i 12 månader, 10 % i 12 månader (200.000 kr)
Projektmedarbetare motsvarande en heltid under 24 månader, men fördelas på flera
medarbetare (1.000.000 kr)

Projektbudget

Projektledning: 1.300.000 kr
Kommunikation: 450.000 kr (fördelat 200.000 kr kommunikatör samt 250.000 kr inköp ex
trycksaker/annonsering)
Övrigt, resor mm: 150.000 kr
Totalt: 1.900.000 kr
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Kodsträng
Ansvar

Objekt

Projektdirektiv

Organisation

Konto

Projekt

Komponent

Verksamhet

Aktivitet

*Datum

2019-09-06
*Underskrift

[Namnförtydligande]
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Tjänsteskrivelse

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Ärende BUN 2019/475
6 september 2019

Sara Wilhelmsson
Chef Ledningsstöd

Barn- och utbildningsnämnden

Översyn av förskole- och skolorganisationen med bibehållen
kvalitet
Förslag till beslut

-

Nämnden beslutar att godkänna rapporten.

-

Nämnden beslutar att fastställa förvaltningens förslag till uppdragsdirektiv
avseende att utreda framtidens skolorganisation på Gotland och ger
förvaltningen i uppdrag att sända detta till regionstyrelsen.

Sammanfattning

Förvaltningen har givits i uppdrag av Barn- och utbildningsnämnden (BUN 2019-0604, §78) att inför budget 2020 påbörja en större översyn av förskole- och
skolorganisationen, med bibehållen kvalité. Nuläge, vision och målbild 2030 samt
utkast till projektdirektiv presenteras för arbetsutskottet den 27 augusti 2019.
Förvaltningen har i uppdrag att;
•

Återkomma med en redovisning av lokalyta och lokalkostnad per barn och
enhet.

•

Återkomma med en redovisning av personaltäthet avseende antal barn per
personaltimma.

Därefter beslutade regionfullmäktige (RF 2019-06-17, §188) att ”Barn och
utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda framtidens skolorganisation på Gotland
utifrån en kostnadsbild som närmar sig referenskostnaden i
kostnadsutjämningssystemet med bibehållen kvalitetsnivå. I utredningen ska särskilt
kompetensförsörjning och lokaler belysas. Projektdirektiv ska beslutas vid
budgetavstämningen 2019”.
Ärendebeskrivning

Skolans uppdrag är att se till att alla barn och unga ska lyckas i skolan och kunna nå
så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. För att göra detta möjligt ska varje
1 (4)
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Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende BUN 2019/475

barn och elev, oavsett var man bor på Gotland, få en likvärdig utbildning och det
stöd som behövs för att lyckas med sina studier för att få ett fullgott liv med
möjlighet till självförsörjning och delaktighet i samhället.
Kompetensförsörjningen inom skolan är en av de absolut viktigaste frågorna under
de kommande åren och får mycket stor påverkan på hur likvärdigheten kan säkras
för barn och elever över hela ön. Bristen på behöriga lärare i skola och fritidshem gör
att det är svårt att leva upp till skollagens krav på legitimation. Skolornas
attraktionskraft har stor betydelse för möjligheten att rekrytera och behålla skickliga
och engagerade lärare. Större skolenheter samt enheter i Visbyområdet har hittills
varit lätta att kompetensförsörja (även när det gäller vikarier). Den rådande
kompetensförsörjningsutmaningen behöver lösas genom nya strukturer eller sätt att
organisera verksamheten.
Styrande för arbetet är även den av regionfullmäktige beslutade strategin ”Ett
långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland”. Målet med strategin är att säkerställa att
Region Gotlands service utvecklas så att den bidrar till en långsiktigt hållbar regional
utveckling, där hela Gotland ska vara attraktivt för boende, besökare och näringsliv.
För att Region Gotland ska nå målsättningen på två procents resultat inom
planperioden 2020–2022 krävs effektiviseringar på 224 miljoner kronor. Då förskola
och grundskola på Gotland, trots de senaste årens effektiviseringar, har högre
kostnader i jämförelse med den så kallade referenskostnaden, bör fortsatta
effektiviseringar vara rimliga avseende utbudspunkter och de därtill kopplade
kostnaderna.
Vision och målbild
”En likvärdig förskola och grundskola med god kvalitet över hela ön.”
•

Varje barn och elev, oavsett var man bor, ska få lika tillgång till utbildning
och lika kvalitet i utbildningen. Organisation och arbetssätt ska säkerställa att
läroplanernas alla detaljer följs och att det är möjligt att kompensera för
skillnader i elevernas olika förutsättningar.

•

Ekonomi, kvalitet och kompetensförsörjning är fokus i översynen.

•

Nämnden förväntas kunna sänka kostnader till nivå med referenskostnaden.
Detta kräver i så fall en förändring av organisation och antalet enheter.

•

Nämnden behöver organisera förskolor och skolor så att dessa blir attraktiva
arbetsplatser, för att säkra kompetensförsörjningen över hela ön och därmed
en över ön likvärdig verksamhet.

•

Det är viktigt att kvaliteten inte understiger dagens nivå och att likvärdighet
över ön säkras.

Projektdirektiv
Ett förslag till projektdirektiv gällande översyn av den kommunala förskole- och
skolorganisationen har tagits fram av förvaltningen och presenteras för nämnden.
I projektdirektivet sätts en grundläggande planering för genomförandet av en
utvärdering av dagens verksamhet i förskola och grundskola i syfte att ta fram ett
förslag på hur dessa verksamheter ska bedrivas i framtiden.
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Uppdraget är planerat i sex etapper som löper fram till kvartal fyra 2021;
förberedelser, intern kommunikation, extern kommunikation, utarbetandet av
lösningar, genomförande samt uppföljning.
Projektdirektivet förväntas beslutas av regionstyrelsen i samband med
budgetavstämningen 2019-10-23.
Kommunikationsplan
Grundtankar för en kommande kommunikationsplan presenteras muntligt för
nämnden. Kommunikationsplan färdigställs först efter att projektdirektivet fastställts.
Kommunikationsplanen upprättas som ett stöd i planeringen inför översynen av den
kommunala förskole- och grundskoleorganisationen på Gotland. Planen kommer att
uppdateras och utvecklas utifrån projektdirektivet och de aktiviteter som följer med
denna.
Kommunikationsplanen innehåller aktiviteter för hur alla vuxna gotlänningar i
arbetsför ålder ska få kännedom om innehållet i utredningen av framtidens
skolorganisation på Gotland. Det gäller även utgångspunkterna för översynen,
nulägesbilden och målsättningarna: hur ser det ut just nu, vad behöver förändras och
vilka effekter som ska uppnås. Kunskap ska förmedlas om fakta och argument för en
föreslagen förändring, beslut som tas samt genomförandet av en ny förskole- och
skolorganisation. Särskild vikt läggs vid att förklara innebörden av begreppen
likvärdighet och kvalitet kopplat till utbildning och den lagstiftning som ligger till
grund för utbildningsverksamheten.
Nulägesbeskrivning
Nulägesbeskrivningen är ett led i att bygga kunskap kring vad vi har idag och
därigenom få en bild av vad som behöver förändras för att möta de framtida
utmaningarna som är beskrivna ovan. Nulägesanalysen är ett underlag bland flera
som kommer att ligga till grund för kommande beslut gällande framtidens
skolorganisation på Gotland.
En kartläggning av varje enskild verksamhet inom förskola och grundskola
genomförs under sommaren och tidig höst 2019. Nulägesbeskrivningen innefattar:
•

Lokaler (skick och kapacitet utifrån utformning) samt kostnader för dessa i
förhållande till antal barn- och elever.

•

Resultat

•

Antal barn i förhållande till medarbetare

•

Elevflöden

•

Medarbetarsituation gällande arbetsmiljöfaktorer, sjuktal etc

•

Behörighetsläge

•

Ekonomi

Vid nämnden görs en muntlig presentation av arbetet med nulägesbeskrivningen så
lång det finns färdigt underlag. Exempel på nulägesbeskrivning på enhetsnivå visas.
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Bedömning

Förvaltningens bedömning är att föreslaget direktiv för uppdraget svarar upp mot det
uppdrag nämnden givits av regionfullmäktige.
Förvaltningen bedömer att den nulägesanalys som presenteras för nämnden ger en
god grund för kommande arbete.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse BUN 2019/475 Översyn av förskole- och skolorganisation.
Uppdragsdirektiv Likvärdig förskola och skola.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Sara Wilhelmsson
Tf förvaltningschef
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-10-23

RS § 314

Uppdrag. Lägesrapport fördjupad förstudie
Alléskolan

RS 2019/954
AU § 280

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Rapporten tas emot.
• Barn- och utbildningsnämnden ska löpande, vid budgetberedning och budgetavstämning under de år som ombyggnaden av Alléskolan pågår, återkomma med
statusrapport och uppdatering av investeringsbudgeten.
•

Fördjupad förstudie är initierad för renovering och nybyggnation av Alléskolan.
Tillsammans med starten av Polhemsskolan så kommer Visbyområdet efter denna
investering att ha kapacitet för den elevökning som beräknas enligt Statisticons
prognoser.
Regionfullmäktige beslutade i juni 2019 att ge barn- och utbildningsnämnden i
uppdrag att återkomma med en lägesrapport på den fördjupade förstudien kring
Alléskolan till budgetavstämningen 2019.
Den beräknade kostnaden för omfattande renovering av den befintliga fastigheten
och nybyggnation av en fastighet beräknas till 82 miljoner kronor.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF) har startat en arbetsgrupp med
berörda skolledare, lärare, förskole-, städ- och måltidspersonal. UAF har även beställt
en fördjupad förstudie av teknikförvaltningen (TKF), Projektkontoret som tillsammans med ovanstående arbetsgrupp skall ta fram ett färdigt förslag på renovering
och nybyggnation. Denna förstudie kommer även att inkludera lösningar för alternativa lokaler under byggtiden. Preliminär tidplan kommer att utarbetas i samarbete
mellan TKF och UAF.
Beslutsunderlag

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

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-09-17

BUN § 102

BUN § 102

Rapport. Fördjupad
förstudie/projektplanering för Alléskolan

BUN 2018/962
BUN au § 66

Barn- och utbildningsnämndens beslut


Rapporten godkänns

Regionfullmäktige beslutade i juni 2019 att ge barn- och utbildningsnämnden i
uppdrag att återkomma med en lägesrapport på den fördjupade förstudien kring
Alléskolan till budgetavstämningen 2019.
Den beräknade kostnaden för omfattande renovering av den befintliga fastigheten
och nybyggnation av en fastighet beräknas till 82 miljoner kronor.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF) har startat en arbetsgrupp med
berörda skolledare, lärare, förskole-, städ- och måltidspersonal. UAF har även beställt
en fördjupad förstudie av teknikförvaltningen (TKF), Projektkontoret som
tillsammans med ovanstående arbetsgrupp skall ta fram ett färdigt förslag på
renovering och nybyggnation.
Denna förstudie kommer även att inkludera lösningar för alternativa lokaler under
byggtiden.
Preliminär tidplan kommer att utarbetas i samarbete mellan TKF och UAF.
Arbetsutskottet

På arbetsutskottet beslutades att föreslå till nämnden att rapporten godkänns.
Ärendets behandling under mötet

Föredragande: Försörjningschef Rolf Andersson
Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius (C) föreslår att rapporten godkänns.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
RS 2019-05-28, § 162
BUN 2019-03-20, §39, Visby växer. Alléskolan
TKF Förstudierapport, Visby Pjäsen 14, Alléskolan, arbetsnummer 64193
BUN 2018/956, BUN strategisk plan och budget med bilaga 2: Skol och särskolelokaler för Barnoch utbildningsnämnden
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-08-15
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende BUN 2018/962
15 augusti 2019

Försörjningschef Rolf Andersson

Barn- och utbildningsnämnden arbetsutskott

Alléskolan, fördjupad förstudie och projektplanering.
Förslag till beslut

•

Informationen tas emot.

Sammanfattning

Fördjupad förstudie är initierad för renovering och nybyggnation av Alléskolan.
Tillsammans med starten av Polhemskolan så kommer Visbyområdet efter denna
investering att ha kapacitet för den elevökning som beräknas enligt Statisticons
prognoser.
Ärendebeskrivning

Regionfullmäktiges beslut i ärende 16, 2019-06-17.
”Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att återkomma med en lägesrapport på
den fördjupade förstudien kring Alléskolan till budgetavstämningen 2019.”
Som underlag finns den genomförda förstudien utförd av Teknikförvaltningen
(TKF) samt de redogörelser som gjorts avseende pedagogiska vinster, beräknade
behov av grundskolelokaler samt den strategiska lokalplaneringen med strategisk
budget.
Den beräknade kostnaden för omfattande renovering av befintlig fastighet och
nybyggnation av en fastighet beräknas till 82 mnkr.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF) har startat en arbetsgrupp med
berörda skolledare, lärare, förskole-, städ- och måltidspersonal. Denna arbetsgrupp
kommer att delta i arbetet genom att lämna pedagogiska och andra synpunkter ur
användarperspektiv. För att öka kunskapen hos denna grupp har vi bl. a besökt den
nyrenoverade och nymöblerade Polhemskolan och vi planerar en studieresa till
nybyggda skolor med nya pedagogiska tankar.
UAF har även beställt en fördjupad förstudie av TKF, Projektkontoret som
tillsammans med ovanstående arbetsgrupp skall ta fram ett färdigt förslag på
renovering och nybyggnation. Detta förslag skall vara så genomarbetat att det är redo
för anbudsförfrågan.
Denna förstudie kommer även att inkludera lösningar för alternativa lokaler under
byggtiden.
Preliminär tidplan kommer att utarbetas i samarbete mellan TKF och UAF.
1 (2)

Region Gotland

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-bun@gotland.se
alt registrator-gvn@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Org nr 212000-0803
Webbplats www.gotland.se

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende BUN 2018/962

Beslutsunderlag

RS 2019-05-28, § 162
BUN 2019-03-20, §39, Visby växer. Alléskolan
TKF Förstudierapport, Visby Pjäsen 14, Alléskolan, arbetsnummer 64193
BUN 2018/956, BUN strategisk plan och budget med bilaga 2: Skol och
särskolelokaler för Barn- och utbildningsnämnden

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Anders Jolby
Utbildningsdirektör
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Teknikförvaltningen TKF
Projektverksamheten

Rapport
Verksamhetsövergripande dokument

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

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

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

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

Teknikförvaltningen TKF

Rapport

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

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

8. Sammanfattning
Kostnadsindikationen är utförd på förstudienivå och skall ses som en grov uppskattning och
förutsätter projektering och upphandling innan en mer exakt kostnad kan lämnas.
Ritningar är levererade av Flexator AB och är endast ett förslag på hur en modulbyggnad kan
utformas för i projektdirektivet angivet behov. Utformningen kan komma att förändras ifall
annan entreprenör anlitas. En eventuell entreprenad kommer att handlas upp i konkurrens
enligt LOU.
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Teknikförvaltningen TKF

Rapport

Avvikelse mot projektdirektiv:
Flexators förslag baseras på ett av deras s.k. kataloghus (Skola Ryd i 2 plan) vilket avviker något
mot önskat behov. Avvikelser mot projektdirektiv är:
3 klassrum på ca 57 m² istället för ca 65 m² (klassrum ska vara anpassat för 25 elever/rum)
4 klassrum på ca 43 m² istället för ca 50 m² (klassrum ska vara anpassat för 20 elever/rum)
Kapprum enligt modell klädkrokar i korridor istället för specifika kapprum
Om storlek på klassrum är acceptabelt för önskat elevantal har inte utretts.
Om förslag inte är acceptabelt så är det möjligt att från Flexator AB rita om med följd att
kostnadsindikationen eventuellt kommer förändras.

9. Bilagor
Plan- och fasadritning (1st)

Anders Fagerberg
Projektavdelningen, Teknikförvaltningen
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-10-23

RS § 329

Uppdrag. Förändrad samhällsbyggnadsprocess

RS 2019/951
AU § 295

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Projektdirektivet med regionstyrelsens beslutade tillägg godkänns.

Regionstyrelsen får tillsammans med miljö- och byggnämnden samt tekniska
nämnden i uppdrag att utreda olika alternativa organisatoriska lösningar som ger en
kostnads- och tidseffektiv och kvalitetssäker samhällsbyggnadsprocess.
Projektets syfte är att ta ett helhetsgrepp om Region Gotlands hela samhällsbyggnadsprocess som möter framtidens behov utifrån ett kundperspektiv och som
innebär ett effektivt och kvalitetssäkert arbete internt både avseende tid och kostnad.
Regionstyrelsen ansvarar för den kommunala översiktsplanen (trots att det inte är
tydlig uttryckt i dess reglemente) och agerar också som ansvarig nämnd för fördjupade översiktsplaner, planprogram etc. samt antar även strategiskt viktiga detaljplaner. Regionstyrelseförvaltningen har dock i nuläget inte tillräckligt med resurser
för att kunna hantera ärenden kopplade till detta.
Miljö- och byggnämnden ansvarar för att fullgöra Region Gotlands uppgifter inom
plan- och bygglagen (PBL). Det omfattar bland annat bygglov, detaljplaner och
geografisk information. Inom samhällsbyggnadsförvaltningen finns även stadsarkitektenheten och energi och klimatrådgivningen
Tekniska nämnden ansvarar för regionens vatten-, avlopps-, renhållnings-, hamn-,
park och gatuanläggningar samt för regionens samtliga fastigheter. Teknikförvaltningen innehåller även Region Gotlands projektavdelning.
En otydlig gemensam samhällsbyggnadsprocess gör det svårt att se sin del i helheten.
Det innebär även risk för att obalans och ryckighet uppstår då Region Gotland i
nuläget bedriver flera olika typer av projekt i olika delar av organisationen samtidigt
(som ex. exploateringsprojekt, stadsutvecklingsprojekt och infrastrukturprojekt) med
olika ingångar in och med olika prioritering vilket bland annat försvårar planering
och bemanning.
Det finns även ett önskemål om att utveckla de delprocesser inom samhällsbyggnadsprocessen som bedöms ha stor betydelse för regional utveckling, både avseende
näringslivets utveckling som konkurrenskraft som för utveckling av attraktiva livsoch boendemiljöer.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-10-23

RS § 329 forts
RS 2019/951
Ärendets behandling under mötet

Isabel Enström (MP) yrkar med instämmande av Saga Carlgren (V), Meit Fohlin (S),
Eva Ahlin (C) att under rubrik syfte lägga till ”Hänsyn till miljö, klimat, social
hållbarhet ska också vägas in”.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det bifalls.
Protokollsanteckning: Gubb Marit Stigson (Fi) instämmer i Isabel Enströms yrkande.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-09-30 projektdirektiv
Skickas till
Miljö- och byggnämnden
Tekniska nämnden
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Direktiv

Regionstyrelsen

Direktiv - Förändrad samhällsbyggnadsprocess
RS 2019/951
*Uppdrag/Projekt

Regionstyrelsen får tillsammans med miljö- och byggnämnden samt tekniska nämnden i
uppdrag att utreda olika alternativa organisatoriska lösningar som ger en kostnads-och
tidseffektiv och kvalitetssäker samhällsbyggnadsprocess.
*Projektägare

Regiondirektören
*Projektledare

Skall utses (50%)
Styrgrupp

Styrgruppen utgörs av:
Regiondirektör (Peter Lindvall) - styrgruppsordförande
Förvaltningschef Samhällsbyggnadsförvaltningen (Johan Åberg)
Förvaltningschef Teknikförvaltningen (Patric Ramberg)
Avdelningschef Regional utveckling (Stefan Persson)
Intressenter




Kunder/medborgare
Övriga förvaltningar

*Bakgrund

Region Gotland har i nuläget en otydlig definition, process och organisation för
samhällsbyggnad med gränssnitt och ansvar som ger upphov till kvalitetsbrister.
Regionstyrelsen ansvarar för den kommunala översiktsplanen (trots att det inte är tydlig
uttryckt i dess reglemente) och agerar också som ansvarig nämnd för fördjupade
översiktsplaner, planprogram etc. samt antar även strategiskt viktiga detaljplaner.
Regionstyrelseförvaltningen har dock i nuläget inte tillräckligt med resurser för att kunna
hantera ärenden kopplade till detta.
Miljö- och byggnämnden ansvarar för att fullgöra Region Gotlands uppgifter inom plan- och
bygglagen (PBL). Det omfattar bland annat bygglov, detaljplaner och geografisk information.
Inom samhällsbyggnadsförvaltningen finns även stadsarkitektenheten och energi och
klimatrådgivningen.

Regionstyrelsen
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Projektdirektiv

Tekniska nämnden ansvarar för regionens vatten-, avlopps-, renhållnings-, hamn-, park och
gatuanläggningar samt för regionens samtliga fastigheter. Teknikförvaltningen innehåller även
Region Gotlands projektavdelning.
En otydlig gemensam samhällsbyggnadsprocess gör det svårt att se sin del i helheten. Det
innebär även risk för att obalans och ryckighet uppstår då Region Gotland i nuläget bedriver
flera olika typer av projekt i olika delar av organisationen samtidigt (som ex.
exploateringsprojekt, stadsutvecklingsprojekt och infrastrukturprojekt) med olika ingångar in
och med olika prioritering vilket bland annat försvårar planering och bemanning.
Det finns även ett önskemål om att utveckla de delprocesser inom samhällsbyggnadsprocessen som bedöms ha stor betydelse för regional utveckling, både avseende näringslivets
utveckling som konkurrenskraft som för utveckling av attraktiva livs- och boendemiljöer.
Potential
Det finns sannolikt en stor potential i att skapa en gemensam samhällsbyggnadsprocess inom
Region Gotland med fokus på:
-

Helheten och delarna (huvudprocesser och delprocesser)
Effektivisering genom verksamhetsutveckling och digitalisering för kortare
handläggningstider samt ökad tillgänglighet och transparens
Värdeskapande för kund/medborgare
Kostnadskontroll
Rätt debitering (ökade intäkter)
Ökad kvalitet

*Syfte (varför?)

Ta ett helhetsgrepp om Region Gotlands hela samhällsbyggnadsprocess som möter
framtidens behov utifrån ett kundperspektiv och som innebär ett effektivt och kvalitetssäkert
arbete internt (både avseende tid och kostnad).
Beskrivning av uppdrag/projekt

Etapp 1 (oktober 2019 – april 2020):
1. Beskriva och analysera nuläge, med särskilt fokus på att:
 Definiera vad som ingår i begreppet samhällsbyggnad inom Region Gotland
 Identifiera rådande styrande principer och lagstiftning
 Kartlägga nuvarande processer på en övergripande nivå (huvudprocesser och
delprocesser)
 Identifiera ev. kvalitetsbrister och kostnader relaterat till detta
2.




Skapa förutsättningar för att öka intäkterna genom att:
Kartlägga potential och behov av utveckling för förbättrad kostnadskontroll
Ta fram förslag till modell för en debiteringsmodell
Ta fram förslag till handlingsplan för genomförande

Etapp 2 (forts. arbete under 2020:
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Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen











Projektdirektiv

Definiera framtida önskat läge genom att:
Ta fram målbild för samhällsbyggnadsprocessen och dess olika ingående delprocesser
Kartlägga kunder/medborgare avseende behov och förväntningar (inkl. övriga
verksamheter inom Region Gotland)
Genomföra omvärldsanalys
Identifiera och analysera förbättringspotential
Fastställ styrande förutsättningar/kriterier som skall prägla det framtida önskade läget
Ta fram framtida önskat läge för processer på en övergripande nivå (huvudprocess och
delprocesser)
Ta fram en plan med prioriterade aktiviteter genom att:
Genomför gap-analys
Prioritera ordning för att ta fram framtida önskat läge utifrån principen att börja där det
bedöms ge mest effekt

*Mål för uppdraget/projektet

Uppdragets mål är att:
- Kartlägga och analysera nuläget för att skapa förutsättningar för fortsatt arbete med
förändrad samhällsbyggnadsprocess
- Utreda och föreslå åtgärder för att öka intäkterna
Beslutspunkter






Beslut av direktiv och start av projekt – Beslut vid budgetavstämning 2019
Projektplan
Rapport nulägesanalys - Beslut om fortsatt arbete
Slutrapportering – Inför budgetberedning 2020

*Återrapportering (när, till vem, vad?)

Återrapportering sker löpande, styrgruppsmöte minst 1 gång per månad.
Kommunikation

Kopplingar till andra uppdrag/projekt

DiSa- projektet
Samhällsbyggnadsförvaltningen driver ett projekt för att digitalisera informationen inom ett
antal viktiga områden i samhällsbyggnadsprocessen, ex. översiktsplaner och detaljplaner.
Projektet pågår under 2018-2020 och dess resultat behöver inkorporeras i uppdraget.
Exploateringsprocess 2.0
Under hösten 2018 och våren 2019 har exploateringsprocessen avseende försäljning av
regionens mark vidareutvecklats och detaljerats. Processen har införts löpande.
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Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Projektdirektiv

*Slutdatum

2020-04-22 (Inför budgetberedning 2020)
Övrigt (Kompletterande upplysningar, tidsskrivning etc)

Uppdrag-/Projektorganisation





Projektledare
Verksamhetsutvecklare/processledare
Dynamiska arbetsgrupper som sätts samman utifrån aktuellt område

Referensgrupp

Jenny Iversjö (TKF)
Anna Wejde (RSF)
Planchef (SBF)
Estimerad resurs- och tidsåtgång (typ av resurs/roll och antal timmar för att genomföra
uppdraget/projektet)

Projektledning: 50%
Verksamhetsutveckling/processledare: 100%
Projektdeltagare:
 Kartlägga nuläge: Tillsätts dynamiskt, utifrån aktuellt område i processen.
Projektdeltagare för kartläggning av nuläge bedöms behöva lägga 2 x 2 timmar
workshop per område
 Skapa förutsättningar för att öka intäkterna: Ekonomer inom respektive förvaltning
genomför tillsammans med verksamhetsutvecklare/processledare ett antal
arbetsmöten. Bedömd tidsåtgång för ekonomer: 10%

Projektbudget
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Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Kodsträng
Ansvar

Objekt

Projektdirektiv

Organisation

Konto

Projekt

Komponent

Verksamhet

Aktivitet

*Datum

Klicka här för att ange datum.
*Underskrift

[Namnförtydligande]
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-10-23

RS § 330

Strategisk plan och budget 2020-2022

RS 2019/7
AU § 296

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Driftbudget 2020 fastställs enligt förslag.
• Skattesatsen lämnas oförändrad.
• Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt regionfullmäktiges direktiv och
rekommendationer till nämnderna fastställs.
• Budgetanslag på 52 491 tkr överförs från tekniska nämnden till regionstyrelsen
med anledning av att ansvaret för räddningstjänst i sin helhet flyttas till regionstyrelsen
• Budgetanslag på 2 067 tkr överförs från miljö- och byggnämnden till regionstyrelsen med anledning av att ansvaret för räddningstjänst i sin helhet flyttas till
regionstyrelsen
• Investeringsbudget 2020-2021 samt plan 2022-2024 fastställs enligt förslag.
• Barn- och utbildningsnämnden ska löpande, vid budgetberedning och budgetavstämning under de år som ombyggnaden av Alléskolan pågår, återkomma med
statusrapport och uppdatering av investeringsbudgeten.
• Socialnämnden ska löpande, vid budgetberedning och budgetavstämning under de
år som byggandet av nytt korttidsboende på Korpen pågår, återkomma med
statusrapport och uppdatering av investeringsbudgeten.
• Hälso- och sjukvårdsnämnden ges i uppdrag att återkomma angående budget 2020
för utomlänsvården efter avslutad förhandling.
Reservation
Meit Fohlin (S), Filip Reinhag (S), Aino Friberg Hansson (S), Håkan Ericsson (S),
Tommy Gardell (S), Saga Carlgren (V), Isabel Enström (MP) reserverar sig mot
beslutet.
•

Region Gotlands slutliga drift- och investeringsbudget för kommande år beslutas av
regionfullmäktige i november. I beslutet ska också finnas den skattesats som ska
tillämpas kommande år.
Budgeten beslutas i huvudsak av regionfullmäktige i juni. På hösten sker en
avstämning av de ekonomiska förutsättningarna och om det är nödvändigt kan
förändringar i budgeten beslutas. Driftbudget beslutas för kommande år med plan
för två påföljande år och investeringsbudget beslutas för två år med plan för tre
påföljande år.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-10-23

RS § 330 forts
RS 2019/7

Jämfört med regionfullmäktiges beslut om driftbudget i juni 2019 föreslås följande
förändringar för 2020:
Budgeterat resultat 2020 efter beslut av RF 2019-06-17 +69,1 mnkr
Justering finansförvaltningen, nytt förslag till kostnadsutjämning samt ny
skatteprognos 2019-10-01 +68,0 mnkr
Ramtillskott till följd av beslut om förändrad resursfördelningsmodell för hälso- och
sjukvårdsnämnden -2,1 mnkr
Ramtillskott till hälso-och sjukvårdsnämnden för verksamhetsutveckling för
”Framtidens vårdinformationsmiljö” -15,0 mnkr
Budgeterat resultat 2020 +120,0 mnkr
I planen för 2021 och 2022 har reserverats budgetmedel för personalkostnadsökningar, externa avtal samt förändring utifrån resursfördelningsmodellerna och
senaste prognoser för posterna i finansförvaltningsbudgeten. Ett effektiviseringsprogram föreslås där den sammanlagda effektiviseringen åren 2020-2022 ska uppgå
till 200 mnkr.
Jämfört med regionfullmäktiges beslut om investeringsbudget 2020 och 2021 från
juni 2019 föreslår regionstyrelsens arbetsutskott följande förändringar:
2020
Mark- och stadsmiljö att fördela
Enskilda vägar förbättring
Trafiksäkerhetsåtgärder enl. LTP
Enkelt avhjälpta hinder
Säkra skolvägar
Cykelplan Visby
Utveckling serviceorter
Lekutrustning
Bad & besöksplatser - upprustning &
förändring
Reinvestering belysning
Korttidsenhet Korpen
Korttidsenhet Korpen
Inventarier för nya akuten
Operationsavdelning
Summa

2021
-11 000
1 000
1 200
500
800
2 000
1 500
1 000
1 000

-30 000
10 000
-5 600
-25 600

2 000
-39 300
59 300
5 600
-1 000
24 600
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-10-23

RS § 330 forts
RS 2019/7

Total investeringsbudget 2020 uppgår till 429,1 mnkr varav skattefinansierat 299,2
mnkr. Total investeringsbudget 2021 uppgår till 528,0 mnkr varav skattefinansierat
388,8 mnkr.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Åsa Högberg, ekonomidirektör, Ulrika Jansson, bitr. ekonomidirektör och Mikael Wollbo, redovisningschef, regionstyrelseförvaltningen.
Eva Nypelius (C) föreslår följande ändringar i driftsbudgeten:
15 miljoner kr till hälso- och sjukvårdsnämnden för verksamhetsutveckling inför
utveckling av framtidens vårdinformationsmiljö.
2,1 miljoner kr till hälso- och sjukvårdsnämnden för förändrat sätt att beräkna
resursfördelningsmodellen.
Effektiviseringskrav på 70 miljoner kr per år läggs in i planen för år 2021 och år
2022.
Investeringar
Eva Nypelius (C) föreslår oförändrad investeringsbudget, i enlighet med
arbetsutskottet.
Uppdrag
Eva Nypelius (C) föreslår även att hälso- och sjukvårdsnämnden ges i uppdrag att
återkomma angående budget 2020 för utomlänsvård efter avslutade förhandlingar.
Meit Fohlin (S) yrkar med instämmande av Saga Carlgren (V) och Isabel Enström
(MP) på följande:
Driftsbudget
Besparing

-20

Resurs HSN

-2,1

Ökad andel ekologiska livsmedel

-0,4

RS: Verksamhetsutveckling genom
digitalisering

0,5

RS: Fritidsbanker

-0,4

RS: Ökat klimatåtagande

-5,0
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-10-23

RS § 330 forts
RS 2019/7

RS: Mer kultur till barn och unga

-0,5

SON: arbete mot våld i nära relationer
och hedersrelaterat våld

-2,0

BUN: Stärkt elevhälsa för förebyggande
insatser

-3,0

SON: LSS

-7,0

HSN: samtalsbehandlare primärvård

-3,0

HSN: Verksamhetsutveckling och
FVM sjukvård

-11,0

HSN: ökad tillgänglighet primärvård

-5,0

HSN: Ambulans för ökad trygghet

-2,6

HSN: ingen efterhandskompensation

3,0

LOV primärvård
ÖFN: extra resurs kansli

-0,5

Exploateringsfastigheter

10

Resultat

67

Investeringar
Investeringsbudget ändras enligt följande:
Klimatinvesteringar 10 miljoner kr år 2020, 2021 och 2022, Tillgänglighetsramp
Gustavsvik 1,6 miljoner kr, Klintehamn 2030 2 miljoner kr 2020, 2021 och 2022,
A7 Aktivitetspark 3,5 miljoner kr.
Uppdrag
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram en gemensam plan för arbetet
med att nå målen i den koldioxidbudget som tagits fram och för att kunna möta upp
arbetet med färdplanen för ett hållbart energisystem på Gotland.
Den ska bland annat innefatta ett incitamentssystem att minska antalet resor (minska
klimatutsläpp och kostnader) och riktlinjer för hur klimatinvesteringar ska göras.

forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-10-23

RS § 330 forts
RS 2019/7

Saga Carlgren (V) instämmer i Meit Fohlins och Isabel Enströms yrkande men har
följande tillägg i driftsbudget:
HSN: förstärkning sjukvård

-10

RS: Förebyggande folkhälsoarbete

-4

RS: Kultur – barn och unga

-1

BUN: Resursskola Lövsta

-1,5

Resultat

50,5

Isabel Enström (MP) instämmer i Meit Fohlins yrkande men har följande tillägg i
driftsbudget:
BUN: Resursskola Lövsta

-1,5

Resultat

65,5

Ordförande ställer proposition på eget yrkande om driftsbudget med uppdrag till
hälso- och sjukvårdsnämnden, Meit Fohlins yrkande, Saga Carlgrens yrkande och
Isabel Enströms yrkande om driftsbudget och finner att eget förslag bifalls.
Omröstning begärs. Som motförslag till eget yrkande ställer ordförande Meit Fohlins
yrkande, Saga Carlgrens yrkande och Isabel Enströms yrkande och finner att Meit
Fohlins yrkande bifalls.
I huvudomröstningen ställer ordförande proposition på eget yrkande och Meit Fohlins
yrkande. I omröstningen gäller ja-röst för Eva Nypelius yrkande och nej-röst för Meit
Fohlins yrkande. Omröstningen ger 8 ja-röster: Jesper Skalberg Karlsson (M), KarlJohan Boberg (C), Eva Ahlin (C), Fredrik Gradelius (C), Andreas Unger (M), Adam
Lagerstedt (L), Lars Engelbrektsson (SD) och ordförande Eva Nypelius (C), samt
7 nej-röster: Meit Fohlin (S), Filip Reinhag (S), Saga Carlgren (V), Isabel Enström
(MP), Aino Friberg Hansson (S), Håkan Ericsson (S) och Tommy Gardell (S).
Regionstyrelsen beslutar enligt Eva Nypelius förslag på driftsbudget och uppdrag till
hälso- och sjukvårdsnämnden.
Ordförande ställer proposition arbetsutskottets förslag på investeringsbudget och
Meit Fohlins yrkande och finner att arbetsutskottets förslag bifalls. Omröstning
begärs.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-10-23

RS § 330 forts
RS 2019/7

I omröstningen gäller ja-röst för arbetsutskottets förslag och nej-röst för Meit
Fohlins yrkande om investeringsbudget. Omröstningen ger 8 ja-röster: Jesper
Skalberg Karlsson (M), Karl-Johan Boberg (C), Eva Ahlin (C), Fredrik Gradelius (C),
Andreas Unger (M), Adam Lagerstedt (L), Lars Engelbrektsson (SD) och ordförande
Eva Nypelius (C), samt 7 nej-röster: Meit Fohlin (S), Filip Reinhag (S), Saga Carlgren
(V), Isabel Enström (MP), Aino Friberg Hansson (S), Håkan Ericsson (S) och
Tommy Gardell (S). Regionstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag på
investeringsbudget.
Ordförande ställer proposition på Meit Fohlins yrkande om uppdrag till regionstyrelseförvaltningen att ta fram en gemensam plan för arbetet med att nå målen i
den koldioxidbudget som tagits fram och för att kunna möta upp arbetet med
färdplanen för ett hållbart energisystem på Gotland och finner att det avslås.
Omröstning begärs.
I omröstningen gäller ja-röst för avslag och nej-röst för bifall till Meit Fohlins
yrkande. Omröstningen ger 8 ja-röster: Jesper Skalberg Karlsson (M), Karl-Johan
Boberg (C), Eva Ahlin (C), Fredrik Gradelius (C), Andreas Unger (M), Adam
Lagerstedt (L), Lars Engelbrektsson (SD) och ordförande Eva Nypelius (C), samt
7 nej-röster: Meit Fohlin (S), Filip Reinhag (S), Saga Carlgren (V), Isabel Enström
(MP), Aino Friberg Hansson (S), Håkan Ericsson (S) och Tommy Gardell (S).
Regionstyrelsen beslutar att avslå Meit Fohlins yrkande om uppdrag.
Ordförande ställer proposition på oförändrad skattesats och finner att det bifalls.
Protokollsanteckning: Gubb Marit Stigson (Fi) instämmer i Meit Fohlins, Saga
Carlgrens och Isabel Enströms yrkanden.
Beslutsunderlag

Regionfullmäktige 2019-06-17 § 188
Skickas till
Samtliga nämnder
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2019/7
10 oktober 2019

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

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

•
•
•
•
•
•
•

Driftbudget 2020 fastställs enligt förslag.
Budgetanslag på 52 491 tkr överförs från tekniska nämnden till regionstyrelsen
med anledning av att ansvaret för räddningstjänst i sin helhet flyttas till
regionstyrelsen
Budgetanslag på 2 067 tkr överförs från miljö- och byggnämnden till
regionstyrelsen med anledning av att ansvaret för räddningstjänst i sin helhet
flyttas till regionstyrelsen
Investeringsbudget 2020-2021 samt plan 2022-2024 fastställs enligt förslag.
Barn- och utbildningsnämnden ska löpande, vid budgetberedning och
budgetavstämning under de år som ombyggnaden av Alléskolan pågår,
återkomma med statusrapport och uppdatering av investeringsbudgeten.
Socialnämnden ska löpande, vid budgetberedning och budgetavstämning under
de år som byggandet av nytt korttidsboende på Korpen pågår, återkomma med
statusrapport och uppdatering av investeringsbudgeten.
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt regionfullmäktiges direktiv och
rekommendationer till nämnderna fastställs.

Sammanfattning

Region Gotlands slutliga drift- och investeringsbudget för kommande år beslutas av
regionfullmäktige i november. I beslutet ska också finnas den skattesats som ska
tillämpas kommande år.
Budgeten beslutas i huvudsak av regionfullmäktige i juni. På hösten sker en
avstämning av de ekonomiska förutsättningarna och om det är nödvändigt kan
förändringar i budgeten beslutas. Driftbudget beslutas för kommande år med plan
för två påföljande år och investeringsbudget beslutas för två år med plan för tre
påföljande år.
Jämfört med regionfullmäktiges beslut om driftbudget i juni 2019 föreslås följande
förändringar för 2020:
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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 2019/7

Budgeterat resultat 2020 efter beslut av RF 2019-06-17

+69,1 mnkr

Justering finansförvaltningen, nytt förslag till kostnadsutjämning
samt ny skatteprognos 2019-10-01

+68,0 mnkr

Ramtillskott till följd av beslut om förändrad
resursfördelningsmodell för hälso- och sjukvårdsnämnden

-2,1 mnkr

Ramtillskott till hälso-och sjukvårdsnämnden för
verksamhetsutveckling för "Framtidens vårdinformationsmiljö"

-15,0 mnkr

+120,0 mnkr

Budgeterat resultat 2020

I planen för 2021 och 2022 har reserverats budgetmedel för
personalkostnadsökningar, externa avtal samt förändring utifrån
resursfördelningsmodellerna och senaste prognoser för posterna i
finansförvaltningsbudgeten. Ett effektiviseringsprogram föreslås där den
sammanlagda effektiviseringen åren 2020-2022 ska uppgå till 200 mnkr.

Jämfört med regionfullmäktiges beslut om investeringsbudget 2020 och 2021 från
juni 2019 föreslår regionstyrelsens arbetsutskott följande förändringar:
2020
Mark- och stadsmiljö att fördela

2021
-11 000

Enskilda vägar förbättring

1 000

Trafiksäkerhetsåtgärder enl. LTP

1 200

Enkelt avhjälpta hinder

500

Säkra skolvägar

800

Cykelplan Visby

2 000

Utveckling serviceorter

1 500

Lekutrustning

1 000

Bad & besöksplatser - upprustning & förändring

1 000

Reinvestering belysning

2 000

Korttidsenhet Korpen

-30 000

-39 300

Korttidsenhet Korpen

10 000

59 300

Inventarier för nya akuten

-5 600

5 600
-1 000

Operationsavdelning
Summa

-25 600

24 600

Total investeringsbudget 2020 uppgår till 429,1 mnkr varav skattefinansierat 299,2
mnkr. Total investeringsbudget 2021 uppgår till 528,0 mnkr varav skattefinansierat
388,8 mnkr.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2019/7

Ärendebeskrivning

Underlag i ärendet till regionstyrelsen är


Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt regionfullmäktiges direktiv och
rekommendationer till nämnderna.

Plankalkyl 2020-2022
 Ramberäkning med fördelad driftbudget per nämnd 2020 och plan 2021-2022
 Finansförvaltningsbudget för 2020 samt plan 2021-2022
 Investeringsbudget 2020-2021 samt investeringsplan 2022-2024


Efter regionstyrelsens beslut om strategisk plan och budget justeras eventuellt
ovanstående dokument och kompletteras med följande dokument till
regionfullmäktiges behandling av ärendet.
 Resultatplan 2020-2022
 Finansplan 2020-2022
 Balansplan 2020-2022
Exploateringsbudget för 2020 samt plan 2021-2023 beslutades av regionfullmäktige
2019-06-17 och tas inte med igen.
Beslutsunderlag

RF 2019-06-17 §188

Regionstyrelseförvaltningen

Marica Gardell
Tf Regiondirektör
Skickas till
Samtliga nämnder
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Riktlinjer för god ekonomisk hushållning
I den nya kommunallagen 2017:725 står i 11 kap, 1 § ”Kommuner och landsting ska ha en god
ekonomisk hushållning i sin verksamhet… Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god
ekonomisk hushållning för kommunen eller landstinget.”
God ekonomisk hushållning innebär att budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och
ekonomin under budgetåret. I planen ska skattesatsen och anslagen anges. Av planen ska också
framgå hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid
budgetårets slut. Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Budgeten ska
även innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Budgetåret ska alltid vara periodens
första år.
Regionen ska för verksamheten ange mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk
hushållning. För ekonomin ska de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk
hushållning anges. I Region Gotlands styrkort är verksamhetsperspektivet den del som definierar
hur regionen ska uppnå God ekonomisk hushållning. Samhällsperspektivet är en målsättning för
hur regionen ska bidra till samhällsutvecklingen på hela Gotland i samverkan med andra aktörer.
Nedan följer en beskrivning av den styrning som ska ge god ekonomisk hushållning.
Styrmodell

Utvecklingen de senaste åren inom området styrning och uppföljning har medfört utvecklade
möjligheter att mäta, jämföra och följa upp de mål som är satta. Resultaten sätter fokus på vad vi
får för de pengar vi sätter in i verksamheten och hur väl vi lyckas jämfört med andra.
Utvecklingen ger även förutsättningar för att bedöma inom vilka verksamhetsområden åtgärder
behöver vidtas för att ge gotlänningarna mesta möjliga värde för de skattepengar Region Gotland
förfogar över.
Regionens styrmodell innehåller vision, värderingar, verksamhetsidé, styrkort och
verksamhetsplaner. En kort beskrivning följer om innehållet i dessa delar.
Vision

Visionen för Region Gotland sammanfattas i meningen ”Gotland är Östersjöns mest kreativa och
magiska plats, präglad av närhet, hållbar tillväxt och fylld av livslust”.
Värderingar

Region Gotlands grundläggande värderingar är delaktighet, förtroende och omtanke.
Verksamhetsidé

Verksamhetsidén för Region Gotland lyder: Region Gotland ska utifrån vårt ansvar som
kommun, landsting och region leverera kostnadseffektiv välfärd och rättssäker service med hög
tillgänglighet, valfrihet och god kvalitet till fast boende, besökare och näringsliv på Gotland.
Region Gotland ska vara drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Styrkort

Perspektiv

Styrkortet innehåller två perspektiv, Samhälle och Verksamhet. Perspektivet samhälle beskriver
lite förenklat vad Region Gotland ska bidra med till utvecklingen av det gotländska samhället. I
perspektivet verksamhet sätts mål utifrån att verksamheten ska bedrivas och leverera resultat på
ett effektivt sätt.

Målområde

Det finns tre målområden kopplat till respektive perspektiv. I perspektivet samhälle finns
målområdena social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet. I perspektivet
verksamhet finns målområdena kvalitet, medarbetare och ekonomi.
Till varje målområde finns en text som ger djupare information om vad de förtroendevalda vill
åstadkomma inom området. Utifrån detta har prioriterade mål formulerats inom varje område.
Mål

Varje målområde innehåller tre mål. Målen är hela Region Gotlands mål och gäller därmed alla
nämnder och förvaltningar och beskriver vad som ska uppnås under perioden 2020-2023.
Målområde Social hållbarhet

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

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

Målområde Ekonomisk hållbarhet

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

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

Målområde Ekologisk hållbarhet

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

Mål

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

Målområde Kvalitet

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

10. Alla

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

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

13. Region

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

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

Mål

16. Budgeterat

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

Målen följs upp genom indikatorer.
En indikator ska vara mätbar, bygga på data av god kvalitet, lyfta fram någon del av
måluppfyllelsen som anses väsentlig, vara jämförbar med annat samt gå att följa över tid.
Indikatorn ska också visa önskvärd nivå eller riktning. Indikatorer inom perspektiv verksamhet
ska bidra till att ge underlag för bedömningen av god ekonomisk hushållning.
Indikatorn ska kunna användas i bedömningen av framgång i förhållande till uppställda mål. Den
ska visa på någon väsentlig aspekt av den verksamhet som bidrar till måluppfyllelsen, den
behöver dock inte mäta alla aspekter. Det är viktigt att mäta effekter och resultat för att
indikatorn ska kunna användas som ett verktyg vid förbättringsarbete och verksamhetsutveckling.
Verksamhetsplan

Verksamhetsplaner och verksamhetsplanering är ett obligatoriskt moment för alla nämnder och
förvaltningar inom Region Gotland.
Verksamhetsplanen är det verktyg där den inriktning och de övergripande mål som
regionfullmäktige antagit konkretiseras. I verksamhetsplanen beskrivs även hur nämnden och
förvaltningen ska arbeta för att uppnå resultat i den del av nämndens uppdrag som inte är målsatt
i koncernstyrkortet.
Syftet med verksamhetsplanen är att synliggöra den röda tråden från regionfullmäktige till
nämnder, förvaltningar, avdelningar och enheter så att den inriktning och de prioriterade mål som
regionfullmäktige beslutat om får genomslag och att Region Gotland rör sig i den riktning som är
önskvärd.
Verksamhetsplanen utgår från förvaltning och fastställs av nämnd. De förvaltningar som arbetar
på uppdrag av flera nämnder får därmed ett övergripande styrdokument, men som fastställs av
samtliga förvaltningens nämnder.
Verksamhetsplanen har i första hand ett tidsperspektiv på ett år men kan även omfatta längre
perspektiv.

Bild 1: Region Gotlands styrmodell

Regionfullmäktiges direktiv till nämnderna

Nämndernas uppdrag är att bidra till måluppfyllelsen av Region Gotlands gemensamma
koncernstyrkort. Nämnderna uppmanas att i sin verksamhetsplan ange hur arbetet för att bidra
till måluppfyllelse ska bedrivas kommande år. Målen ska följas upp i samband med delårsrapport
och bokslut. I analysen ska jämställdhetsaspekten särskilt belysas där det är möjligt.
Perspektiv samhälle

Nämnderna uppmärksammas på att de i sin verksamhetsplan ska redovisa hur de ska bidra till
måluppfyllelsen inom perspektivet samhälle. Nämnderna kommer att ha olika områden där de
bidrar i större eller mindre utsträckning.
Perspektiv verksamhet

Nämnderna uppmärksammas på att de i sin verksamhetsplan ska redovisa hur de ska arbeta med
måluppfyllelsen inom perspektiv verksamhet. Alla nämnder ska arbeta med sin kvalitet, sina
medarbetare och sin ekonomi på ett sådant sätt att verksamheten bedrivs på ett effektivt sätt och
bidrar till kravet på God ekonomisk hushållning, inom de ekonomiska ramar som
regionfullmäktige tilldelar nämnden.
Ekonomi
Balanskravet

Balans ska föreligga mellan tillgängliga ekonomiska resurser och den verksamhet som bedrivs.
Med hänsyn till samhällsutvecklingen både utifrån den demografiska utvecklingen samt
medborgarnas ökade förväntningar krävs det ett ständigt pågående utvecklings- och
effektiviseringsarbete för att kostnadsnivån inte ska öka. De finansiella målen inom målområde
ekonomi utgör grundläggande restriktioner för drift- och investeringsverksamheten. Utifrån dessa
mål och restriktioner har nämnderna tilldelats ekonomiska ramar inom vilka verksamheterna ska
bedrivas.
Nämnderna ska verka för god ekonomisk hushållning. Det innebär att de effektiviseringskrav
som finns i samband med budgetbeslutet ska genomföras och verksamheten ska bedrivas så att
ekonomin är stabil framåt.
Vid befarad negativ avvikelse ska nämnderna agera snabbt och vidta åtgärder. Detta är
synnerligen angeläget för att säkra regionens totala ekonomiska balans.
Investeringar och finansiellt igångsättningstillstånd

Regionen ska ha ett positivt finansiellt flöde och ska samtidigt sträva efter att minimera den
långfristiga upplåningen. Styrning av de finansiella flödena ska bland annat ske genom att nämnd
före igångsättande av byggnads- och anläggningsinvesteringar med investeringsutgift som
överstiger 3 mnkr ska inhämta finansiellt igångsättningstillstånd hos ekonomidirektören enligt
delegationsbeslut, regionfullmäktige 2013-06-17, §65.
Nämnderna ska alltid beakta vilka konsekvenser investeringar har på driftkostnaderna, både
negativa och positiva. Huvudprincipen är att nämnderna finansierar sina driftkostnader för
investeringar inom befintlig driftbudget.
Konflikt mellan verksamhetens mål och resurser

Vid konflikt mellan verksamhetens mål och de ekonomiska resurserna är de ekonomiska
resurserna överordnade verksamhetsmålen. Ekonomin är den restriktion som sätter gränser för
måluppfyllelsen och verksamhetens inriktning och omfattning.

Nämnderna ska löpande revidera utbudsnivåer för att anpassa verksamheten till de ekonomiska
ramarna. Nämnd har ansvar för att rapportera om den inte kan uppfylla de mål och åtaganden
som regionfullmäktige beslutat om och även föreslå åtgärder.
Stabil ekonomi i ett långsiktigt perspektiv

Region Gotlands budgetresultat för 2020 är 120 mnkr. Förutsättningen för att regionen ska klara
resultatet för 2020 är att alla nämnder följer sin beslutade budget, genomför sina
effektiviseringskrav och att utvecklingen under året är stabil.
Samhällsekonomiskt så syns en avmattning i konjunkturen. Planeringen framåt innebär att
nämnderna totalt sett har effektiviseringskrav på 200 mnkr för perioden 2020-2022. Med ett
sådant krav och med den budgetnivå detta ger så finns utrymme för utveckling framåt. Den
demografiska befolkningsutvecklingen och den samhällsekonomiska utvecklingen gör det
nödvändigt att ha en stabil ekonomi i regionen med buffert för oförutsedda förändringar. En
buffert är också nödvändig för att finansiera regionens stora investeringsbehov framåt.
Planeringen framåt måste nödvändigtvis utgå från dagens prognoser vilket betyder att nämnderna
måste planera för effektivisering av processerna och översyn av utbudet för att kunna möta
kostnadstrycket framåt.
Regionfullmäktiges direktiv till nämnderna:








Nämnderna ska aktivt arbeta mot målen i det gemensamma styrkortet.
Nämnderna ska aktivt arbeta med verksamhetsutveckling och effektivisering i syfte att minska
kostnaderna med bibehållen kvalitet.
Beslutade effektiviseringar och förändringar ska genomföras på ett sådant sätt så att
ekonomisk stabilitet framåt säkras.
Nämnd/förvaltningsledning ska samordnat för hela förvaltningen beakta potentialen i
pensionsavgångar och naturlig rörlighet i rationaliseringsarbetet. Nämnden ska i samband
med det också ta hänsyn till kommande kompetensförsörjningsbehov.
Tillgångarna ska vårdas och värdesäkras och samtliga resurser ska nyttjas på ett effektivt och
hållbart sätt. Nämndernas verksamhet ska rymmas inom beslutad budget.

Kvittering av budgetramar för 2020

Regionstyrelsens ordförande ska tillsammans med regiondirektören formellt överlämna 2020 års
budgetramar till varje nämnd (ordförande och förvaltningschef). Detta sker i december 2019.

Ramberäkning 2020 per nämnd
Regionstyrelsen 2019-10-23

Justerad
budget Justering
Resursfördel2019 enligt plan ningsmodeller

Indexuppräkning
netto*

Effektivisering

Ramtillskott

Övriga
förändringar

Personalkostnads
kompensation

Budget
2020

-415

-30 300

6 500

-3 500

-7 495

-6 167

-375 543

Plan
2021

Plan
2022

4 000

4 000

Regionstyrelse

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

-31 353

1 571

-103

-362 422

500

-2 959

-54 493
-5 000

-54 493

-185 093

-3 073

2 100

52 751

-2 796

-141 111

-26 062

-88

400

2 522

-1 988

-25 216

-1 185 403

-40 838

-6 352

20 000

10 730

-25 813

-1 227 676

-7 206

-12 807

-303 270

-3 764

-1 427

5 000

345

-6 912

-310 028

499

-705

Socialnämnd

-1 363 935

-27 070

-10 107

13 000

2 055

-25 445

-1 411 502

-26 096

-49 356

Hälso- och sjukvårdsnämnd

-1 651 580

-41 300

-10 409

13 000

-15 000

3 585

-30 464

-1 732 168

-43 400

-87 800

-112 972

-34 518

60 000

-23 500

10 000

-100 000

-5 308 037

-72 203

-146 668

-72 203

-146 668

Summa nämnder

-5 109 118

Regionstyrelse/ RSF

0

Teknisk nämnd/TKF

6 000

Gemensamt/finansförvaltningen
Summa inklusive gemensamt

2 071

0
-6 000

0

0
-5 103 118

0
2 071

-112 972

-34 518

60 000

-23 500

4 000

-100 000

* Kompensation sker uppräkning av för externa avtal, regionstyrelseförvaltningens interna priser och internhyra. 2020 höjs internhyran motsvarande 4 mnkr vilket medför justering av nämndernas budgetramar.
** Omorganisation av räddningstjänst beslutad av regionfullmäktige 2019-09-23 § 223 det politiska ansvaret för räddningstjänsten ligger från och med 2020 på regionstyrelsen.

-5 308 037

Bilaga till ramberäkning 2020
Justeringar av budget 2019

Indexuppräkning

Integrerad
budget 2019

Justerad
Justering

budget 2019

RS

Politikerorg
Regionstyrelseförvaltning

Internhyra*

Interna priser
regionstyrelse
förvaltning

Summa indexuppräkning

Externa avtal

RS
-32 733

1 380

-31 353

-362 422

0

-362 422

Politikerorg
Regionstyrelseförvaltning

-10

-93

-583

-1 283

-103
-1 093

0
TN

0

-184 723

-370

-185 093

-139

-103

-2 831

-3 073

MBN

-26 152

90

-26 062

MBN

-54

-34

0

-88

BUN

-1 185 733

330

-1 185 403

-3 340

-303 270

-1 918
-194

-6 352

-299 930

-1 088
-433

-3 346

GVN

BUN
GVN

-800

-1 427

SON

-1 366 345

2 410

-1 363 935

SON

-801

-706

-8 600

-10 107

HSN

-1 651 080

-500

-1 651 580

HSN

-892

-799

-8 718

-10 409

-5 109 118

0

-5 109 118

-4 000

-5 130

-25 388

-34 518

Summa
Regionstyrelse/RSF
Teknisk nämnd/TKF
Gemensamt
Totalt

0

0

6 000

6 000

0

0

-5 103 118

0

-5 103 118

TN

-2 959

Summa
Regionstyrelse/RSF

0

Teknisk nämnd/TKF

0

Gemensamt
Totalt

0
-4 000

-5 130

-25 388

-34 518

Ramberäkning 2020
Regionstyrelsen 2019-10-23
NÄMNDERNAS INTEGRERADE BUDGETRAMAR 2019

-5 109 118

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

6 000

SUMMA BUDGET 2019 INKL GEMENSAMT

-5 103 118

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

-3 100

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

3 100

Politisk verksamhet mandatperioden 2018-2022, RS 2019-05-28 § 169
Politikerorganisationen

4 000

Regionfullmäktige

-200

Regionstyrelse

-2 350

Överförmyndarnämnd

-25

Patientnämnd

-10

Valnämnd

-5

Revisorer

-30

Teknisk nämnd

-370

Miljö- och byggnämnd

90

Barn- och utbildningsnämnd

330

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd

-240

Socialnämnd inklusive individutskott

-690

Hälso- och sjukvårdsnämnd

-500
Summa

SUMMA JUSTERAD BUDGET 2019

0

-5 103 118

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

500

RS/Pol org: EU-val 2019

1 571

RESURSFÖRDELNINGSMODELLER
BUN
- fler barn i förskola

-5 268

- fler barn på fritidshem

-3 753

- fler barn förskolesklass

-1 229

- fler elever grundskola

-30 588
Summa

-40 838

Summa

-3 764
-3 764

GVN
- gymnasieskolan
SON
Resursfördelningsmodell äldreomsorg

-27 070

HSN
Resursfördelningsmodell medicinteknisk utveckling*

SUMMA RESURSFÖRDELNINGSMODELLER
*Ändrat sätt att beräkna modellen efter beslut av RS au 2019-10-10

-41 300

-112 972

INDEXUPPRÄKNING
Externa avtal
Externa avtal RSF

-1 093

Externa avtal TN

-2 831

Externa avtal BUN

-3 346

Externa avtal GVN

-800

Externa avtal SON

-8 600

Externa avtal HSN

-8 718
Summa

-25 388

Interna priser - regionstyrelseförvaltningen
Personalkostnadskompensation

-3 400

Höjd hyra generellt

-175

Indexuppräkning livsmedel och transport

-960

Kompensation ökade hyreskostnader efter investering

-595
Summa

-5 130

Summa

-4 000

Interna priser - hyror
Höjd internhyra

SUMMA INDEXUPPRÄKNING

-4 000

-34 518

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

SUMMA EFFEKTIVISERING

6 500
1 400
700
400
20 000
5 000
13 000
13 000

60 000

*Fördelning enligt TN § 175. Ursprungligt beslut från RF var 2 100 till TN

RAMTILLSKOTT
RS: verksamhetsutveckling genom digitalisering

-1 500

RS: regional utveckling

-1 500

RS: föreingsbidrag till gymnastikhall
TN: kollektivtrafik
HSN: verksamhetsutveckling för "Framtidens vårdinformationsmiljö"

SUMMA RAMTILLSKOTT

-500
-5 000
-15 000

-23 500

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

-6 000

Förskott resursfördelningsmodell BUN

10 000

RS: överföring av administrativ tjänst

290

TN: överföring av administrativ tjänst

-290

Omorganisation av räddningstjänsten, RF 2019-09-23 § 223
TN: överföring av ansvar för räddningstjänst
MBN: överföring av ansvar för förebyggande brand
RS: Räddningstjänst inklusive förebyggande brand

52 491
2 067
-54 558

Förändrad finansieringsmodell för telefoni RF 2019-11-18 § xxx
Regionstyrelsen: regionstyrelseförvaltningen

1 565

Regionstyrelsen: räddningstjänst

65

Tekniska nämnden

550

Miljö- och byggnämnden

455

Barn- och utbildningsnämnden

730

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

345

Socialnämnden

2 055

Hälso- och sjukvårdsnämnden

3 585

Regionstyrelsen: regionstyrelseförvaltningen

-9 350
Summa

SUMMA ÖVRIGA FÖRÄNDRINGAR

0

4 000

PERSONALKOSTNADSUPPRÄKNING
Personalkostnadsökningar

-85 000

Jämställdhetssatsning inklusive bristyrken

-15 000

SUMMA PERSONALKOSTNADSUPPRÄKNING

-100 000

Fördelning enligt RS § 233, 2018-09-20

RAMBUDGET 2020

-5 308 037

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

2022

-7 206

-12 807

Resursfördelningsmodeller
BUN, resursfördelningsmodell*
GVN, resursfördelningsmodell

499

-705

HSN, resursfördelningsmodell

-43 400

-87 800

SON, resursfördelningsmodell

-26 096

-49 356

-76 203

-150 668

500

500

RS: Tillväxtprogram

2 500

2 500

RS: Värdegrundsarbete

1 000

1 000

4 000

4 000

-72 203

-146 668

-5 068

-5 853

255

255

2 748

369

-5 141

-7 578

Summa
Övrigt
RS: Revidering översiktsplan för Gotland

Summa övrigt

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

Räddningstjänst - budget 2020

Budget 2019
Förändringar inför 2020
Externa avtal
Personalkostnadskompensation 2020
Kompensation höjda internhyror
Besparing, TN § 175
Beslut om förändrad finansering telefoni RS
2019-10-23
Summa

TN
MBN
Utryckande Förebyggande
52 148
2 067

Summa
54 215

42
969
32
-700

0
0
0
0

42
969
32
-700

0

0

-65

52 491

2 067

54 493

Balansplan 2020-2022, mnkr löpande priser
Bokslut

Prognos*

Budget

Plan

Plan

2018

2019

2020

2021

2022

Anläggningstillgångar

4 388

4 694

4 878

5 161

5 302

Omsättningstillgångar

698

700

700

700

700

5 086

5 394

5 578

5 861

6 002

2 178

2 226

2 346

2 452

2 612

185

69

120

106

160

941

1 023

1 100

1 192

1 282

30

35

40

45

50

971

1 058

1 140

1 237

1 332

1 035

1 150

1 215

1 280

1 295

902

960

877

892

763

Summa skulder

1 937

2 110

2 092

2 172

2 058

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

5 086

5 394

5 578

5 861

6 002

Soliditet, %**

42,8

41,3

42,1

41,8

43,5

Soliditet, %***

-3,2

-1,2

2,1

4,9

8,5

Tillgångar

Summa tillgångar

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

* Enligt Delårsrapport 2-2019 (januari- augusti)
** Exklusive pensionsförpliktelser intjänade före år 1998
*** Inklusive pensionsförpliktelser intjänade före år 1998. (2 341 mnkr 2018,
2 293 mnkr 2019, 2 227 mnkr 2020, 2 167 mnkr 2021, 2 101 mnkr 2022).

Finansförvaltningsbudget 2020, mnkr
enligt regionstyrelsen 2019-05-28 samt skatteprognos 2019-10-10, pensioner o räntor ny progn sept
(löpande priser)
Konto

Bokslut

Budget

Budget

Plan

Plan

2018

2019

2020

2021

2022

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

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

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

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

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

1,8

0,0

0,0

0,0

0,0

179,4

26,0

25,0

20,0

20,0

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

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

0,0
0,0
-1,0
0,0
817,0
-801,0
192,0
-125,0
-30,0
0,0
-5,0
-31,0
-15,0
-3,5
-39,0
0,0
0,0
-123,0
0,0
-1,0
-1,0
0,0
0,0

0,0
0,0
-1,0
0,0
841,0
-825,0
197,0
-129,0
-31,0
0,0
-5,0
-32,0
-18,0
-3,5
-42,5
0,0
0,0
-129,0
0,0
-1,0
-1,0
0,0
0,0

0,0
0,0
-1,0
0,0
866,0
-850,0
203,0
-133,0
-32,0
0,0
-5,0
-33,5
-18,0
-4,0
-39,0
0,0
0,0
-134,0
0,0
-1,0
-1,0
0,0
0,0

0,0
-1,4

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

-171,8

-156,0

-166,5

-180,0

-182,5

-0,3
-6,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

-6,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Verksamhetens intäkter

3721
382
8621
8621

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

Summa
Verksamhetens kostnader

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

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

Summa

Avskrivningar

792
793

Avskrivningar annuitet
Avskrivningar finansiell leasing

Summa

Internränta

796

Intern ränta kostnad Geab, AB GotlandsHem

-0,4

-0,5

-0,5

-0,5

-0,5

849
849

Intern ränta kostnad investeringsbidrag
Intern ränta intäkt

-7,4
74,1

0,0
61,0

-6,0
61,0

-6,0
61,0

-6,0
61,0

66,3

60,5

54,5

54,5

54,5

73,9

-69,5

-87,0

-105,5

-108,0

Summa

Bokslut

Budget

Budget

Plan

Plan

2018

2019

2020

2021

2022

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

3 929,0
0,0
0,0

4 012,0
0,0
0,0

4 138,0
0,0
0,0

4 298,0
0,0
0,0

3 828,2

3 929,0

4 012,0

4 138,0

4 298,0

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

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

1 147,0
164,0
16,0
62,0
142,0
6,0
158,0
10,0
-14,0
-161,0
0,0

1 180,0
165,0
0,0
72,0
156,0
6,0
158,0
0,0
-6,0
-163,0
0,0

1 225,0
166,0
0,0
62,0
161,0
6,0
158,0
0,0
-9,0
-164,0
0,0

1 252,0

1 334,0

1 530,0

1 568,0

1 605,0

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

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

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

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

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

34,8

15,2

15,2

5,2

5,2

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

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

0,0
-15,0
-1,0
-1,0
-1,0
0,0
-23,0
-0,4
0,0
-0,8

0,0
-20,0
-1,0
-1,0
-1,0
0,0
-32,0
-0,4
0,0
-0,8

0,0
-22,0
-1,0
-1,0
-1,0
0,0
-33,0
-0,4
0,0
-0,9

Summa

-20,4

-40,4

-42,2

-56,2

-59,3

SUMMA

5 162,2

5 168,3

5 428,0

5 549,5

5 740,9

-4 977,0

-5 109,2

-5 308,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

-5 380,2
70,0
-33,0
-100,0

-5 454,7
140,0
-66,0
-200,0

185,2

59,1

120,0

106,3

160,2

Konto
Skatter

801
8051
8052

Kommunalskatt
Skatteavräkning, prognos
Justeringspost skatteavräkning

Summa

Generella statsbidrag

821
822
823
824
825
826
828
829
834
835
836

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

Summa
Finansiella intäkter

8411
8414
8421
8422
8423
8425
845
8495
8496

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

Summa
Finansiella kostnader

8424
8521
8522
8523
8524
8525
8531
857
8596

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

Nämnderna
Effektivseringskrav
Prisökningsreserv
Personalkostnadsreserv
ÅRETS RESULTAT

Finansplan 2020-2022,

mnkr (löpande priser)
Bokslut

Prognos*

Budget

Plan

Plan

2018

2019

2020

2021

2022

Den löpande verksamheten
Resultat

185

69

120

106

160

Avskrivningar

230

248

245

245

245

Avsättningar för pensioner

109

82

77

92

90

-142

-2

-10

-10

-10
0

Realisationsvinster
Realisationsförluster

0

0

0

0

-32

0

0

0

0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

350

397

432

433

485

Förändringar i rörelsekapital exkl likvida medel

-121

0

0

0

0

Kassaflöde från den löpande verksamheten

229

397

432

433

485

-703

-554

-429

-528

-386

0

0

0

0

0

293

2

20

20

20
0

Övriga ej rörelsekapitalpåverkande poster

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

0

0

0

0

-4

0

0

0

0

-414

-552

-409

-508

-366

0

Finansiering
Förändring av långfristiga fordringar

1

0

0

0

Långfristig upplåning

53

100

50

50

0

Amortering

-8

-5

-5

-5

-5

Förutbetalda intäkter

110

20

20

20

20

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

156

115

65

65

15

Årets kassaflöde

-29

-40

88

-10

134

* Enligt Delårsrapport 2-2019 (januari- augusti)

Resultatplan 2020-2022, mnkr (löpande priser)

1 Verksamhetens nettokostnader före avskrivningar
2 Avskrivningar

Bokslut

Prognos*

Budget

Plan

Plan

2018

2019

2020

2021

2022

-4 679

-4 984

-5 150

-5 304

-5 444

-230

-248

-245

-245

-245

-4 909

-5 232

-5 395

-5 549

-5 689

3 Skatteintäkter

3 828

3 946

4 012

4 138

4 298

4 Bidragsinkomster

1 252

1 360

1 530

1 568

1 605

35

35

15

5

5

-21

-40

-42

-56

-59

185

69

120

106

160

Verksamhetens nettokostnader

5 Finansiella intäkter
5 Finansiella kostnader
6 Årets resultat

Nedan kommenteras de poster som redovisas i resultatplanen
1. Verksamhetens nettokostnader före avskrivningar: Verksamhetens nettokostnader är justerade
för interna poster. Posten effektivisering avser nämndernas verksamhet men är ännu inte beslutad per nämnd.
Posten finansförvaltningen omfattar intäkter och kostnader i finansförvaltningsbudgeten under rubrikerna
Verksamhetens intäkter, Verksamhetens kostnader, och Internränta.
nämnderna
effektivisering

-4 977

-5 161

-5 308

-5 380

-5 455

0

0

0

70

140

224

245

245

245

245

74

-68

-87

-106

-108

prisökningsreserv

0

0

0

-33

-66

personalkostnadsreserv

0

0

0

-100

-200

-4 679

-4 984

-5 150

-5 304

-5 444

kapitalkostnader
finansförvaltningen

summa

2. Avskrivningar: Planenliga avskrivningar beräknade på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärden.
3. Skatteintäkter: Egna kommunalskatteintäkter
4. Bidragsinkomster: Omfattar inkomstutjämning, kostnadsutjämning, LSS- utjämningsbidrag,
strukturbidrag och reglering samt fastighetsavgift.
5. Finansiella intäkter och kostnader: Här redovisas ränteintäkter på utlånade medel och aktieutdelning samt

räntekostnader för regionens upplåning samt ränta på avsättning till pensioner.
6. Årets resultat: Årets resultat är liktydigt med förändringen av eget kapital.
* Enligt Delårsrapport 2-2019 (januari- augusti)

Investeringsbudget 2020-2021 plan 2022-2024
Budget
2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

Plan
2024

3 400
2 000

3 400
2 000
1 400

3 400
2 000

3 400
2 000

3 400
2 000

5 400

5 400

5 400

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

500
400
3 500
6 300

10 300

1 200
1 500
2 200
500

7 600
2 900
550
2 000
300
650

3 200

10 550

3 000

8 100

1 500
2 000
4 050

0

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

3 000
8 000

3 000
10 000

3 000
10 000

3 000
10 000

2 000

2 000

1 000

1 000

16 500

000
500
000
000
400
24 900

2 000
4 000
1 000

20 000

16 000

16 000

26 000

45 750

33 500

25 450

21 400

6 000
550
6 550

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

32 550

51 750

39 500

31 450

27 400

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

12 000

12 000

12 000

12 000

12 000

1 000

1 000

500
800
2 000

1 200
500
800
2 000

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

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

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

1 000

1 000

1 000

2 000
1 000
1 500
1 000

3
10
5
2

000
000
000
000

1
1
1
1

Tekniska nämnden/Teknikförvaltningen
Investeringspott
Gata och park
Beläggningsprogram
Mark- och stadsmiljö
Enskilda vägar förbättrin
Ospec gator och vägar
Trafiksäkerhetsåtg enl LTP
Enkelt avhjälpta hinder
Säkra skolvägar
Cykelplan Visby
Innerstadsutveckling
Utveckling serviceorter
Upprustning parker ospec
Lekutrustning
Bad & besökpl uppr & förändr
Reinvestering belysning
Anslutning flygplatsen

1 500
500
700
1 000
5 200

1 500
1
1
2
4

000
000
000
000

Dovhjorten parkeringshus
Kapacitetsförbättringar Solbergagatan
Reinvestering kvarnar
Scen Almedalen
Ställplatser husbilar
Summa mark- och stadsmiljö

800

7 200

500
3 000

500

14 300

17 700

3 000

13 200

15 000

13 000

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

250
250
5 000
5 500

5 000
11 000

2 500
2 500

2 500
2 500

2 500
2 500

2 500
2 500

5 000

5 000

5 000

5 000

5
11
2
2

000
000
000
000

5 000
11 000

5
11
2
2

000
000
000
000

5 000
11 000

5 000

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

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

250
1 000

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

2 500
58 575
125 000

5 000
57 135
125 000

2 500
56 635
125 000

5 000
58 435
125 000

6 300

2 000

2 000

2 000

1 300
6 100
500
14 200

1 300
4 000
500
7 800

1 300
4 500
500
8 300

1 300
1 250
500
5 050

500

1
2
18
5
2
7

950
9 520
5 000
73 030
105 000

20 000
3 000
900
500
500

24 900

875
000
800
000
500
500

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

2 000
3 000

2 000
3 000

2 000
3 000
10 000

2 000
3 000
15 000

2 000
3 000

4 000

4 000

15 000

24 000

9 000

2 000
2 000

2 000
2 000

2 000
2 000

4 000

4 000

2 500
250
7 750

3 000
4 000
12 000

2 000
1 500
250

2 000
2 000
4 000

2 500
3 750

8 000

6 500

2 000
10 000

2 500
10 500

Summa hamnar

11 500

20 000

21 500

34 000

19 500

Fastighetsförvaltningsavdelningen
Obligatorisk ventilationskontroll
Investeringar för fastighetsägaransvar
Ställverk lasarettet
Summa fastighetsförvaltningavdelningen

15 000
50 000
15 000
80 000

15 000
50 000

15 000
50 000

15 000
50 000

15 000
50 000

65 000

65 000

65 000

65 000

257 100
127 200
129 900

261 200
122 000
139 200

254 300
121 500
132 800

268 600
135 300
133 300

254 250
124 200
130 050

1 000
1 000

1 000
1 000

1 000
1 000

1 000
1 000

1 000
1 000

Summa TN/TKF
varav anslagsfinansierad verksamhet
varav affärsdrivande verksamhet

Miljö- och byggnämnden/Samhällsbyggnadsförvaltningen
Investeringspott
Summa MBN/SBF

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

6 000

6 000

3 500
12 000
12 000

60 000

6 000

6 000

6 000

20 000
2 000

2 000
2 000
300
31 800

2 000

2 000

1 000
20 000
2 000

62 000

2 000

23 000

22 000

6 500
6 500

6 500
6 500

6 500
6 500

6 500
6 500

6 500
6 500

44 300

74 500

14 500

35 500

34 500

3 200

3 200

3 200

3 200

3 200

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

10 500
3 000

5 000
1 000
1 000
7 000

5 000
18 500

4 000
4 000

0

0

1 000
1 000

1 000
1 000

1 000
1 000

1 000
1 000

1 000
1 000

11 200

22 700

8 200

4 200

4 200

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

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

10 000

59 300
2 000

10 000

61 300

0

12 000
12 000

0

4 000
4 000

4 000
4 000

4 000
4 000

4 000
4 000

4 000
4 000

19 000

70 300

9 000

21 000

9 000

22 000

22 000

22 000

22 000

22 000

5 000

5 000

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

Hälso- och sjukvårdsnämnden/Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Investeringspott
Maskiner och inventarier
Skelett undersökningsutrust, rtg
PCI
Narkosapparater
Inventarier för enheten för akut mottagande
Inventarier för IVA
Inventarier för operationsavdelning
Summa maskiner och inventarier

10 000
5 000
5 600
2 500
5 000

10 600

35 000

11 000
3 000

2 500
17 500

2 500

20 000

20 000

0

Lokalinvesteringar
Nya akuten
Ombyggnation bårhuset
Hab/Rehab
Primärvård
Summa lokalinvesteringar

2 000
37 000

14 000

20 000

24 000

0

Summa HSN/HSF

64 000

46 600

59 500

48 500

22 000

4 000

Investeringsbudget totalt
varav VA och avfall
varav skattefinansierat

429 150

528 050

386 000

410 250

352 350

129 900
299 250

139 200
388 850

132 800
253 200

133 300
276 950

130 050
222 300

Plankalkyl 2020-2022

Utgångsläge budgetbeslut i RF juni 2019
(löpande priser, mnkr)

1 Verksamhetens
nettokostnader före
avskrivningar
därav
nämnderna
effektivisering
kapitalkostnader
finansförvaltningen
prisökningsreserv
personalkostnadsreserv

Budget
2020*

Kalkyl
2020

Plan
2021*

Kalkyl
2021

Plan
2022*

Kalkyl
2022

-5 120

-5 150

-5 335

-5 304

-5 537

-5 444

-5 291

-5 308

-5 359

-5 380

-5 428

-5 455

70

140

245

245

245

245

245

245

-74

-87

-88

-106

-88

-108

0

0

-33

-33

-66

-66

0

0

-100

-100

-200

-200

-245

-245

-245

-245

-245

-245

-5 365

-5 395

-5 580

-5 549

-5 782

-5 689

4 041

4 012

4 166

4 138

4 319

4 298

1 429

1 530

1 457

1 568

1 479

1 605

762

771

786

786

800

807

8

8

0

0

0

0

494

585

508

618

516

634

2

2

0

0

0

0

Övriga statsbidrag

163

164

163

164

163

164

5 Finansiella poster
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

15

15

5

5

5

5

-51

-42

-62

-56

-70

-59

69

120

-14

106

-49

160

2 Avskrivningar
Verksamhetens
nettokostnader
3 Skatteintäkter
4 Bidragsinkomster
därav
kommun
extra bidrag flykting kommun
landsting
extra bidrag flykting landsting

8 Årets resultat (förändring
av eget kapital)

*enligt RF juni 2019
**enligt alliansens förslag 191010, skatteprognos SKL 191001 samt finansförvaltning 190927

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-10-23

RS § 332

Låneram och anvisning eget kapital 2020

RS 2019/1100
AU § 299

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta om följande punkter
avseende finansiella transaktioner 2020:
- Ramen för upptagande av långfristiga lån fastställs till 300 miljoner kronor.
- Regionstyrelsen äger rätt att ta tillfälliga lån upp till ett belopp om 300 miljoner
kronor.
- Regionstyrelsen får rätt att omsätta långfristiga lån för 300 miljoner kronor.
- Regionstyrelsen bemyndigas att inom en ram av 10 miljoner kronor anvisa medel
ur Region Gotlands eget kapital för tilläggsanslag för investering.

Enligt Region Gotlands finanspolicy beslutar regionfullmäktige årligen i årsbudget
om regionens totala lånevolym. I lånevolymen ingår befintlig lånestock vid budgetårets ingång jämte beräknad utökning av lånestocken under budgetåret för finansiering av nyinvesteringar m.m. Regionfullmäktiges beslut om regionens årsbudget och
hur stor del av investeringsutgifterna som skall lånefinansieras utgör grunden för
regionens upplåning. Låneskulden uppgår per den sista augusti till 581 mnkr.
Amortering har skett med 4 miljoner kr under året.
Med anledning av den planerade investeringsvolymen som 2020 innehåller stora
projekt så föreslår regionstyrelseförvaltningen att ramen för upptagande av långfristiga lån 2020 sätts till 300 miljoner kr.
Regionstyrelsens bemyndigande att besluta om att utnyttja eget kapital bör omfatta
endast tilläggsanslag för investeringar. Eventuella tilläggsanslag avseende driftbudget
ska beslutas av regionfullmäktige i varje enskilt fall. Förvaltningen föreslår att ramen
ska ökas från 5 till 10 miljoner.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-10-10
Skickas till
Samtliga nämnder

95 (99)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2019/1100
10 oktober 2019

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Låneram och anvisning eget kapital 2020
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta om följande punkter avseende
finansiella transaktioner 2020:
• Ramen för upptagande av långfristiga lån fastställs till 300 miljoner kronor
• Regionstyrelsen äger rätt att ta tillfälliga lån upp till ett belopp om 300 miljoner
kronor
• Regionstyrelsen får rätt att omsätta långfristiga lån för 300 miljoner kronor.
• Regionstyrelsen bemyndigas att inom en ram av 10 miljoner kronor anvisa medel
ur Region Gotlands eget kapital för tilläggsanslag för investering.
Sammanfattning

Enligt Region Gotlands finanspolicy beslutar regionfullmäktige årligen i årsbudget
om regionens totala lånevolym. I lånevolymen ingår befintlig lånestock vid
budgetårets ingång jämte beräknad utökning av lånestocken under budgetåret för
finansiering av nyinvesteringar m.m. Regionfullmäktiges beslut om regionens
årsbudget och hur stor del av investeringsutgifterna som skall lånefinansieras utgör
grunden för regionens upplåning. Låneskulden uppgår per den sista augusti till 581
mnkr. Amortering har skett med 4 mnkr under året.
Med anledning av den planerade investeringsvolymen som 2020 innehåller stora
projekt så föreslår regionstyrelseförvaltningen att ramen för upptagande av
långfristiga lån 2020 sätts till 300 mnkr.
Regionstyrelsens bemyndigande att besluta om att utnyttja eget kapital bör omfatta
endast tilläggsanslag för investeringar. Eventuella tilläggsanslag avseende driftbudget
ska beslutas av regionfullmäktige i varje enskilt fall. Förvaltningen föreslår att ramen
ska ökas från 5 till 10 miljoner.
Regionstyrelseförvaltningen

Marica Gardell
tf Regiondirektör
Skickas till
Samtliga nämnder
1 (1)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-10-23

RS § 307

Partistöd 2020

RS 2019/1115
AU § 273

Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelsen ska i början av januari 2020 betala ut partistöd till partierna med
mandat i regionfullmäktige enligt följande:
- Moderaterna, 963 927 kronor.
- Centerpartiet, 1 450 062 kronor.
- Liberalerna, 408 344 kronor.
- Kristdemokraterna, 338 896 kronor.
- Arbetarepartiet Socialdemokraterna, 1 450 062 kronor.
- Vänsterpartiet, 686 135 kronor.
- Miljöpartiet de gröna, 477 792 kronor.
- Sverigedemokraterna, 616 687 kronor.
- Feministiskt initiativ, 338 896 kronor.
• Regionstyrelsen ska fördela 660 300 kronor enligt beslutade regler för stöd till de
partipolitiska ungdomsorganisationernas distriktsorganisationer på Gotland, varvid
det som däri anges om kultur- och fritidsförvaltningen istället ska avse
regionstyrelsen.
• Utgifterna för partistöd enligt ovan ska belasta konto 6071.
•

Av 4 kap. kommunallagen (2017:725) framgår bl.a. följande:
29 § Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska
partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd).
Partistöd får ges till de politiska partier som är representerade i fullmäktige och som
är juridiska personer. Ett parti är representerat om det har fått mandat i fullmäktige
för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837). Partistöd får
ges också till ett parti som har upphört att vara representerat i fullmäktige, dock
endast under ett år efter det att representationen upphörde.
30 § Fullmäktige ska besluta om partistödets omfattning och formerna för det. Stödet
får inte utformas så att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti. Fullmäktige
får besluta att endast mandat för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap.
vallagen (2005:837) ska beaktas vid fördelningen av partistödet.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-10-23

RS § 307 forts
RS 2019/1115

31 § Beslut om partistöd ska innehålla ett krav på att mottagaren av partistödet
årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det
ändamål som anges i 29 § första stycket. Redovisningen ska avse perioden 1 januari31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om
redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet.
Granskarens rapport över granskningen ska bifogas redovisningen. Fullmäktige får
besluta att stöd inte ska betalas till ett parti som inte lämnar redovisning och
granskningsrapport enligt första och andra styckena.
32 § Beslut om att betala ut partistöd ska fattas av fullmäktige minst en gång per år.
Regionfullmäktige har 2014-11-28, § 57 antagit regler om partistöd och hur det ska
beräknas. Av dessa framgår av 5. att fullmäktige i november månad i samband med
budgetbeslutet ska besluta om utbetalning av hela partistödet i början av januari.
Regionstyrelseförvaltningen noterar att samtliga av partiernas redovisningar avseende
år 2018 har inkommit.
Som p. 5 i regionens regler konstruerats kan det diskuteras om det finns något
prövningsutrymme oavsett om partiernas redovisningar har brister eller inte. Det
pågår ett arbete med att revidera regionens regelverk.
Förslaget till fördelning av partistöd är således endast en matematisk beräkning av
stödbeloppens storlek enligt regionens regler. Det får ankomma på den politiska
beredningen av ärendet att avgöra om någon annan bedömning av frågorna om
stödens storlek ska göras.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2019-09-27
Skickas till
Partiexpeditionerna
Regionstyrelseförvaltningen/Stab
Regionstyrelseförvaltningen/Kultur- och fritidsavdelningen
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2019/1115
27 september 2019

Klicka här för att ange text.

Regionstyrelsen

Partistöd 2020
Förslag till beslut i regionfullmäktige

1. Regionstyrelsen ska i början av januari 2020 betala ut partistöd till partierna med
mandat i regionfullmäktige enligt följande.
 Till Moderaterna, 963 927 kronor.
 Till Centerpartiet, 1 450 062 kronor.
 Till Liberalerna, 408 344 kronor.
 Till Kristdemokraterna, 338 896 kronor.
 Till Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, 1 450 062 kronor.
 Till Vänsterpartiet, 686 135 kronor.
 Till Miljöpartiet de gröna, 477 792 kronor.
 Till Sverigedemokraterna, 616 687 kronor.
 Till Feministiskt initiativ, 338 896 kronor.
2. Regionstyrelsen ska fördela 660 300 kronor enligt beslutade regler för stöd till de
partipolitiska ungdomsorganisationernas distriktsorganisationer på Gotland, varvid det som
däri anges om kultur- och fritidsförvaltningen istället ska avse regionstyrelsen.
3. Utgifterna för partistöd enligt ovan ska belasta konto 6071.

Ärendet

Av 4 kap. kommunallagen (2017:725) framgår bl.a. följande.
29 § Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska
partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd).
Partistöd får ges till de politiska partier som är representerade i fullmäktige och som
är juridiska personer. Ett parti är representerat om det har fått mandat i fullmäktige
för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837). Partistöd får
ges också till ett parti som har upphört att vara representerat i fullmäktige, dock
endast under ett år efter det att representationen upphörde.
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2019/1115

30 § Fullmäktige ska besluta om partistödets omfattning och formerna för det. Stödet
får inte utformas så att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti. Fullmäktige
får besluta att endast mandat för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap.
vallagen (2005:837) ska beaktas vid fördelningen av partistödet.
31 § Beslut om partistöd ska innehålla ett krav på att mottagaren av partistödet
årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det
ändamål som anges i 29 § första stycket. Redovisningen ska avse perioden 1 januari31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter
redovisningsperiodens utgång. En av mottagaren utsedd särskild granskare ska
granska om redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt
partistödet. Granskarens rapport över granskningen ska bifogas redovisningen.
Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till ett parti som inte lämnar
redovisning och granskningsrapport enligt första och andra styckena.
32 § Beslut om att betala ut partistöd ska fattas av fullmäktige minst en gång per år.
Regionfullmäktige har den 28 november 2014, § 57 antagit regler om partistöd och
hur det ska beräknas. Av dessa framgår av 5. att fullmäktige i november månad i
samband med budgetbeslutet ska besluta om utbetalning av hela partistödet i början
av januari.
Regionstyrelseförvaltningen noterar att samtliga av partiernas redovisningar avseende
år 2018 har inkommit. Några partiers redovisningar är högst summariska och det har
framförallt medialt framförts tveksamheter och frågetecken rörande Moderaternas
redovisning.
Som p. 5 i regionens regler konstruerats kan det diskuteras om det finns något
prövningsutrymme oavsett om partiernas redovisningar har brister eller inte. Det
pågår ett arbete med att revidera regionens regelverk.
Förslaget till fördelning av partistöd är således endast en matematisk beräkning av
stödbeloppens storlek enligt regionens regler. Det får ankomma på den politiska
beredningen av ärendet att avgöra om någon annan bedömning av frågorna om
stödens storlek ska göras.
Regionstyrelseförvaltningen

Marica Gardell
Tf Regiondirektör
Skickas till
Partiernas kontaktpunkter
RSF/Stab för verkställighet
RSF/KFA för översyn
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-10-23

RS § 284

Förändringar i reglementen med anledning av
förändrad organisation för räddningstjänsten:
regionstyrelsen, tekniska nämnden, miljö- och
byggnämnden

RS 2019/1059
AU § 249

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Reviderat reglemente för regionstyrelsen, att träda i kraft 1 januari 2020 antas.
• Reviderat reglemente för tekniska nämnden, att träda i kraft 1 januari 2020 antas.
• Reviderat reglemente för miljö- och byggnämnden, att träda i kraft 1 januari 2020
antas.
•

Regionstyrelsens beslut
•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till reviderad
handlingsplan för skydd mot olyckor, att gälla för 2020-2022.

Regionstyrelsen beslutade 2019-08-29, § 222 att ansvaret för räddningstjänstens
verksamhet i sin helhet flyttas till regionstyrelsen från den 1 januari 2020 men med
bibehållen förvaltningstillhörighet i samhällsbyggnadsförvaltningen.
Parallellt med arbetet att förbereda en flytt av räddningstjänstens verksamhet har ett
arbete pågått avseende en fastighetsreform, där ansvaret för Region Gotlands fastighetsförvaltning, exploatering och lokalförsörjning har utretts. Det har tidigare varit en
oklar gränsdragning mellan regionstyrelsens och tekniska nämndens ansvar för
fastighetsförvaltning och försäljning, varför det har föreslagits att ansvaret för fastighetsförvaltning, upplåtelser och försäljningar ska flyttas över till tekniska nämnden och
att regionstyrelsen ska ansvara för exploatering och lokalförsörjning, RS 2019/528.
Tekniska nämnden har beretts tillfälle att yttra sig, och har tillstyrkt förslaget med
tydligare ansvarsfördelning, TN § 169. Nämnden har i sitt remissvar framfört flertalet
synpunkter som regionstyrelseförvaltningen har tagit i beaktande vid framtagande av
revideringar i reglementena.
Med anledning av dessa två, större organisatoriska förändringar har behovet av att
revidera reglementen för följande nämnder uppstått;
-

Regionstyrelsen
Tekniska nämnden
Miljö- och byggnämnden.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-10-23

RS § 284 forts
RS 2019/1059

Som en följd av att reglementena revideras uppstår också ett behov av att se över och
revidera handlingsplan för skydd mot olyckor. Regionstyrelseförvaltningen får därför
i uppdrag att ta fram förslag på reviderad handlingsplan för skydd mot olyckor, att
gälla för perioden 2020-2022.
Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att dessa förändringar i reglementena
är ändamålsenliga. Genom föreslagna förändringar är förhoppningen att ansvaret för
respektive område ska vara tydligt beskrivet, avgränsat och med en säker hemvist i
respektive nämnd.
Regionstyrelseförvaltningen gör vidare bedömningen att handlingsprogram för skydd
mot olyckor gällande perioden 2017-2019, vilket är förlängt att gälla ytterligare ett år,
dvs. hela 2020 ut, ska ses över och revideras avseende nämndtillhörighet, så att den
korrelerar med de uppdaterade reglementena. Regionstyrelseförvaltningen vill
slutligen påminna regionstyrelsen, tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden
att förändringarna i reglementena genererar ett behov av att styrelsen och nämnderna
ser över sina respektive delegationsordningar snarast, så att dessa är uppdaterade och
förankrade så snart som möjligt, då ändringar i reglementena är föreslagna att träda i
kraft från 1 januari 2020.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden 2017-12-18, § 70
Miljö- och byggnämnden 2018-12-17, § 70
Regionstyrelseförvaltningen 2019-10-16
Skickas till
Författningssamling
Tekniska nämnden
Miljö- och byggnämnden
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2019/1059
16 oktober 2019

Lisa Etzner

Regionstyrelsen

Förändringar i reglementen med anledning av förändrad
organisation för räddningstjänsten: Regionstyrelsen, tekniska
nämnden, miljö- och byggnämnden
Förslag till beslut

•
•
•
•
•

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige att anta reviderat
reglemente för regionstyrelsen, att träda i kraft 1 januari 2020.
Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige att anta reviderat
reglemente för tekniska nämnden, att träda i kraft 1 januari 2020.
Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige att anta reviderat
reglemente för miljö- och byggnämnden, att träda i kraft 1 januari 2020.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att uppdatera handlingsprogram för
skydd mot olyckor 2017-2019 avseende nämndtillhörighet.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag till reviderad
Riktlinje – Försäljning och köp av fastigheter, tomträtt och arrende.

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade 2019-08-29 att ansvaret för räddningstjänstens verksamhet
i sin helhet flyttas till regionstyrelsen från den 1 januari 2020 men med bibehållen
förvaltningstillhörighet i samhällsbyggnadsförvaltningen, RS § 222.
Parallellt med arbetet att förbereda en flytt av räddningstjänstens verksamhet har ett
arbete pågått avseende en fastighetsreform, där ansvaret för Region Gotlands
fastighetsförvaltning, exploatering och lokalförsörjning har utretts.
Det har tidigare varit en oklar gränsdragning mellan regionstyrelsens och tekniska
nämndens ansvar för fastighetsförvaltning och försäljning, varför det har föreslagits
att ansvaret för fastighetsförvaltning, upplåtelser och försäljningar ska flyttas över till
tekniska nämnden och att regionstyrelsen ska ansvara för exploatering och
lokalförsörjning, RS 2019/528.
Tekniska nämnden har beretts tillfälle att yttra sig, och har tillstyrkt förslaget med
tydligare ansvarsfördelning, TN § 169. Nämnden har i sitt remissvar framfört flertalet
synpunkter som regionstyrelseförvaltningen har tagit i beaktande vid framtagande av
revideringar i reglementena.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2019/1059

Med anledning av dessa två, större organisatoriska förändringar har behovet av att
revidera reglementen för följande nämnder uppstått;
Regionstyrelsen
Tekniska nämnden
Miljö- och byggnämnden.
Som en följd av att reglementena revideras uppstår också ett behov av att se över och
revidera handlingsplan för skydd mot olyckor. Regionstyrelseförvaltningen får därför
i uppdrag att ta fram förslag på reviderad handlingsplan för skydd mot olyckor, att
gälla för perioden 2020-2022.
Ärendebeskrivning

Räddningstjänsten har sedan år 2010 ingått i samhällsbyggnadsförvaltningen som en
egen enhet. Verksamheten har styrts av flera nämnder samtidigt; tekniska nämnden
(operativt), miljö- och byggnämnden (förebyggande/tillsyn samt anställning) och
regionstyrelsen (styrdokument, handlingsprogram och inriktningsbeslut). Genom den
nu beslutade överflyttningen av det samlade ansvaret till regionstyrelsen har det
samtidigt uppstått ett behov av att göra förändringar i regionens organisation och
ansvar avseende fastighetsförvaltning för att inte jävssituationer ska uppstå. Det är
därför av vikt att ändringar sker i såväl regionstyrelsens, tekniska nämndens och
miljö- och byggnämndens reglementen.
I regionstyrelsens reglemente har alla regleringar rörande fast egendom tagits bort
och istället flyttats över till tekniska nämndens reglemente. Det har också införts en
ny paragraf, 29 § där regionstyrelsens ansvar för räddningstjänstens samlade
verksamhet tydliggörs. Det har också infogats ett nytt stycke i 26 § avseende
organisation, där det framgår att räddningstjänsten är inordnad i
samhällsbyggnadsförvaltningen, men lyder under regionstyrelsen.
För tekniska nämnden har flera nya punkter under 2 § förts in avseende nämndens
ansvar för regionens fastighetsförvaltning. Den punkt som tidigare behandlade
tekniska nämndens ansvar för räddningstjänstens operativa verksamhet har tagits
bort, likaså andra stycket under 4 § där nämndens organisation beskrivs, som beskrev
att anställande myndighet för räddningstjänsten var byggnadsnämnden.
För miljö- och byggnämnden har bestämmelser avseende nämndens tidigare ansvar
för tillsyn inom räddningstjänstens verksamhet tagits bort och det har under 8 § där
nämndens organisation beskrivs lagts till ett nytt stycke som beskriver
samhällsbyggnadsförvaltningens roll som förvaltningshemvist för räddningstjänsten,
och att förvaltningen i dessa frågor svarar mot regionstyrelsen.
Alla tillägg/nya punkter och stycken är markerade med gul överstrykning i
reglementena.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att dessa förändringar i reglementena
är ändamålsenliga. Genom föreslagna förändringar är förhoppningen att ansvaret för
respektive område ska vara tydligt beskrivet, avgränsat och med en säker hemvist i
respektive nämnd.
Regionstyrelseförvaltningen gör vidare bedömningen att handlingsprogram för skydd
mot olyckor gällande perioden 2017-2019, vilket är förlängt att gälla ytterligare ett år,
dvs. hela 2020 ut, ska ses över och revideras avseende nämndtillhörighet, så att den
korrelerar med de uppdaterade reglementena.
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Regionstyrelseförvaltningen vill slutligen påminna regionstyrelsen, tekniska nämnden
och miljö- och byggnämnden att förändringarna i reglementena genererar ett behov
av att styrelsen och nämnderna ser över sina respektive delegationsordningar snarast,
så att dessa är uppdaterade och förankrade så snart som möjligt, då ändringar i
reglementena är föreslagna att träda i kraft från 1 januari 2020.
Beslutsunderlag

RS 2018/546
RS 2019/528

Regionstyrelseförvaltningen

Marica Gardell
Tf. regiondirektör
Skickas till
Författningssamling
Regionstyrelsen
Tekniska nämnden
Miljö- och byggnämnden
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REGLEMENTE FÖR REGIONSTYRELSEN
Antaget av regionfullmäktige den 18 december 2017, § 252
Inledning

1 § För Regionstyrelsen i Region Gotland (styrelsen) gäller utöver vad som föreskrivs i detta
reglemente även reglemente med allmänna bestämmelser för regionstyrelsen och övriga
nämnder.
Allmänt om styrelsens uppgifter

2 § Styrelsen är regionens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för
regionens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av regionens angelägenheter och ha uppsikt
över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet (ledningsfunktion).
Styrelsen ska också ha uppsikt över den regionens verksamhet som bedrivs i kommunala
företag, stiftelser och kommunalförbund.
Styrelsen ska leda regionens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda det
arbetet med att ta fram styrdokument för regionen (styrfunktion).
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på regionens utveckling och ekonomiska
ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och
återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion).
Styrelsen ska ansvara för de uppgifter som följer av lagen om regionalt utvecklingsansvar i
vissa län (SFS 2016:613) (det regionala utvecklingsansvaret).
Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte
lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som
framgår av KL och annan lagstiftning.
Ledningsfunktionen och styrfunktionen
Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen

3 § Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan
nämndernas kompetens. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig organisation
upprätthålls.
Styrelsens övergripande uppgifter

4 § Styrelsen ska
1. leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål,
riktlinjer och ramar för styrningen av hela regionens verksamhet samt göra framställningar
i målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd,
2. utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut,
3. ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i regionen,
4. ha hand om regionens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och
ärendesystem, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem,
skaderapporteringssystem, passersystem och förtroendemannaregister,
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5. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som
behövs,
6. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder,
7. ansvara för utformning och utveckling av regionens system för intern kontroll i enlighet
med vad fullmäktige särskilt beslutar,
8. ansvara för samordning med nämndpresidierna och förvaltningscheferna,
9. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana regionens angelägenheter
som utförs av privata utförare,
10. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med KL,
11. verkställa fullmäktiges beslut inom styrelsens verksamhetsområde, om fullmäktige inte
beslutat annat.
Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige
ska handlägga ska beredas.
Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av
sådana ärenden.
Regionalt utvecklingsansvar

5 § Styrelsen ska
1. ansvara för övergripande regionala utvecklingsfrågor,
2. utarbeta och fastställa en strategi för Gotlands utveckling och samordna insatser för
genomförande av strategin,
3. besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete,
4. följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av det regionala
tillväxtarbetet (SFS 2007:713),
5. utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfondsprogram,
6. upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur,
7. samverka med länsstyrelsen och övriga berörda statliga myndigheter samt med företrädare
för berörda organisationer och näringslivet i länet och
8. ha ansvaret för näringslivs- och turismfrågor.
Företag och stiftelser

6 § Styrelsen ska
1. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som regionen helt
eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och
efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av
betydelse för regionen,
2. ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls
uppdaterade,
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3. ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och ledningen för företagen och
stiftelserna,
4. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 3–6 §§
KL är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser regionen äger eller har intresse i,
5. årligen, senast den 30 juni, i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag
som regionen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig med det
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner styrelsen att brister
förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder,
6. svara för att tillvarata regionens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra
likartade sammanträden i de företag som regionen helt eller delvis äger eller annars har
intresse i.
Kommunalförbund

7 § Styrelsen ska ha uppsikt över regionens verksamhet som bedrivs i sådana
kommunalförbund som regionen är medlem i.
Ekonomi och medelsförvaltning

8 § Styrelsen ska
1. ha hand om regionens medelsförvaltning och följa av fullmäktige meddelade föreskrifter
för denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften
ingår också att bevaka att regionens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt
att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar,
2. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att
 underhålla och förvalta regionens lösa egendom,
 se till att regionens behov av försäkringsskydd är tillgodosett,
 handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd
3. placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden,
4. upprätta förslag till budget i enlighet med KL,
5. se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal
redovisning,
6. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om kommunal
redovisning,
7. i enlighet med fullmäktiges särskilda föreskrifter förvalta medel som avsatts till
pensionsförpliktelser.
Delegering från fullmäktige

9 § Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden:
1. upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt,
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2. på begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den budgeterade
verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra riktlinjer,
3. i mål och ärenden där styrelsen för regionens talan, med för regionen bindande verkan,
träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta
annat avtal,
4. tillstånd att använda regionens vapen,
5. avgivande av yttranden enligt kameraövervakningslagen (2013:460),
6. i ärenden om exploatering, om tidsbegränsade markoptioner s.k. markanvisningsavtal och
om exploateringsavtal, med den begränsningen att detaljplan i förekommande fall ska
beslutas av regionfullmäktige.
Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av
principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige.
Styrelsen ska om möjligt samråda med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet.
Personalpolitiken

10 § Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan regionen som arbetsgivare
och dess arbetstagare och har därvid bl.a. att:
1. med bindande verkan för regionen genom kollektivavtal reglera frågor rörande
förhållandet mellan regionen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
2. förhandla å regionens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller 11–14
och 38 § lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders
verksamhetsområden,
3. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande
förhållandet mellan regionen som arbetsgivare och dess arbetstagare,
4. besluta om stridsåtgärd,
5. lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter,
6. företräda regionen i central samverkan.
Uppföljningsfunktionen
Styrelsens uppföljning

11 § Styrelsen ska
1. övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för
verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna,
2. övervaka att regionens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt,
3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,
4. två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga regionens verksamheter utvecklas
mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret,
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5. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata
utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda
program och direktiv,
6. före den 1 april varje år lämna fullmäktige en redovisning över de motioner och
medborgarförslag som kommit in till fullmäktige till och med året innan och som inte
slutligt handlagts av fullmäktige.
Särskilda uppgifter
Krisledning och höjd beredskap

12 § Styrelsen ska bistå krisledningsnämnden med personal och de övriga resurser som
nämndens uppdrag kräver.
Styrelsen svarar för tjänsteman i beredskap.
Styrelsen utser ledamot till hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen (1997:146).
Arbetslöshetsnämnd

13 § Styrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd.
Arkivmyndighet

14 § Styrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av fullmäktige
antaget arkivreglemente.
Anslagstavla och webbplats

15 § Styrelsen ansvarar för att det på regionens webbplats finns en anslagstavla.
Styrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för regionens externa och interna webbplats.
Författningssamling

16 § Styrelsen ansvarar för att uppdatera regionens författningssamling och se till att denna
hålls tillgänglig i lagstadgad form.
Statistikverksamhet

17 § Regionstyrelsen ska bedriva särskild verksamhet för framställning av statistik.
Alkohol, tobak, receptfria läkemedel, lotteri och skuldrådgivning

18 § Regionstyrelsen fullgör regionens uppgifter enligt
1. alkohollagen (2010:1622),
2. tobakslagen (1993:581) samt lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållare,
3. lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel,
4. lotterilagen (1994:1000) och
5. budget- och skuldrådgivning enligt 5 kap. 12 § socialtjänstlagen (2001:453) till skuldsatta.
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Biblioteksverksamhet

19 § Regionstyrelsens svarar för regionens folkbiblioteksverksamhet och regionala
biblioteksverksamhet enligt bibliotekslagen (2013:801).
Kultur- och fritidsverksamhet

20 § Regionstyrelsen svarar för regionens kultur- och fritidsverksamhet.
Värdmyndighet

21 § Regionstyrelsen tillhandahåller kanslier åt patientnämnden, valnämnden och
överförmyndarnämnden.
Sammansättning, mandattid och presidium

22 § Styrelsen består av femton ledamöter och lika många ersättare. Dessa väljs för fyra år
räknat från och med det fullmäktigesammanträde intill det sammanträde då val av styrelse hålls
nästa gång. För samma tid väljs ordförande, förste vice ordförande och andre viceordförande i
regionstyrelsen.
Regionråd

23 § Sedan val av styrelse skett utser fullmäktige regionråd.
Fullmäktige beslutar om regionrådens uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad
Utskott

24 § Inom regionstyrelsen ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet ska bestå av sju
ledamöter och sju ersättare. Styrelsen får därutöver inrätta ytterligare utskott.
Beredningar och kommittéer

25 § Styrelsen ska överväga behovet av beredningar eller kommittéer för vissa ärendetyper.
Organisation

26 § Under regionstyrelsen lyder regionstyrelseförvaltningen. Förvaltningen leds av
regiondirektören. För regiondirektören gäller i tillämpliga delar vad som är föreskrivet om
förvaltningschef.
Samhällsbyggnadsförvaltningen svarar inför regionstyrelsen för uppgifter som utförs enligt 29
§ i detta reglemente.
Instruktion för förvaltningen och regiondirektören

27 § Regionstyrelsen ska enligt KL i en instruktion fastställa hur regiondirektören ska leda
förvaltningen under styrelsen. Instruktionen ska också fastställa direktörens övriga uppgifter.
Samrådsorgan

28 § Regionstyrelsen svarar för övergripande samordning av regionens behov av samråd.
Styrelsen utser åt sig representanter i sådana samråd och fastställer vid behov erforderliga
styrdokument för samrådens arbetsformer.
Styrelsen ska särskilt beakta att samråd hålls inom miljöfrågor, pensionärsfrågor och
tillgänglighetsfrågor.

6 (7)

Författningssamling för Region Gotland
Reglemente för regionstyrelsen
Räddningstjänst

29 § Regionstyrelsen svarar för de uppgifter som enligt lag ska fullgöras av en nämnd som
svarar för räddningstjänst. Styrelsen ansvarar för regionens uppgifter enligt lag (2003:778) om
skydd mot olyckor avseende räddningstjänst och brandförebyggande verksamhet¸ prövar
tillstånd för hantering av brandfarliga och explosiva varor, utövar tillsyn enligt lag (2010:1011)
om brandfarliga och explosiva varor och är sakkunnig i brandskyddsfrågor i byggprocessen,
plan- och bygglag (2010:900), PBL.
Uppgifter som ingår är att:
− Ansvara för de uppgifter som ingår i regionens räddningstjänstverksamhet enligt lag och
förordning om skydd mot olyckor.
−

Ansvara för en effektiv räddningstjänst i hela regionen.

− Arbeta för att minska risken för och följderna av bränder och andra olyckor för alla som
bor, vistas eller verkar i regionen, såväl i fred som under höjd beredskap.
− Svara för information, utbildning och rådgivning inom bandskyddsområdet.
− Hålla handlingsprogram enligt LSO uppdaterad.
− Ansvara för upphandling av brandskyddskontroll och rengöring (sotning) och utöva tillsyn
över densamma.
− Vara delaktig i arbetet med att samordna kommunernas krisberedskap samt kommunernas
planering av höjd beredskap och civilt försvar.
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REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN
Antaget av regionfullmäktige den 17 december 2018, § 70.

Inledning

1 § För Miljö- och byggnämnden i Region Gotland gäller utöver vad som föreskrivs i detta
reglemente även reglemente med allmänna bestämmelser för regionstyrelsen och övriga
nämnder.
Ansvarsområden
2 § Miljö- och byggnämnden fullgör Region Gotlands uppgifter inom plan- och bygglagen
(PBL). Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt annan lag ska fullgöras av den
kommunala nämnden inom plan- och byggnadsväsendet samt vissa uppgifter som åvilar
Region Gotland enligt annan lagstiftning vilket framgår av 3 och 4 §§.
Miljö- och byggnämnden fullgör även de uppgifter som enligt lag, såsom livsmedelslagen, ska
fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet och enligt
miljöbalken (MB) samt inom områden som framgår av 4 och 5 §§.
Miljö- och byggnämnden ska också fullgöra vissa av Region Gotlands uppgifter enligt lagen
med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.
Miljö- och byggnämnden ska vidare åt regionstyrelsen tillhandahålla tjänster avseende
handläggning av tillstånds- och tillsynsärenden enligt alkohollagen (2010:1622), tobakslagen
(1993:581) samt lagen (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare och lagen
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.
Verksamhetens mål och innehåll

3 § Målen för miljö- och byggnämndens verksamhet är att verka för en lämplig användning av
mark och vatten och för ett ändamålsenligt samhällsbyggande. Genom erforderliga insatser
ska nämnden också verka för en långsiktigt god hushållning med våra naturresurser och
därigenom värna de specifika värden som kännetecknar den gotländska natur- och
kulturmiljön.
Vidare ska nämnden förebygga och undanröja olägenheter som kan påverka människors och
djurs hälsa såväl fysiskt som psykiskt, skapa god total miljö och därmed minska all form av
ohälsa, minimera effekterna på miljön av sådana verksamheter som kan medföra olika
störningar, vid planering och utveckling av samhället stor hänsyn skall tas till konsekvenserna
för miljön på lång sikt, d.v.s. för kommande generationer, och att ett ekologiskt synsätt skall
eftersträvas.

4 § Miljö- och byggnämnden ska

1 (4)

Författningssamling för Region Gotland
Reglemente för miljö- och byggnämnden

1. genomföra plan-/programarbetet utifrån de planbesked/uppdrag som ges av ansvarig
nämnd enligt tabeller nedan,
2. handha Region Gotlands mätningstekniska verksamhet,
3. övervaka att ägare till byggnader fullgör sina skyldigheter om funktionskontroll av
ventilationssystem,
4. ansvara för energi- och klimatrådgivning i enlighet med förordningen (1997:1322) om
bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning,
5. ansvara för tillsynsuppgifter enligt lag (2006:985) om energideklaration för byggnader,
6. handlägga namnsättning av gator och kvarter samt adressnumrering,
7. handha uppgifter enligt lag (2006:378) om lägenhetsregister,
8. besluta om Region Gotlands besked i vindkraftärenden enligt 16 kap. 4 § miljöbalken,
9. svara för prövning och tillsyn inom naturvården som ankommer på Region Gotland i
den mån uppgiften inte lagts på annan nämnd,
10. svara för att initiera och bereda ärenden om inrättande av skyddsområden enligt 7 kap.
miljöbalken som är påkallade, i den mån uppgiften inte lagts på annan nämnd,
11. besluta i ärenden om strandskyddsdispens och ha tillsyn över efterlevnaden av
strandskyddet,
12. svara för prövning av ansökningar om tillstånd till eller dispens för skyltning enligt
lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.
13. svara för prövning och tillsyn som ankommer på Region Gotland inom miljö- och
hälsoskyddsområdet (inkluderande förorenade områden samt kemiska produkter och
biotekniska organismer),
14. svara för tillsyn som ankommer på Region Gotland vad gäller vattenverksamhet,
vattenskyddsområden, skötsel av jordbruksmark,
15. svara för prövning av ansökningar om tillåtelse, tillstånd, dispens eller undantag från
vad som annars gäller i fråga om transport, återvinning eller bortskaffande av avfall, i
den mån detta inte ankommer på tekniska nämnden, och för den tillsyn som
ankommer på Region Gotland vad gäller avfallshantering, producentansvar,
nedskräpning och dumpning av avfall,
16. följa utvecklingen inom Region Gotland i miljö- och hälsoskyddshänseende och andra
frågor inom nämndens ansvarsområde och därvid utarbeta de förslag som är
påkallade,
17. medverka i planering där miljö- och hälsoskyddsfrågor eller andra frågor inom
nämndens ansvarsområde berörs,
18. utarbeta de förslag till åtgärdsprogram och åtgärdsplaner som kan krävas av Region
Gotland och svara för provtagning som ålagts Region Gotland med anledning av
miljökvalitetsnormer, och
19. svara för den tillsyn avseende gaturenhållning som ankommer på Region Gotland
enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.

5 § Miljö- och byggnämnden får utan regionfullmäktiges särskilda bemyndigande besluta om
antagande av detaljplaner enligt tabellerna 1 och 2.
Tabell l och 2. Ansvarsfördelningen avseende Beslut om antagande mellan nämnder och
styrelser i planfrågor skall vara följande för de ärendetyper som regleras i PBL. I övriga delar
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utgör tabellerna en huvudinriktning i ärendehanteringen (färgade kolumner). För ärendehanteringen behöver en praxis utarbetas. (för program se tabell 3).
Tabell 1, Ärenden påbörjade före den 2 maj 2011(PBL 1987:10) och mellan den 2 maj
2011 och 31 december 2014 (PBL 2010:900)
Delmoment/Ärendetyp

Beslut om
planbesked/
uppdrag

Beslut om
samråd,
granskning
(utställning) och
godkännande

Beslut om
antagande

Översiktsplan och fördjupade
översiktsplaner (FÖP)

RS

RS

RF

Detaljplan/områdesbestämmelser

RS/MBN

MBN

RF*/MBN

MBN

MBN

MBN

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

Beslut om
Beslut om
planbesked/u samråd,
ppdrag
granskning och
godkännande

Beslut om
antagande

Översiktsplan och fördjupade
översiktsplaner (FÖP)

RS

RS

RF

Detaljplan/områdesbestämmelser
- utökat förfarande

RS/MBN

MBN

RF*/MBN

Detaljplan/områdesbestämmelser
- standardförfarande, begränsat förfarande
och samordnat planförfarande

MBN

MBN

MBN

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

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

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

Beslut om uppdrag

Beslut om samråd och
godkännande

Program av principiell beskaffenhet
eller av större vikt

RS

RS

Övriga program

MBN

MBN

Sammansättning

6 § Miljö- och byggnämnden består av tretton ledamöter och lika många ersättare.
Utskott

7 § Inom Miljö- och byggnämnden ska finnas ett arbetsutskott.
Organisation

8 § Under Miljö- och byggnämnden finns en samhällsbyggnadsförvaltning som leds av en
förvaltningschef som med sin personal utför de uppgifter som enligt reglemente åvilar miljöoch byggnämnden.
Förvaltningschefen ska även leda samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag att åt tekniska
nämnden och regionstyrelsen utföra uppdragsstyrd och uppdragsfinansierad verksamhet inom
områdena samhällsbyggande.
Samhällsbyggnadsförvaltningen svarar inför regionstyrelsen för uppgifter som utförs enligt 29
§ i regionstyrelsens reglemente.
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REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN
Antaget av regionfullmäktige den 18 december 2017, § 248.
Inledning

1 § För Tekniska nämnden i Region Gotland gäller utöver vad som föreskrivs i detta
reglemente även reglemente med allmänna bestämmelser för regionstyrelsen och övriga
nämnder.
Verksamhetsområde

2 § Tekniska nämnden, som tillika är trafiknämnd, handhar uppgifter avseende regionens
samtliga fastigheter, vatten- och avloppsverk med tillhörande ledningsnät, hamnar, gator och
allmänna platser, trafiksäkerhet, regional kollektivtrafik, renhållning samt
bostadsförsörjningsfrågor enligt regionfullmäktiges riktlinjer.
Tekniska nämnden ska
1. förvalta regionens vatten-, avlopps-, renhållnings-, hamn-, park- och gatuanläggningar
jämte regionens samtliga fastigheter, inklusive inhyrda lokaler,
2. tillse att anläggningar som förvaltas av tekniska nämnden underhålls på ett betryggande
sätt,
3. tillse att teknikförvaltningens verksamhetsplanering baseras på regionens gemensamma
planeringsförutsättningar och samordnas med den regionala planeringen i övrigt,
4. handlägga ärenden angående tillämpning av taxa, allmänna bestämmelser och reglemente
för brukande av regionens hamnanläggningar, allmänna vatten- och avloppsanläggningar
samt renhållningsverksamhet,
5. besluta i ärenden om att utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta regionens fasta
egendom,
6. besluta i ärenden om att arrendera eller på annat sätt nyttja annans fasta egendom eller att
förhyra lokaler,
7. besluta i ärenden om köp, försäljning, byte och avtal om fastighetsreglering avseende
regionens fasta egendom, allt inom av fullmäktige fastställd kostnadsram, upp till och med
10 miljoner kronor, andra riktlinjer och villkor i övrigt,
8. bereda och verkställa regionstyrelsens beslut i fråga om exploatering, tidsbegränsade
markoptioner s.k. markanvisningsavtal och exploateringsavtal,
9. svara för de uppgifter som följer av plan- och bygglagens bestämmelser om
fastighetsägares skyldigheter att betala för gatukostnader m.m.,
10. svara för avfallsplaneringen i regionen och utarbeta de förslag och bereda de ärenden som
är påkallade vad gäller renhållningsordning och annan reglering av avfallshanteringen i
regionen,
11. svara för transport, återvinning och bortskaffande av avfall som ankommer på regionen
enligt miljöbalken,
12. handlägga frågor om renhållningsabonnemang, inklusive frågor om ändring av
abonnemang (t.ex. gemensam behållare eller förlängt hämtningsintervall), som inte kräver
tillstånd eller dispens från miljö- och hälsoskyddsnämnden, och svara för debitering av
renhållningsavgifter,
13. svara för gaturenhållning och för renhållning i övrigt utomhus där allmänheten får färdas
fritt som ankommer på regionen enligt lagen med särskilda bestämmelser om
gaturenhållning och skyltning,
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14. handlägga frågor om undantag från skyldighet att svara för gångbanerenhållning som kan
ha ålagts fastighetsinnehavare,
15. initiera och bereda ärenden om inrättande av vattenskyddsområden enligt 7 kap.
miljöbalken i den mån det är påkallat,
16. handlägga ärenden som utsträckning, nedsättning, dödning och relaxation av inteckningar
samt utbyte och uttag av pantbrev samt andra därmed jämförliga åtgärder,
17. handlägga regionens yttranden till polismyndigheten i ärenden enligt ordningslagen
18. besluta i ärenden angående frivilligt underhåll av enskilda vägar med statsbidrag enligt av
regionfullmäktige antagna riktlinjer,
19. handha ärenden angående fyrar och sjömärken,
20. handha de uppgifter som ankommer regional kollektivtrafikmyndighet, handlägga ärenden
om färdtjänst, om parkeringstillstånd och om resekostnadsersättning för sjukresor inom
länet samt svara för övergripande frågor inom området, dock ej att besluta i ärenden som
ankommer på regionfullmäktige, och
Byggnads- och anläggningsverksamhet

3 § Såvida regionfullmäktige inte för visst fall beslutar annat eller det åvilar regionstyrelsen
eller annan nämnd, är tekniska nämnden regionens samordnande och verkställande organ och
ska företräda och bevaka dess rätt ifråga om regionens byggnads- och anläggningsverksamhet.
Tekniska nämnden ska, såvida inte regionfullmäktige beslutar annat,
1. på begäran av regionfullmäktige eller regionstyrelsen avge yttrande över
lokalbehovsprogram, eller väcka förslag om nybyggnad eller större om- och tillbyggnad,
sedan principbeslut i byggnadsärende fattats eller lokalprogram fastställts av regionfullmäktige
och medel anvisats,
2. svara för att byggnadsprogram och de övriga handlingar upprättas, som kan befinnas
erforderliga för slutlig bedömning av ärendet,
3. med redovisning av de under punkt 2 angivna handlingarna framlägga förslag till
regionfullmäktige i ärendet,
4. anhålla om anslag för projektets genomförande,
5. inhämta finansiellt igångsättningstillstånd från regionstyrelsens innan byggnads- eller
anläggningsobjekt med investeringsutgift överstigande 3 miljoner kronor igångsätts, och
6. upprätta likviditetsbudget och likviditetsprognoser att lämna till regionstyrelsen.
Organisation

4 § Under tekniska nämnden lyder teknikförvaltningen. Förvaltningen leds av en
förvaltningschef som inför nämnden är ansvarig för verksamheten.
Sammansättning

5 § Tekniska nämnden består av elva ledamöter och lika många ersättare.
Utskott

6 § Inom tekniska nämnden ska finnas ett arbetsutskott.
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-10-23

RS § 283

Ägaranvisning för Almi företagspartner AB

RS 2019/976
AU § 247

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Gotland AB godkänns.

Jäv
Eva Nypelius (C) och Meit Fohlin (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen i
detta ärende.

Almi Företagspartner Gotland AB ägs av Almi Företagspartner AB (51 %) och av
Region Gotland (49 %). Ägarna tydliggör i ägaranvisningar sina gemensamma
intentioner avseende inriktningen av och mål för bolagets verksamhet.
Regionstyrelseförvaltningen har tillsammans med representanter för Almi Företagspartner AB förhandlat fram ägaranvisning 2020 för Almi Företagspartner Gotland
AB. Regionstyrelseförvaltningen föreslår regionfullmäktige att godkänna ägaranvisning för Företagspartner Gotland AB.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2019-08-23
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2019/
23 augusti 2019

Johann Malmström

Regionstyrelsen

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

•

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Gotland AB godkänns.

Ärendebeskrivning

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

Regionstyrelseförvaltningen har tillsammans med representanter för Almi
Företagspartner AB förhandlat fram ägaranvisning 2020 för Almi Företagspartner
Gotland AB. Regionstyrelseförvaltningen föreslår regionfullmäktige att godkänna
ägaranvisning för Företagspartner Gotland AB.
Beslutsunderlag

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Gotland AB
Regionstyrelseförvaltningen

Marica Gardell
Tf Regiondirektör

Skickas till
Almi Företagspartner Gotland AB
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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

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Gotland AB
Almi Företagspartner Gotland AB, nedan kallat bolaget, ägs av Almi Företagspartner AB
(51 procent) nedan kallat moderbolaget, och av Region Gotland (49 procent).
Ägarna tydliggör i dessa ägaranvisningar sina gemensamma intentioner avseende inriktningen av
och mål för bolagets verksamhet.
Dessa anvisningar är styrande för bolagets verksamhet i enlighet med beslut som fattats vid
årsstämma under våren 2019.
1

Uppdrag

Almis verksamhet ska stärka det svenska näringslivets utveckling och verka för en hållbar tillväxt.
Bolaget ska erbjuda tjänster inom affärsutveckling och utlåning i huvudsak riktat till företag med
lönsamhets- och tillväxtpotential. Almis målgruppsmodell ska vara styrande för hur resurser ska
allokeras varför tillväxtpotential och nytta av Almis marknadskompletterande insatser ska vara
avgörande för beslut om insatser.
Verksamheten ska medverka till att konkurrenskraftiga, och därmed hållbara, små och medelstora
företag utvecklas och blir fler. Med hållbar tillväxt avses tillväxt i bolag som bedöms vara
ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara över tid.
Bolaget ska aktivt söka nya kunder och verksamheten ska utgå från behoven hos företagen
regionalt.
Bolaget ska arbeta mot alla kunder i målgruppen men ha ett särskilt fokus på tidiga skeden i
termer av livscykel eller i termer av expansionsfaser såsom produkt- och tjänste- eller
marknadsutveckling, samt kvinnor och personer med utländsk bakgrund. Bolaget ska bidra till
utvecklingen av företag med kunskapsintensiva affärsidéer.
Almis verksamhet ska vara marknadskompletterande och riktas mot företag som inte får sitt
behov av finansiering eller rådgivning tillgodosett av marknadens privata aktörer.
Bolaget ska samverka och bygga partnerskap med relevanta privata och offentliga aktörer vars
syfte är att finansiera och på andra sätt stödja företagsutveckling samt internationalisering av
näringslivet, både för att säkerställa att kundföretagen får tillgång till rätt insatser och för att bidra
till samordning av insatser inom aktörssystemet. Detta gäller särskilt samverkan med Almi Invest.
2

Vision och affärsidé

Verksamheten ska utgå från Alms vision och affärsidé.
 Almis vision: Vi investerar i framtida tillväxt.
 Almis affärsidé: Med lån, riskkapital och affärsutveckling skapar vi möjligheter för företag att
växa. Vi finns nära företagen med en bred kunskap om företagande och hållbar tillväxt.
3

Riktlinjer för verksamheten

Bolagets kärnverksamhet är lån i kombination med affärsutveckling. Bolaget ska i kommission
tillhandahålla de lån och garantier som ingår i koncernens produktutbud samt de nationella
kunderbjudandena inom affärsutveckling. Affärsutvecklingsverksamhet utöver de nationella
kunderbjudandena ska utgå från det identifierade behovet hos de små och medelstora företagen.
Sådan verksamhet ska godkännas av bolagets styrelse som ska säkerställa att uppdragen ligger i
linje med ägarnas syn på verksamhetens inriktning.
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Bolaget ska bedriva verksamheten effektivt så att en så stor andel som möjligt av resurserna
används för affärsverksamhet mot kund. Koncerngemensamma processer och stödfunktioner ska
användas.
Bolaget ska tillämpa det koncerngemensamma ledningssystemet. Bolaget ska implementera
riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med
statligt ägande, beslutade av regeringen den 22 december 2016.
Bolaget ska aktivt medverka i den fortsatta implementeringen av Almis strategi. Bolaget ska inom
ramen för bolagets affärsidé medverka till genomförandet av det regionala tillväxtarbetet på
Gotland.
4

Verksamhetens mål

Bolaget ska i sin verksamhet eftersträva de mål som framgår av vid var tid gällande målstruktur.
Nu gällande målstruktur återfinns i bilaga 1.
5

Särskild rapportering

Bolaget ska i samband med årsstämman till ägarna lämna dels en skriftlig rapport av hur målen
har uppnåtts samt kommentera ev. avvikelser, dels en skriftlig rapport av väsentliga insatser som
bolaget vidtagit med anledning av denna ägaranvisning.
Bolaget ska tillställa ägarna kvartalsbokslut inklusive periodens rapport om uppföljning av
periodens utfall av fastställda mål.
6

Finansiering av verksamheten

Ägarna tillskjuter för bolagets verksamhet 2020 anslagsmedel enligt särskild överenskommelse.
Därutöver tillkommer medel för projekt och uppdrag, initierade av ägarna och som finansieras av
ägarna gemensamt eller var och en för sig enligt särskilda överenskommelser.
Särskilda uppdrag från någon ägare till Bolaget ska godkännas av båda parter. Kostnader och
intäkter för uppdrag som finansieras vid sidan av ägaranslaget ska redovisas särskilt.
Sådana uppdrag kan tillkomma när som helst under verksamhetsåret ska godkännas av bolagets
styrelse i enlighet med vad som framgår av avsnitt 3 ovan.
Bolaget ska där så är möjligt komplettera finansieringen av verksamheten genom medel från bl a
nationella och regionala aktörer eller EU.
Denna ägaranvisning, som ersätter tidigare utfärdade ägaranvisning, har upprättats i tre (3)
originalexemplar varav parterna tagit var sitt och ett överlämnats till bolaget.
Stockholm den

2019

Visby den

2019

Almi Företagspartner AB

Region Gotland

……………………………….
Göran Lundwall

…………………………………
Eva Nypelius
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Almi Företagspartner Gotland AB - överenskommelse mellan ägare om finansiering av
verksamheten 2020
Av ägaranvisningar 2019 för Almi Företagspartner Gotland AB framgår att finansieringen av
bolagets verksamhet för 2020 ska överenskommas i särskild ordning.
Ägarna har beslutat att verksamheten 2020 ska finansieras enligt nedan.

Almi Gotland
Totalt

Moderbolag, kr
4 307 211

%
51

Regional ägare, kr
4 138 300

%
49

Summa
8 445 511

Denna överenskommelse har upprättats i tre (3) originalexemplar varav parterna tagit var sitt och
ett överlämnats till bolaget.

Stockholm den

2019

Visby den

2019

Almi Företagspartner AB

Region Gotland

……………………………….

…………………………………

Göran Lundwall

Eva Nypelius
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Bilaga till ägaranvisning till regionalt dotterbolag

Målstruktur för verksamhetsåret 2019, Affärsområde Företagspartner
Målstrukturen för affärsområde Företagspartner är indelad i tre målområden med totalt sju
underliggande mål. Målnivåerna beslutas inom ramen för koncernens årliga
verksamhetsplaneringsprocess och framgår av den vid var tid gällande målstrukturen för bolaget.
Målnivåerna behandlas av bolagets styrelse i samband med fastställande av verksamhetsplan och
budget.

Målområde Uppdraget
Almi ska bidra till hållbar tillväxt genom att tillhandahålla marknadskompletterande
affärsutveckling och finansiering med fokus på tidiga skeden, kvinnors företagande och
företagare med utländsk bakgrund.
1. Mål Index Tillväxt
Företag som fått insatser av Almi ska vid utgången av tredje räkenskapsåret efter insatsåret ha
haft bättre utveckling av överlevnadsgrad, omsättning och förädlingsvärde än relevant regional
kontrollgrupp. Almis årliga effektmätning används för beräkning av ett sammanvägt index. Almis
insatser år 2019 kommer att effektmätas och indexberäknas i årsskiftet 2023/2024.
2. Mål Index Fokusgrupper
Kvinnor och företagare med utländsk bakgrund ska vara överrepresenterade jämfört andelen i
företagsstocken och nyföretagandet som helhet. Mätningar görs varje halvår och viktas samman
till ett index.

Målområde Företagskultur
En kundorienterad innovativ och lärande företagskultur med fokus på ständiga förbättringar och
god affärsetik såväl internt som externt i interaktion med kund.
3. Mål Net Promoter Score Medarbetare
Almi ska ha engagerade medarbetare med ambition, kompetens och potential att utveckla sig
själva och därmed bidra till att Almi når sina mål. I NPS utvärderas om de anställda anser att
Almi är en attraktiv arbetsgivare. Medarbetarna svarar på frågan hur troligt är det att du skulle
rekommendera företaget som arbetsplats till en vän? NPS beräknas genom att andelen
ambassadörer minskas med andelen kritiker. NPS kan variera från +100 till -100.
4. Mål Net Promoter Score Kundföretag
Almis kund- och portföljföretag ska vara nöjda med Almis insatser och vara beredda att
rekommendera Almi till andra. Almi kommer under 2018 att implementera löpande NPS-enkäter
(Net Promotor Score) till samtliga kundföretag.
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Bilaga till ägaranvisning till regionalt dotterbolag

Målområde Effektivitet
En effektiv verksamhet där så stor andel som möjligt av resurserna läggs på verksamhet mot
kund och mot rätt kunder samt att stor effekt uppnås i förhållande till nedlagda resurser.
5. Mål Andel kundtid
Så stor andel som möjligt av Almis resurser ska användas till affärsverksamhet mot kund.
Kundtid definieras som tid som lagts på marknadsföring och försäljning samt till direkta
leveranser av kunderbjudanden. Andel kundtid mäts i procent av totalt nedlagd tid.
6. Mål Antal och andel insatser till Almis målgrupper
Insatserna ska riktas mot företag med hög tillväxtpotential och stor nytta av Almi som
marknadskompletterande aktör. Almis målgruppsmodell fokuserar på målgrupperna Bredd, Ideal
och Spets.
7. Mål Lånevolym och avkastning
Avkastning på utlånat kapital ska motsvara risktagandet. Lånevolymerna ska anpassas till
kundernas efterfrågan samt till lånefondens storlek, Almis likviditet och utlåningsbara kapital.

Koncernövergripande hållbarhetsmål
Utöver ovanstående mål sätter Almi tre koncernövergripande hållbarhetsmål.
 Hållbar tillväxt i kundföretagen
 God affärsetik
 Attraktiv arbetsgivare
Dessa mål mäts på koncernnivå.
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-10-23

RS § 285

Införande av Barnkonventionen som lag

RS 2019/890
AU § 250

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Rapporten godkänns.
• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att inom befintliga strukturer och
ekonomiska ramar stödja nämndernas fortsatta arbete med barnens rättigheter
med särskild fokus på kunskapsutveckling.
• Regionstyrelseförvaltningen och övriga nämnder får i uppdrag att beskriva sitt
arbete utifrån Barnkonventionen i verksamhetsplan för 2020 med uppföljning i
delårsrapport 2.
•

Barnkonventionen inkorporeras i svensk lag och blir Barnrättslagen 1 januari 2020.
Ett kunskapsunderlag med identifierade förbättringsområden för Region Gotland
redovisas i bifogad rapport. Som bilaga till rapporten finns en GAP-analys med
utgångspunkt i implementeringsnycklar framtagna av SKL.
De i rapporten identifierade utvecklingsområden som Region Gotland har inför att
konventionen blir lag, är främst behov av aktuella politiska beslut, samordnande
funktion, förvaltningsövergripande arbetsgrupp och utbildningsinsatser på alla nivåer.
Utifrån rådande ekonomiska förutsättningar föreslås regionstyrelsen att ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att stödja nämndernas fortsatta arbete inom befintliga
strukturer och ekonomiska ramar med särskild fokus på kunskapsutveckling.
Ett flertal kommuner i landet har arbetat aktivt med barnrättsfrågorna under längre
tid, vilket innebär att de har en god förberedelse inför att konventionen blir lag. De i
rapporten identifierade utvecklingsområden som Region Gotland har inför att
konventionen blir lag är omfattande.
Föreslagna åtgärder i rapporten för att snabbt kunna möta utvecklingsbehoven
bedöms som högst relevanta. Samtidigt står Region Gotland inför ett läge där stora
besparingskrav ska realiseras. I en kontext där nya resurser för en utvecklingsinsats
enligt förslaget inte finns till hands, behövs åtgärder som kan rymmas inom befintliga
ramar.
Barnrättslagen gäller från 1 januari och samtliga verksamheter har att följa lagen. I
praktiken innebär den nya lagen inte att ansvaret skiftar, utan förhoppningen är att
ansvaret förtydligas och att arbetet med barnens rättigheter får ny kraft. Regeringens
bedömning är att detta inte kräver nya resurser.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-10-23

RS § 285 forts
RS 2019/890

Regionfullmäktige har nyligen antagit ett nytt styrkort där ett av målen lyder
”Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn
har goda uppväxtvillkor”. Förutsättningar för att kunna styra mot att stärka barnens
rättigheter finns därmed i regionens styr- och ledningssystem.
De områdena som den s.k. Barnrättsutredningen sett som särskilt angelägna att
fokusera på när det gäller barnens rättigheter är barn i migrationsprocessen, stöd och
service till barn med funktionsnedsättning samt barn som har bevittnat eller utsatts
för våld i familjen. Regionfullmäktige har tidigare bland annat antagit
”Integrationsstrategi”, ”Struktur, process och uppföljning utifrån FN:s konvention
för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar” samt ”Strategi
för att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor”. Inom ramen för detta
arbete kan och behöver även frågor kring barnens rättigheter särskilt beaktas.
Genom Barnsam, en struktur för att stödja förvaltningarna i sitt arbete genom
förvaltningsövergripande samarbeten kring barn och unga 0-24 år, finns goda
förutsättningar att fånga upp behov av förvaltningsövergripande stöd till de olika
verksamheterna.
Regionstyrelseförvaltningen föreslås utifrån rådande ekonomiska förutsättningar
således att få i uppdrag att stödja nämndernas fortsatta arbete inom befintliga
strukturer och ekonomiska ramar med särskild fokus på kunskapsutveckling.
Ärendets behandling under mötet

Meit Fohlin (S) yrkar med instämmande av Saga Carlgren (V) och Isabel Enström
(MP) att Region Gotland arbetar fram ett förslag till underlag för beslut i fullmäktige
om att barnrättsarbete skall bedrivas i hela Region Gotland. Underlaget bör
innehålla:
1. Förslag på principbeslut om att arbeta med barnrättsfrågor
2. Översyn av och förslag till hur återrapportering skall ske till den politiska nivån
3. Förslag till uppdrag att arbeta fram en handlingsplan samt plan för uppföljning
för Region Gotlands arbete med barnrätt.
Region Gotland inför en strategiskt placerad funktion (Barnrättssamordnare) som
har till uppgift att driva barnrättsfrågorna i hela Region Gotland.
Region Gotland tillsätter en arbetsgrupp med representanter från alla förvaltningar
med uppdrag att arbeta med framtagandet av ovan beskrivna underlag samt i ett
längre perspektiv, följa och utveckla arbetet med Barnrättslagen i respektive
förvaltning samt bedriva aktiviteter för implementering (ex Kunskapslyftet).
Arbetsgruppen samordnas av Barnrättssamordnaren.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-10-23

RS § 285 forts
RS 2019/890

Eva Nypelius (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Meit Fohlins yrkande
och finner att arbetsutskottets förslag bifalls.
Protokollsanteckning: Gubb Marit Stigson (Fi) instämmer i Meit Fohlins yrkande.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-09-10
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltning

Tjänsteskrivelse

Klicka här för att ange text.
10 september 2019

Stefaan de Maecker

Regionstyrelsen

Rapport – konsekvenser av att Barnkonventionen blir lag
Förslag till beslut i regionstyrelsen



Rapporten godkänns



Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att inom befintliga strukturer och
ekonomiska ramar stödja nämndernas fortsatta arbete med barnens
rättigheter med särskild fokus på kunskapsutveckling.

Sammanfattning

Barnkonventionen inkorporeras i svensk lag och blir Barnrättslagen 1 januari 2020.
Ett kunskapsunderlag med identifierade förbättringsområden för Region Gotland
redovisas i bifogad rapport. Som bilaga till rapporten finns en GAP-analys med
utgångspunkt i implementeringsnycklar framtagna av SKL.
De i rapporten identifierade utvecklingsområden som Region Gotland har inför att
konventionen blir lag, är främst behov av aktuella politiska beslut, samordnande
funktion, förvaltningsövergripande arbetsgrupp och utbildningsinsatser på alla nivåer.
Utifrån rådande ekonomiska förutsättningar föreslås regionstyrelsen att ge
regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att stödja nämndernas fortsatta arbete inom
befintliga strukturer och ekonomiska ramar med särskild fokus på
kunskapsutveckling.
Ärendebeskrivning

Barnkonventionen inkorporeras i svensk lag och blir Barnrättslagen 1 januari 2020.
Barnrättsutredningen tog fram förslag för inkorporation av Barnkonventionen samt
förslag till åtgärder i samband med det, b la med syfte att åtgärda upptäckta brister i
tillämpningen av konventionen. Regeringen antog i sin proposition till riksdagen flera
av de förslag som Barnrättsutredningen lämnat utöver förslaget om att inkorporera
barnkonventionen.
Ett kunskapsunderlag med identifierade förbättringsområden för Region Gotland
redovisas i bifogad rapport. Som bilaga till rapporten finns en GAP-analys med
utgångspunkt i implementeringsnycklar framtagna av SKL. Underlaget i rapporten
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utgörs av information som inhämtats från enkät, rapporter, utredningar, protokoll
från olika politiska nivåer, kunskapssammanställningar, websidor samt samtal med
utvecklingsledare inom Region Gotland som tidigare arbetat med barnrättsfrågorna.
De i rapporten identifierade utvecklingsområden som Region Gotland har inför att
konventionen blir lag, är främst behov av aktuella politiska beslut, samordnande
funktion, förvaltningsövergripande arbetsgrupp och utbildningsinsatser på alla nivåer.
Utifrån bl a GAP-analysen som belyser vilka utvecklingsbehov som föreligger i
verksamheterna föreslås följande åtgärder i rapporten:


att Region Gotland arbetar fram ett förslag till underlag för beslut i
fullmäktige om att barnrättsarbete skall bedrivas i hela Region Gotland.
Underlaget bör innehålla:
1. Förslag på principbeslut om att arbeta med barnrättsfrågor
2. Översyn av och förslag till hur återrapportering skall ske till den
politiska nivån
3. Förslag till uppdrag att arbeta fram en handlingsplan för Region
Gotlands arbete med barnrätt.



Region Gotland inför en strategiskt placerad funktion (Barnrättssamordnare)
som har till uppgift att driva barnrättsfrågorna i hela Region Gotland. En
sådan funktion skapar goda förutsättningar för bevakning av nationell
utveckling och samordning av aktiviteter utifrån ovan beskrivna underlag
samt identifierade utvecklingsområden gällande Region Gotlands
barnrättsarbete.



Region Gotland tillsätter en arbetsgrupp med representanter från alla
förvaltningar med uppdrag att arbeta med framtagandet av ovan beskrivna
underlag samt i ett längre perspektiv, följa och utveckla arbetet med
Barnrättslagen i respektive förvaltning samt bedriva aktiviteter för
implementering (ex Kunskapslyftet). Arbetsgruppen samordnas av
Barnrättssamordnaren.

Bedömning

Ett flertal kommuner i landet har arbetat aktivt med barnrättsfrågorna under längre
tid, vilket innebär att de har en god förberedelse inför att konventionen blir lag. De i
rapporten identifierade utvecklingsområden som Region Gotland har inför att
konventionen blir lag är omfattande.
Föreslagna åtgärder i rapporten för att snabbt kunna möta utvecklingsbehoven
bedöms som högst relevanta. Samtidigt står Region Gotland inför ett läge där stora
besparingskrav ska realiseras. I en kontext där nya resurser för en utvecklingsinsats
enligt förslaget inte finns till hands, behövs åtgärder som kan rymmas inom befintliga
ramar.
Barnrättslagen gäller från 1 januari och samtliga verksamheter har att följa lagen. I
praktiken innebär den nya lagen inte att ansvaret skiftar, utan förhoppningen är att
ansvaret förtydligas och att arbetet med barnens rättigheter får ny kraft. Regeringens
bedömning är att detta inte kräver nya resurser.
Regionfullmäktige har nyligen antagit ett nytt styrkort där ett av målen lyder
”Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla
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barn har goda uppväxtvillkor”. Förutsättningar för att kunna styra mot att stärka
barnens rättigheter finns därmed i regionens styr- och ledningssystem.
De områdena som den s.k. Barnrättsutredningen sett som särskilt angelägna att
fokusera på när det gäller barnens rättigheter är barn i migrationsprocessen, stöd och
service till barn med funktionsnedsättning samt barn som har bevittnat eller utsatts
för våld i familjen. Regionfullmäktige har tidigare bland annat antagit
”Integrationsstrategi”, ”Struktur, process och uppföljning utifrån FN:s konvention
för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar” samt ”Strategi
för att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor”. Inom ramen för detta
arbete kan och behöver även frågor kring barnens rättigheter särskilt beaktas.
Genom Barnsam, en struktur för att stödja förvaltningarna i sitt arbete genom
förvaltningsövergripande samarbeten kring barn och unga 0-24 år, finns goda
förutsättningar att fånga upp behov av förvaltningsövergripande stöd till de olika
verksamheterna.
Regionstyrelseförvaltningen föreslås utifrån rådande ekonomiska förutsättningar
således att få i uppdrag att stödja nämndernas fortsatta arbete inom befintliga
strukturer och ekonomiska ramar med särskild fokus på kunskapsutveckling.
Beslutsunderlag

Rapport Barnrättslagen – RGs förberedelse inför att barnkonventionen blir lag daterad 190806
GAP-analys
Regionstyrelseförvaltningen

Marica Gardell
Tf Regiondirektör
Skickas till
RSF, avdelning regional utveckling, enheten för social hållbarhet
RSF, avdelning kvalitet och digitalisering, enheten för utveckling och kvalitet
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Region Gotland
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Barnrättslagen

1. Sammanfattning
Barnkonventionen inkorporeras i svensk lag och blir Barnrättslagen 1 januari 2020.
Enheten för social hållbarhet, regionstyrelseförvaltningen, har arbetat med att ta fram en
rapport i syfte att underlätta för Region Gotland inför och när Barnrättslagen trätt i kraft.
Arbetet har bedrivits i maj - september 2019. Underlaget i rapporten utgörs av information
som inhämtats från enkät, rapporter, utredningar, protokoll från olika politiska nivåer,
kunskapssammanställningar, websidor samt samtal med utvecklingsledare inom Region
Gotland som tidigare arbetat med barnrättsfrågorna. En GAP-analys har genomförts med
utgångspunkt i implementeringsnycklar framtagna av SKL1.
Barnrättsutredningen 20162 tog fram förslag för inkorporation3 av Barnkonventionen samt
förslag till åtgärder i samband med inkorporationen, b la med syfte att åtgärda upptäckta
brister i tillämpningen av konventionen. Regeringen antog i sin proposition till riksdagen
flera av de förslag som Barnrättsutredningen lämnat utöver förslaget om att inkorporera
barnkonventionen. Regeringen beslutade också om uppdrag för översyn av hur svensk lag
och praxis överensstämmer med barnkonventionen, att en handledning för tolkning av
barnkonventionen skall arbetas fram samt att ett kunskapslyft skall genomföras för att öka
kunskapen om konventionen i kommuner och landsting och därmed också förbättra
tillämpningen av konventionen.
Runt om i Sverige arbetar regioner och kommuner aktivt för att vara förberedda när
Barnrättslagen träder i kraft. Gemensamt för dessa kommuner verkar vara att det finns
aktuella beslut från högsta politiska nivå gällande barnrättsarbetet samt
förvaltningsövergripande arbetsgrupper för barnrättsarbetet. Partnerskap mellan flera
kommuner samt medverkan i UNICEF Sveriges pilotprojekt med Barnrättskommuner är
andra sätt som tillämpas.
Region Gotland har aktualiserat barnrättsfrågorna genom beslut i fullmäktige vid flera
tillfällen mellan 2004 – 2012. Region Gotland har inte ett samlat, strategiskt och
systematiskt arbete med barnrättsfrågor eller implementering av barnkonventionen och
GAP-analys visar på en rad utvecklingsområden som behöver åtgärdas för att Region
Gotland skall kunna leva upp till de nya krav som Barnrättslagen medför. En första
översyn visar att Region Gotland därmed inte kan sägas vara nog förberedda inför att
konventionen blir lag.

Ärendenr RS RS 2019/890 Datum 2019-08-06

De i rapporten identifierade utvecklingsområden som Region Gotland har inför att
konventionen blir lag, är främst behov av aktuella politiska beslut, samordnande funktion,
förvaltningsövergripande arbetsgrupp och utbildningsinsatser på alla nivåer.

2. Bakgrund
Barnkonventionen definierar vilka rättigheter som borde gälla för alla barn i hela världen
och skall gälla i alla samhällen, oavsett kultur, religion, etnicitet, funktionshinder eller andra
särdrag. Konventionen handlar om det enskilda barnets rättigheter och understryker
föräldrarnas och den utvidgade familjens roll och ansvar för barnet men ålägger samtidigt
staten ansvar för att skydda barnet mot vanvård, utnyttjande och övergrepp.

1
2
3

Sveriges Kommuner- och Landsting
(Barnkonventionen blir lag, SOU 2016:19, 2016)
Definition här; Inkorporering eller inkorporation; att hela konventionen i fråga tas in i den nationella lagstiftningen
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Sverige ratificerade barnkonventionen 1990 och förband sig därmed att folkrättsligt
förverkliga barnkonventionen. Den 13 juni 2018 tog Riksdagen beslut om att inkorporera
konventionen om barns rättigheter i svensk lag – den nya Barnättslagen träder i kraft den 1
januari 2020.
Barnnätverket som är en del av Region Gotlands RSS/Barnsam har beslutat4 att i
samarbete med enheten för social hållbarhet (RSF) utveckla och förbereda implementering
av barnkonventionen som lag. Enheten för Social hållbarhet har tagit på sig att ta fram en
rapport med analys/inventering över vad införandet av barnkonventionen som lag innebär
för Region Gotland. Målsättningen med rapporten är att Region Gotland får överblick över
hur långt olika verksamheter inom regionen har kommit, vad mer som behöver göras och
hur de kan stödjas under sina förberedelser och när lagen väl har trätt i kraft samt att
förslag finns för genomförande av övergripande insatser.
2.1 Uppdragets innehåll






Ärendebeskrivning med relevant bakgrundsmaterial (lagen, vad säger SKL m.m.)
Region Gotlands tidigare övergripande arbete med barnrättsfrågor
Omvärldsbevakning – vad har andra gjort inför att konventionen blir lag?
Läget i förvaltningarna inför att konventionen blir lag – redan gjorda insatser samt vad
som behöver göras mer
Behov av förvaltningsövergripande insatser och/eller politiska beslut

Rapporten skall vara klar senast 1 september 2019 och ett förslag till tjänsteskrivelse med
relevanta delar av rapporten som grund för informationsärende till regionstyrelsen skall
förberedas.
3. Metod
Underlaget i rapporten utgörs av information som inhämtats från enkät, rapporter,
utredningar, protokoll från olika politiska nivåer, kunskapssammanställningar, websidor
samt samtal med strateger inom Region Gotland som tidigare arbetat med
barnrättsfrågorna. En enkätundersökning har genomförts innehållande frågeställningar som
utgått från implementeringsnycklar framtagna av SKL. Enkäten har besvarats av 5/6
förvaltningschefer (svarsfrekvens 83%). De förvaltningar vars svar finns redovisade är
Socialförvaltningen, Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Tekniska
förvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen samt Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. En
GAP-analys har genomförts med enkätsvaren som underlag.
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3.1 Disposition

Avsnitt 4 redogör för konventionens väg till lag samt SKL:s rekommendationer till
förberedelser inför att konventionen blir lag. Avsnitt 5 beskriver Region Gotlands tidigare
arbete med barnrättsfrågor. Avsnitt 6 ger exempel på hur andra kommuner arbetat med
barnrättsfrågorna inför att konventionen blir lag. I avsnitt 7 redovisas en sammanställning
av GAP-analys samt enkät som genomförts. Avsnitt 7 beskriver också de
utvecklingsområden som identifierats samt ger en sammanfattande analys och i avsnitt 8
presenteras förslag till genomförande av övergripande insatser.
4

(Aktivitetsplan Barnnätverket, RSS/BarnSam, 2018)
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3.2 Avgränsningar

Rapporten omfattar förslag på hur en vidare fördjupning kan genomföras och hur
pågående nationella utredningar och rapporter därmed kan inväntas (utredning och
kartläggning av hur barnkonventionen överensstämmer med gällande lag och praxis, skall
vara klar i november 2019. I maj överlämnades förlag på en vägledning för att tolka
barnkonventionen – denna vägledning är nu under bearbetning och förväntas vara klar för
publicering under hösten 2019).

Rapporten utgör ett första kunskapsunderlag och en överblick av Region Gotlands nuläge
och tidigare arbete och utgår från de av SKL framtagna implementeringsnycklarna för
barnrättsfrågor.
Rapporten omfattar därmed inte




en mer omfattande fördjupning av hur respektive förvaltning tillämpar
barnkonventionen
hur långt varje förvaltning kommit i sitt implementeringsarbete på verksamhetsnivå
Jämförelse eller utvecklingsförslag utifrån omvärldsanalys

4. Konventionens väg till lag, nationell utveckling och
framgångsfaktorer
4.1 Barnrättsutredningen 2016

Regeringen beslutade den 27 mars 2013 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag5 att,
inom särskilt angelägna områden, kartlägga hur tillämpningen av lagar och andra föreskrifter
stämde överens med barnets rättigheter enligt Barnkonventionen. Utredaren skulle också
analysera och redovisa vilka för- och nackdelar en inkorporering i svensk rätt av
konventionen skulle kunna medföra, samt lämna förslag till en lag om inkorporering av
barnkonventionen6.
De områden som den s.k. Barnrättsutredningen sett som särskilt angelägna att kartlägga är:
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barn i migrationsprocessen
stöd och service till barn med funktionsnedsättning
barn som har bevittnat våld inom familjen
barn som har utsatts för våld inom familjen

Kartläggningen visar på en rad brister när det gäller genomslaget för barns rättigheter enligt
barnkonventionen. Tydligast var bristerna i fråga om principen om barnets bästa och barns
rätt att få uttrycka sina åsikter (art.3 Och 12). Trots att det finns uttryckliga bestämmelser
om barnets bästa i svensk lagstiftning på tre av kartläggningsområdena var det vanligt att
bedömningen inte tog sin utgångspunkt i det enskilda barnets situation. I stället bedömdes
barnets bästa utifrån generella uttalanden i förarbeten, policydokument och andra riktlinjer.

5
6

(Dir. 2013:35, 2013)
(Dir 2015:17)
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Det gick heller inte att utläsa vilka avvägningar och bedömningar som myndigheter gjort i
de fall barnets intressen ska vägas mot andra intressen7.
Gällande barns möjligheter att få komma till tals visar kartläggningen att det ofta inte förts
samtal med barn och att det många gånger inte motiverats varför det inte skett. I de fall
barn fått komma till tals handlade samtalen i många fall om något annat än vad som var
relevant för beslutsunderlaget. Kartläggningen visar också att synen på barn och hur barn
bemöts av myndigheterna inte utgår från barn som bärare av rättigheter.
Barnrättsutredningen pekar på för- och nackdelar med att Barnkonventionen inkorporeras.
Utredningen menar att en inkorporering sammantaget ger konventionens rättigheter en
stärkt ställning inte endast formellt utan även reellt. Barnets rättigheter kan tas till vara i
större utsträckning än i dag och konventionen blir tillämplig på alla rättsområden. Dock
lyfter utredningen också fram svårigheter som att en del konventionsartiklar är allmänt
hållna och innehåller vaga formuleringar som kan ge utrymme för tolkning, samt att vaga
och allmänt hållna formuleringar innebär svårigheter i den praktiska tillämpningen.
Barnrättsutredningen menar att om barnets rättigheter ska få önskat genomslag krävs, vid
sidan av inkorporering, fortsatt transformering. Det krävs därutöver en kombination av
olika åtgärder, såsom lagstiftning, information, utbildning och samordning mellan olika
aktörer på olika nivåer i samhället.
Barnrättsutredningen föreslår:
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Förslag till lag om FN:s konvention om barnets rättigheter - Barnrättslagen
Förslag till lag om ändring i brottsbalken; 3 kap. 5 a § brottsbalken införs en ny särskild
straffbestämmelse om misshandel av barn. Till skillnad från vad som gäller för
misshandel krävs inte att våldet har orsakat smärta. Brotten benämns misshandel av
barn respektive grov misshandel av barn.
Förslag till lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291); införs en ny
bestämmelse enligt vilken barnets bästa ska utredas och särskilt beaktas i ärenden och
mål som rör barn.
Förslag om ändring i förvaltningslagen (1986:223): införs en ny bestämmelse enligt
vilken barnets bästa ska utredas och särskilt beaktas i ärenden och mål som rör barn.
Förslag om ändring i LSS (1993:387) föreslås att nuvarande bestämmelser om barnets
bästa och barns möjligheter att få uttrycka sina åsikter får en tydligare koppling till
artiklarna 3 och 12 i barnkonventionen samt att barnet ska få relevant och anpassad
information.
Förslag till lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); utlänningslagen om barns rätt
att få framföra sina åsikter omformuleras och utvidgas till att gälla alla frågor som rör
barnet, inte bara frågor om tillstånd. Bestämmelsen om barnets bästa i 1 kap. 10 §
utlänningslagen (2005:716) föreslås få en tydligare koppling till artikel 3 i
barnkonventionen 1 kap. 11 § utlänningslagen regleras så att barnet ska få relevant
information.

Barnrättsutredningen föreslår vidare att:

7

(Barnkonventionen blir lag, SOU 2016:19, 2016)
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Socialstyrelsen får i uppdrag att genomföra en kartläggning av hur barns rättigheter
tillgodoses när det gäller LSS-insatser och, utifrån kartläggningsresultatet, lämna förslag
till åtgärder.
Det genomförs ett sk Kunskapslyft där Barnombudsmannen tilldelas en stor roll.
Myndigheten ska bland annat ta fram en portal med information, färdiga
lektionsupplägg och lärarhandledning för att underlätta skolans undervisning om
barnets rättigheter. Ett område som kommer att fokuseras är att barn ska känna till
socialtjänstens arbete.
Ny översättning av barnkonventionen
Tillsätta en utredning som tar fram en vägledning för hur barnkonventionen kan tolkas
och tillämpas.
Tillsätta en utredning som ser över hur barnkonventionen stämmer överens med
svensk lag och praxis.
besluta om öppna insatser till barn under 15 år även om vårdnadshavaren inte
samtycker till dem.

4.2 Prop. 2017/18:186

Propositionen redogör för att regeringen i stora delar håller med Barnrättsutredningens
förslag till beslut om att artiklarna 1-42 ska gälla som svensk lag i enlighet med en
nyöversättning av artiklarna (se bilaga 1; Barnrättslagen). Regeringen menar att lagen ska
träda i kraft den 1 januari 2020 och att det inte behövs några övergångsbestämmelser.
Regeringen valde dock att inte gå vidare med Barnrättsutredningens8 förslag om ändringar i
förvaltningslagen, förvaltningsprocesslagen och utlänningslagen. De andra
lagändringsförslagen, LSS och Brottsbalken, bereds i Regeringskansliet.
Regeringen menar att en inkorporering bidrar till att synliggöra att barn har rättigheter och
att det gäller alla avvägningar och bedömningar i mål och ärenden som rör barn, på alla
samhällsnivåer. All offentlig verksamhet ska utgå från ett rättighetsbaserat syn- och
arbetssätt, genom detta blir konventionen ett pedagogiskt verktyg, menar regeringen.
Eftersom förarbeten kommer att få en tydligare koppling till rättigheterna och
transformeringen kommer att fortsätta, blir det ett mer sammanhållet regelverk att förhålla
sig till. Konventionen inkorporeras inte i sin helhet, det gäller endast de artiklar som rör
barnets rättigheter och artikel 42 som slår fast att barn och vuxna ska få kunskap om
rättigheterna och vad det innebär.

Ärendenr RS RS 2019/890 Datum 2019-08-06

Lagrådet avrådde från inkorporering i lagrådsremissen som kom 2017, men regeringen
valde att gå vidare med en proposition (vilken beslutades av riksdagen 13 juni 2018).
I propositionen klargörs att arbetet med barnets rättigheter egentligen redan ska göras men
att det i nuläget kan saknas erfarenhet och kunskap om hur tolkning kan göras och vilka
metoder och verktyg som finns till hjälp. För att avhjälpa kunskapsbrister avser regeringen
att ta fram en vägledning och ett kunskapslyft för tolkning och tillämpning (Se vidare
rubrik ” Vägledning för hur barnkonventionen kan tolkas och tillämpas”).
Regeringen menar precis som Barnrättsutredningen, att det är helt nödvändigt med en
fortsatt transformering av relevanta artiklar. Genom transformering kan
författningsbestämmelser tydliggöra vad rättigheterna innebär och på så sätt ge tillämparen
8

(Barnkonventionen blir lag, SOU 2016:19, 2016)
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mer stöd. Inkorporering och transformering ses som ömsesidigt förstärkande metoder och
ska ske mer systematiskt för att få ett starkare genomslag.
Beslutsfattare och olika yrkesgrupper behöver få ökade kunskaper om vilka rättigheter barn
har och här kommer fokus att ligga på artikel 3.1 och 12, där de största bristerna
identifierades i Barnrättighetsutredningen. Barnombudsmannen kommer därför i enlighet
med Barnrättsutredningens förslag att tilldelas en stor roll i att utföra ett sk Kunskapslyft.
För kommuner och landsting gäller att kunskapslyftet ska innehålla utbildnings- och
kompetenshöjande insatser om innehållet i och tolkningen av konventionen och om vad
dessa instrument innebär för den egna verksamheten. Kommuner och landsting ska även få
kunskaper om de fakultativa protokoll Sverige har tillträtt (Barn i väpnade konflikter och
om försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi).
Barnombudsmannen fick uppdraget i kunskapslyftet i december 2016 (Se separat rubrik).
Att göra konventionen till svensk lag är att förtydliga något som redan gäller och
regeringens bedömning är att det inte kommer att medföra några ekonomiska eller
administrativa kostnader av betydelse, men att det kan vara svårt att överblicka vilka
kostnaderna kommer att bli för förvaltning och rättsbildning.
Regeringen menar också att det är omöjligt att förutse vilka samhällsekonomiska
konsekvenser en inkorporering kan medföra. Enligt Statskontoret beror det av vilka
rättsfall som kommer att drivas, utfallen i de rättsfall som tas upp samt hur verksamheters
arbete kommer att förändras på sikt.
Eftersom en inkorporering inte medför några nya åligganden för kommuner och landsting
och de redan är skyldiga att tillämpa rättigheterna tror regeringen inte att det kommer att
påverka det kommunala självstyret.
Regeringen menar vidare att en inkorporering kan bidra till att förverkliga både det
jämställdhetspolitiska målet och det integrationspolitiska målet. Jämställdhetspolitiken
innefattar även flickor och pojkar och barnrättsperspektivet är en viktig aspekt i
genomförandet. Inkorporeringen beräknas bidra till att förtydliga att skyddet av barnets
rättigheter ska säkerställas på alla nivåer. Alltså att barn kommer att få sina rättigheter
tillgodosedda i högre utsträckning än idag.
4.3 Dir. 2018:20 Kartläggning av svensk lagstiftning och praxis

Ärendenr RS RS 2019/890 Datum 2019-08-06

För att barnkonventionen ska få genomslag och betydelse för rättstillämpningen anser
regeringen att konventionen även bör synliggöras i förarbeten till lagstiftning där
konventionen kan vara relevant. För att kunna synliggöra på ett bra sätt är det viktigt att få
en så aktuell bild som möjligt av relevant svensk lagstiftning och praxis vad avser barnets
rättigheter enligt barnkonventionen.
Regeringen har därför tillsatt en särskild utredare för att belysa hur svensk lagstiftning och
praxis överensstämmer med konventionen.
Kartläggningen syftar till att ge ett stöd i det fortsatta arbetet med transformering av
barnkonventionens bestämmelser inom olika rättsområden. Dessutom, menar regeringen,
att det skapas bättre förutsättningar för utvecklandet av olika typer av processtöd för
myndigheterna i deras verksamheter för att bl.a. barnets bästa ska ses som ett
tillvägagångssätt i enlighet med barnrättskommitténs allmänna kommentar nr 14.
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Direktivet9 beskriver att utredaren ska:
göra en kartläggning av hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med
rättigheterna i barnkonventionen.
 behandla artiklarna 1–42
 analysera konventionsbestämmelsernas innebörd utifrån svenska förhållanden med
återgivande av bl.a. relevanta avgöranden från svenska domstolar, EU-domstolen och
Europadomstolen.
 redogöra för relevanta delar av barnrättskommitténs allmänna kommentarer, trots att
det inte är en rättskälla.
 särskilt redovisa hur bestämmelser om barnets bästa och barnets rätt att utrycka sina
åsikter och få dem beaktade tolkas i den praktiska tillämpningen samt vilken innebörd
de ges inom olika rättsområden.
 inom ramen för redovisningen av barnets bästa och barnets rätt att uttrycka sina åsikter
och få dem beaktade analysera hur barnets bästa förhåller sig till andra intressen som
ska beaktas.
I utredarens uppdrag ingår inte att lämna förslag. Utredaren ska, där så är möjligt, anlägga
ett jämställdhetsperspektiv och ett funktionshinderperspektiv.


I webbseminarium, anordnat av Barnombudsmannen, den 12 juni 2019 beskriver
Barnkonventionsutredningens huvudsekreterare (Charlotte Palmstierna) att utredningen så
här långt ser att svensk lag och praxis verkar stämma väl överens med konventionen, men
att det finns brister i tillämpningen. Utredningen skall vara klar 15 november 2019.
4.4 Vägledning för hur barnkonventionen kan tolkas och tillämpas

Regeringen presenterade i propositionen Inkorporering av FN:s konvention om barnets
rättigheter10 att en vägledning som kan utgöra ett stöd vid tolkning och tillämpning av
barnkonventionen bör tas fram. Vägledningen skall syfta till att underlätta för olika aktörer
bland annat vid rättstillämpning genom att redogöra för hur man metodmässigt kan gå
tillväga när man tolkar och tillämpar en internationell konvention som barnkonventionen11.
I maj 2018 uppdrog Regeringskansliet åt Karin Åhman att biträda Socialdepartementet med
att utforma en sådan vägledning12.
Vägledningen bör omfatta:
en allmän redogörelse av folkrättsliga tolkningsmedel och källor vid tolkning av
traktater samt tillämplig rättskällelära,
en redogörelse av tolkningsmedel och källor vid tolkning av barnkonventionen som
kan vara relevanta,
hänvisningar till relevanta rättskällor som kan fungera som hjälpmedel vid tolkning av
barnkonventionens bestämmelser, såsom nationell och internationell rättspraxis och
doktrin,
övrig vägledning såsom rekommendationer och allmänna kommentarer från FN:s
kommitté för barnets rättigheter (barnrättskommittén) och andra
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9

(Dir.2018:20, 2018)
(Prop.2017/18:186, 2018)

10
11

(Regeringskansliet, 2019)

12

(Regeringskansliet, 2019)
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konventionskommittéer som, trots att de inte är juridiskt bindande, kan utgöra ett
viktigt stöd och ge viss vägledning vid tolkning och tillämpning av barnkonventionen.
I arbetet ingår även att utarbeta förslag på hur vägledningen vid behov ska kunna
uppdateras och göras tillgänglig för olika målgrupper13.
Uppdraget redovisades den 31 maj 2019, och kommer troligen att publiceras hösten 2019.
4.5 Kunskapslyftet – uppdrag till Barnombudsmannen

Regeringen har bedömt14 att det är av avgörande betydelse att fortsätta höja kompetensen
om barnkonventionen, de fakultativa protokollen och barnets rättigheter bland olika
yrkesgrupper och beslutsfattare inom kommuner och landsting. Regeringen håller med15
Barnrättsutredningen som föreslog att förtroendevalda i kommuner och landsting bör
omfattas av ett kunskapslyft med syftet att ge kunskap och kompetens om vad ett
barnrättsperspektiv innebär i praktiken.
Kunskapslyftet bör enligt utredningen16 också bidra till kunskaps- och erfarenhetsutbyte
och till att skapa samsyn kring tolkningen av barnets rättigheter. Kunskapslyftet genomförs
i dialog med SKL och berörda statliga myndigheter, inklusive länsstyrelserna. De
myndigheter som är med i kunskapslyftet är Migrationsverket, Myndigheten för delaktighet,
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Skolverket, Socialstyrelsen, Statens
institutionsstyrelse, Inspektionen för socialförsäkringen, Inspektionen för vård och omsorg,
Specialpedagogiska skolmyndigheten och Statens skolinspektion. I juni 2019 beslutade
Regeringen att Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Polismyndigheten och
Åklagarmyndigheten också kommer att ingå i kunskapslyftet för barnets rättigheter.
Barnombudsmannens del i uppdraget har genererat satsningen Barnrätt i praktiken som
genomförs under 2017–2019. Inom ramen för Barnrätt i praktiken arbetar
Barnombudsmannen nu med att utveckla Barnrättsresan som är ett metodstöd för
utvecklingsarbete i förvaltningar. Det är ett digitalt verktyg som kan användas av
organisationer som vill ta ett helhetsgrepp över barnrättsarbetet17.
4.5.1 Verktyget Barnrätt i praktiken
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Verktyg för barnrätt i praktiken består av filmade webbseminarier för olika verksamheter
som behöver arbeta med att implementera den nya Barnrättslagen. De handlar om prövning
av barnets bästa, Unga Direkt - en metod för att lyssna på barn och unga, revision för att
förbättra barns rättigheter (hur revisorer kan granska för att stärka barnrättsperspektivet i
offentliga verksamheter) och vad det kan betyda att barnkonventionen blir lag.
Barnombudsmannens experter föreläser på seminarierna. I materialet finns också Max 18
som är en digital statistiktjänst som visar samlad statistik om barn och ungas
levnadsförhållanden. Statistiken kan användas för att undersöka hur barns rättigheter
tillgodoses och för att prioritera insatser ur ett barnrättsligt perspektiv18.

13

(Regeringskansliet, 2019)

14

(Prop.2017/18:186, 2018)
(Prop.2017/18:186, 2018)
(Barnkonventionen blir lag, SOU 2016:19, 2016)
(Barnombudsmannen, 2019)

15
16
17
18

(Barnombudsmannen, 2019)
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4.6 Kunskapsstöd från Sveriges kommuner och landsting - SKL

SKL har också tagit fram ett omfattande kunskapsstöd bestående av en webbutbildning på
grundläggande nivå; Barnkonventionen – från teori till praktik, samt ett stödmaterial om barnets
rättigheter med ett antal presentationer som kan användas för den som skall utbilda inom
olika verksamheter. Syftet med webbutbildningen (framtagen tillsammans med Västra
Götalandsregionen) är att ge ökad kunskap om barnets rättigheter och ökad förståelse för
hur personal och verksamhet kan arbeta praktiskt med konventionen. Målgruppen är alla
som arbetar med barnrättsfrågor i Sveriges kommuner, landsting och regioner.
Stödmaterialet består av nio filmer som kompletteras med en powerpointpresentation med
talarmanus, ett antal diskussionsfrågor och förslag på litteratur för den som vill fördjupa
sig19.
4.7 Implementeringsnycklar och Framgångsfaktorer enligt SKL20

SKL har samlat många års erfarenheter av lokalt och regionalt barnrättsarbete i form av ett
antal framgångsfaktorer.
Här presenteras framgångsfaktorerna i nio steg.
1. Ta reda på om det finns ett beslut i fullmäktige (styrelse) om att arbeta i enlighet
med konventionen
2. Ta in skrivningar om rättigheterna i alla styrande dokument
3. Verka för att det ska finnas ett krav på återrapportering till den politiska nivån
4. Kartlägg kunskapsnivån
5. Besluta om en samordningsfunktion
6. Tillsätt en arbetsgrupp som är knuten till samordningsfunktionen
7. Förankra arbetet i hela organisationen
8. Genomför aktiviteter på olika nivåer
9. Be om handledning och stöd om det behövs
Vidare har SKL tagit fram implementeringsnycklar som kan användas i förberedelser inför
att barnkonventionen blir lag. Nycklarna utgår från styrning, ledning, kunskap och
implementering och är valda med utgångspunkt i konventionen om barnets rättigheter, de
tolkningar som FN-kommittén för barnets rättigheter gjort och aktuell forskning och är
följande:
4.7.1 Styrning
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Det finns ett beslut som är fattat på högsta nivå om att arbeta med barnkonventionen; Forskning
och erfarenhet visar att det är större chans att barnrättsfrågorna genomförs i en
organisation om det finns ett fullmäktige- eller styrelsebeslut.
Det finns ett beslut om återrapportering av barnrättsarbetet till den politiska nivån; Det som inte
efterfrågas i en organisation riskerar att aldrig utföras. Därför är det viktigt att det finns
ett krav på återrapportering till den politiska nivån. Då måste arbetet redovisas.
Beslutad budget innefattar ett barnrättsperspektiv; Att en budget innefattar ett
barnrättsperspektiv innebär att innehållet är genomlyst med utgångspunkt i de
grundläggande artiklarna 2, 3, 6 och 12.

19

(SKL, 2019)

20

(SKL, 2019)
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Förtroendevalda har fått utbildning om konventionen och dess tillämpning i beslutsprocesser; För att
kunna fatta rättighetsbaserade beslut är det en förutsättning att kunskap finns om vad
det innebär. Utbildningen ska innehålla moment som både relaterar till rättigheterna
och till den beslutande nivåns ansvar för implementering i hela organisationen.
Kunskap och statistik om barns uppväxtvillkor används som underlag för beslut; Av artikel 2 i
konventionen framgår att inget barn får diskrimineras på någon grund. För att få
kunskap om hur det ser ut för barn menar FN-kommittén att det ska göras
kartläggningar och datainsamlingar som synliggör förändringar av barns uppväxtvillkor.

4.7.2 Ledning









Chefer och medarbetare i hela organisationen har fått utbildning om konventionen och tillämpningen i
respektive verksamhet; Här ska utbildningen kvalitetssäkras, precis som för de
förtroendevalda. Det är viktigt att känna till vad som är nödvändig kunskap på de olika
nivåerna så att tillämpning av barnets rättigheter underlättas.
Förutsättningar ges för att barnets rättigheter diskuteras och problematiseras på APT och andra
centrala forum på arbetsplatsen; När beslut är fattade på den politiska nivån har ledningen
ansvar för att skapa förutsättningar för medarbetarna att tillämpa rättigheterna. Ett sätt
kan vara att hålla frågan vid liv genom diskussioner på APT.
Styrdokument i varje förvaltning innefattar ett barnrättsperspektiv; Precis som att
budgetdokument genomsyras av rättigheterna ska varje styrdokument ha skrivningar
som synliggör arbetet med barnets rättigheter. Det gäller alla
förvaltningar/verksamheter, inte bara de som riktar sitt arbete mot barn.
Det finns nödvändiga arenor för samverkan där barnets rättigheter regelbundet diskuteras; För att
beslut verkligen ska bottna i rättigheterna är det viktigt att olika organisationer och
verksamheter förmår att samverka på ett sätt som är gynnsamt för barnet.

4.7.3 Kunskapsutveckling
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Det erbjuds återkommande utbildningar om konventionen och dess tillämpning till hela organisationen;
Att en gång ha fått utbildning om barnets rättigheter innebär inte att man är fullärd.
Det är viktigt att hålla kunskapen på en aktuell nivå. Bra att tänka på är att ge
information om arbetet med barnets rättigheter till alla nyanställda och när nya politiker
tillträder.
Barnkonsekvensanalyser genomförs i hela organisationen när det gäller beslut av övergripande
karaktär; För att kunna uttala sig om vad som är bra för barn säger FN-kommittén att
barnkonsekvensanalyser ska göras inför större beslut som rör barn. Det kan röra
ekonomiska förändringar i en barnverksamhet, ändrad inriktning på en verksamhet,
nedläggning av en skola, förändring av en skolväg och liknande frågor av mer
övergripande karaktär.
Prövning av barnets/barnens bästa görs i alla verksamheter; I alla frågor som rör barn ska
barnets bästa komma i främsta rummet, det gäller samtliga verksamheter. För att veta
vad barnets bästa är i en viss fråga måste det göras en prövning. Barnets synpunkter ska
också redovisas. Utifrån flera olika aspekter ska en sammanvägning göras som ska visa
vad barnets bästa i den aktuella frågan är. Sedan ska prioriteringen göras av hur tungt
barnets bästa ska väga.
Relevanta fördjupningsutbildningar i tillämpningen av barnets rättigheter görs i berörda arbetsgrupper;
För att kunna göra prövningar av barnets bästa är det nödvändigt att fördjupa sina
kunskaper om tillvägagångssätt och vad det innebär.
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4.7.4 Implementering







Det finns en strategiskt placerad funktion som har till uppgift att driva barnrättsfrågan i hela
organisationen; En av faktorerna för ett framgångsrikt arbete med barnets rättigheter är
att det finns en funktion som arbetar med barnrättsfrågan in i hela organisationen. Till
den funktionen bör det knytas en arbetsgrupp med koppling till samtliga förvaltningar
så att frågorna kan hanteras även horisontellt.
Det finns en instans dit varje barn som upplever sig ha fått sina rättigheter kränkta kan vända sig;
Vem eller vilka kan barn vända sig till för att få berätta om och få hjälp med att reda ut
problematiska situationer som rör deras rättigheter? Det kan vara frågor som rör en
generell nivå, men även på gruppnivå eller individuell nivå.
Det finns strukturer för att inhämta barns synpunkter inför beslut som rör barn på en generell nivå;
En av de mest centrala rättigheterna för barn rör deras rätt att vara delaktiga och få
säga sin mening i frågor som rör dem. För att detta ska vara möjligt är det rimligt att
bygga långsiktiga strukturer där barn ges möjlighet att vara delaktiga i samhällsbygget.

5. Region Gotlands tidigare övergripande arbete med
barnrättsfrågor
Region Gotland har i olika omgångar aktualiserat barnrättsfrågorna genom beslut i
fullmäktige. 2004 inkom ett medborgarförslag om att använda barnkonsekvensanalys som
underlag för alla beslut. Förslaget förbereddes av dåvarande ledningskontoret som
sammanfattningsvis ansåg att en central mall inte skulle införas men att
kommunfullmäktiges program- och planarbete ändå motiverade arbetsformer för att
efterforska barns och ungas åsikter och kvalitetssäkra beslut som berörde denna grupp21.
Dåvarande ledningskontoret hade också parallellt planerat en utbildningssatsning
tillsammans med Gotlands folkhögskola, innehållande en ”verktygslåda”, mer anpassad
utifrån olika typer av frågor rörande barn och unga. Verktygslådan innehöll olika metoder
för att inhämta barns och ungas åsikter, konsekvensbedömningar, checklistor m.m.
Kommunfullmäktige beslutade att bifalla förslaget såtillvida att ledningskontorets förslag
sågs som svar på medborgarförslaget22. 2005-2006 genomfördes utbildning till alla nämnder
och förvaltningsledningar. Barnchecklistor och modeller för barnkonsekvensanalyser
introducerades.

Ärendenr RS RS 2019/890 Datum 2019-08-06

2008 följdes arbetat upp och ledningskontoret konstaterade då att verktygen används i liten
omfattning och att kunskapen om barnkonventionen var liten även om skillnader fanns
mellan förvaltningarna.23
2009 lämnades ett medborgarförslag om barnkonsekvensanalyser inför politiska beslut
återigen. Under samma år hade en projektplan utarbetats inom ramen för kommunens
IDA-verksamhet (Ungdomars Inflytande, Delaktighet och Ansvar). Förslaget tillstyrktes av
Kommunfullmäktige såtillvida att IDA-gruppen skulle genomföra planerade projekt med
att utveckla checklista för bedömning av konsekvenser24.

21
22
23
24

(KF 050622 §103)
(KF 050622 §103)
(KS 080424 §83)
(Kf § 39, 2010-03-29, 2010)

12 (18)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen/Social hållbarhet

Barnrättslagen

Det beslutade projektet genomfördes emellertid inte då de förväntade statliga medlen inte
beviljades, styrgruppen för IDA byttes ut och omorganisation inom kultur- och
fritidsförvaltningen medförde ett avbräck i verksamheten.
Under 2012 gjordes ett nytt försök och dåvarande ledningskontoret aktualiserade
uppdraget i samverkan med IDA-gruppen och kultur- och fritidsförvaltningen.
Regionstyrelsen gav återigen uppdrag25 till IDA-gruppen att, tillsammans med
ledningskontoret, arbeta in inkomna synpunkter från förvaltningarna (remissrunda) och
utveckla checklistan vidare samt genomföra utbildningar i enlighet med KF beslut från
2010. Finansiering skulle ske via IDA-gruppens budget och arbetet skulle samordnas med
jämställdhetsintegrationen. Ledningskontoret fick i uppdrag att följa upp arbetet26.
Beslutet från Kf 2010-03-29 om att använda barnkonsekvensanalys vid beslut som rör barn
efterlevs i olika grad i förvaltningarna. I enkäten ”Barnkonventionen blir Barnrättslagen”
genomförd i juni 2019 uppger två förvaltningar att barnkonsekvensanalyser genomförs i
hela organisationen när det gäller beslut av övergripande karaktär. En förvaltning uppger
att man delvis genomför barnkonsekvensanalyser och övriga förvaltningar svarar att man
inte gör det.
I mall för regionens tjänsteskrivelser finns analys av konsekvenser för barn med under
rubriken ”Bedömning” där förvaltningens bedömning och motivering av förslaget till
beslut anges. Här redovisas också andra konsekvensanalyser relevanta för sammanhanget
så som genusperspektiv samt styrkortsperspektiv.

6. Omvärldsbevakning – vad har andra gjort inför att konventionen
blir lag?
Gemensamt för de kommuner som aktivt förbereder sig inför att konventionen blir lag
verkar vara att följa de av SKL framtagna implementeringsnycklarna. Som minst har man
politiskt förankrat beslut samt bildat förvaltningsövergripande arbetsgrupper. Exempel på
sådana kommuner är Eskilstuna och Årjäng. Nedan redogörs för fler exempel på metoder
eller verktyg som används av olika kommuner i förberedelserna inför att konventionen blir
lag.
6.1 Barnbokslut

Ett barnbokslut är en sammanställning av en verksamhets resultat som direkt berör barn
och kan innebära att varje förvaltning i samband med årligt bokslut gör en särskild
utvärdering av hur fattade beslut påverkat barns och ungas villkor i området eller i en
verksamhet. Trelleborg, Härnösand, Nordmaling, Simrishamn, Jönköping, Södertälje,
Region Kronoberg är exempel på kommuner som gör barnbokslut.

Ärendenr RS RS 2019/890 Datum 2019-08-06

6.2 Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken

Sedan 2004 har ett tiotal svenska kommuner, utifrån överenskommelse som antagits i
respektive kommunstyrelse eller motsvarande, samarbetat kring barnkonventionens
genomförande i det vardagliga kommunala arbetet. Partnerskapet för barnets rättigheter i
praktiken består nu (2019) av en tjänsteperson och en förtroendevald från följande
kommuner: Borlänge, Karlskoga, Degerfors, Angered stadsdel/Göteborg, Gävle, Haninge,
Trelleborg, Uppsala, Västerås, Örebro och Östersund. Partnerskapet grundandes på
initiativ av Örebro kommun. Med hjälp av Barnombudsmannen inbjöds kommuner som
kommit relativt långt i arbetet med barnkonventionen till samarbetet. De förtroendevalda
25(RS
26

2011-09-22 §264)(KF 120619 §210)

(RS 2011-09-22 §264)(KF 120619 §210)

13 (18)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen/Social hållbarhet

Barnrättslagen

representerar olika partier och olika majoritetsstyren, men har en gemensam övertygelse
om vikten av att arbeta systematiskt med att stärka barns rättigheter.
6.3 Barnrättskommuner

Skellefteå, Haninge, Degerfors, Karlskoga och Enköping ingår i UNICEF Sveriges projekt
Barnrättskommuner där de fem pilotkommunerna har fått vara med och utveckla en
svensk modell av barnrättskommuner under två år, 2017-2019. Pilotprojektet har syftat till
att stötta och uppmuntra en utveckling av barnrättsarbetet i Sveriges kommuner, samt att
utveckla arbetsmodellen och innehållet i konceptet barnrättskommun för UNICEF
Sverige. Konceptet Barnrättskommun grundar sig på UNICEFs internationella Child
Friendly Cities program. De kommuner som valts ut att ingå i pilotprojektet har inrättat
förvaltningsövergripande arbetsgrupper som ansvarar för arbetet.
Modellen” Child Friendly Cities” utvecklades av The Children’s Environments Research Group
(CERG) vid The city university of New York. Modellen bygger på analys, planering,
opinionsbildning och åtgärdsverktyg som gör det möjligt för barn, ungdomar och vuxna att
samarbeta för att utvärdera och förbättra skolor, samhällen och städer. UNICEF Sverige
ger stöd till pilotkommunerna genom utbildning om arbetsmodellen och barnets rättigheter
för nyckelaktörer, stödmaterial för att arbeta enligt programmet, en kontaktperson som
fungerar som expertstöd för koordineringsgruppen i frågor som gäller implementeringen av
modellen samt ger utmärkelsen Barnrättskommun efter avslutat program.
2019 följer varje kommun upp sitt arbete, gör en uppdaterad nulägesanalys och genomför
en hearing. Hearingen utgår från handlingsplanen. UNICEF Sverige följer upp samtliga
kommuners arbete och gör, de anpassningar som behövs i modellen. Modellen är därefter
tänkt att lanseras till Sveriges samtliga kommuner.
Målsättning för en barnrättskommun är att:
1. Barnkonventionen är väl känd för alla i kommunen.
2. Barnkonventionen efterlevs på alla nivåer i kommunen.
3. Barn kan delta i planeringen, utformningen och utvärderingen av den verksamhet som
är avsedd för dem.
4. Barn kan påverka frågor som är viktiga för dem.
5. Barn kan delta i medborgardialoger.
6. Barn upplever en känsla av trygghet i sin kommun

Ärendenr RS RS 2019/890 Datum 2019-08-06

7. Barnets bästa beaktas alltid i alla ärenden som rör barn.
För att bli en barnrättskommun kommer kommunerna via sina arbetsgrupper, behöva
genomföra sju steg:
1. Samarbetsavtal; kommunen skriver ett samarbetsavtal med UNICEF Sverige.
2. Nuläge och kartläggning om hur det ser ut för barn och unga i kommunen
3. Utbildning (vilken UNICEF Sverige tillhandahåller)
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4. Handlingsplan med mål och aktiviteter utifrån statistiken i den inledande kartläggningen,
beskrivningen av nuläget samt utbildningen. Handlingsplanen skall sedan styra
utvecklingsarbetet. Kommunen för in åtgärderna och aktiviteterna i ordinarie
verksamhetssystem.
5. Implementering av aktiviteterna i handlingsplanen. Arbetsgruppen följer upp arbetet och
rapporterar till ansvarig nämnd.
6. Uppföljning
7. Omdöme och utmärkelse

7. Läget i Region Gotland inför att konventionen blir lag
En fråga för översynen att besvara har varit hur långt Region Gotland kommit i sina
förberedelser inför att barnkonventionen blir lag. Nedan följer en sammanställning av de
aktiviteter som genomförts inom Region Gotland samt beskrivning av vad som saknas eller
behöver utvecklas inför att konventionen blir lag. Underlaget till sammanställningen utgörs
av två delar; genomförd enkät ”Barnkonventionen blir Barnrättslagen”, vilken utgår från
implementeringsnycklar framtagna av SKL med aktiviteter kopplat till styrning, ledning,
kunskapsutveckling samt implementering. Enkäten har besvarats av 5 av 6 förvaltningar.
Den andra delen är en GAP-analys vilken har utförts med enkäten som underlag (se bilaga
GAP-analys).
7.1 Styrning

Det finns ett beslut som är fattat på högsta nivå (RF) om att arbeta med barnkonventionen,
dock är beslutet27 från 2010 och gäller förvaltningarnas arbete med
barnkonsekvensanalyser. Beslutet är taget utifrån dåvarande organisation, kunskap och
behov inom Region Gotland. Förvaltningarna har tillfrågats28 om huruvida de uppfattar att
det finns ett beslut från högsta nivå för arbetet med barnrättsfrågor. Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen (UAF) hänvisar till beslutet från 2010,
Stadsbyggnadsförvaltningen (SBF) har beslut på nämndnivå och övriga svarande
förvaltningar uppger att det saknas beslut från den politiska nivån.


Behov finns av nytt beslut från högsta politiska nivå (RF) i form av antagande av
underlag som syftar till att stärka Region Gotlands samlade arbete med barnrättsfrågor i
allmänhet och inkorporation av Barnkonventionen i synnerhet.

Osäkerheten om aktuella beslut från den politiska nivån att arbeta med barnrättsfrågor
speglar även återrapportering till politiken. Sammantaget uppger29 förvaltningarna att det
saknas systematik för återrapportering och osäkerhet råder om vilka beslut som finns för
återrapportering.

Ärendenr RS RS 2019/890 Datum 2019-08-06



Det finns behov av att se över vilken typ av återrapportering som sker, vilka behov
som återstår samt utveckla systematiken för återrapportering.

Att beslutad budget innefattar ett barnrättsperspektiv, dvs att innehållet i budget är
genomlyst med utgångspunkt i de grundläggande artiklarna 2, 3, 6 och 12, menar SKL är
27
28
29

(Kf § 39, 2010-03-29, 2010)
(Enkät: Barnkonventionen blir Barnrättslagen, 2019)
(Enkät: Barnkonventionen blir Barnrättslagen, 2019)
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särskilt viktigt då budgetdokument medverkar till att organisationen påminns om frågan
och prioriteringar synliggörs30. UAF uppger att förvaltningen via grunduppdrag har en
budget som innefattar ett barnrättsperspektiv. Övriga förvaltningar uppger att de inte har
en budget som innefattar ett barnrättsperspektiv31.


För att underlätta budgetarbetet så att budget innefattar ett barnrättsperspektiv, dvs att
innehållet är genomlyst med utgångspunkt i de grundläggande artiklarna 2, 3, 6 och 12,
kan verktyg behöva arbetas fram.

Med ett undantag uppger32 förvaltningarna att förtroendevalda inte har fått utbildning. För
att kunna fatta rättighetsbaserade beslut är det en förutsättning att aktuell kunskap finns om
vad det innebär.


Behov finns av att genomföra uppdaterad utbildning för förtroendevalda. Utbildningen
bör innehålla moment som både relaterar till rättigheterna och till den beslutande
nivåns ansvar för implementering i hela organisationen33.

Hälften av förvaltningarna inom Region Gotland använder, helt eller delvis, kunskap och
statistik om barns uppväxtvillkor som underlag för beslut. Att använda
barnkonsekvensanalys i större utsträckning som en del i underlag för beslut skulle med stor
sannolikhet öka användandet och efterfrågan av kunskap och statistik om barns
uppväxtvillkor.


För att öka användningen av barnkonsekvensanalys behövs återigen utbildning med
syfte att öka kunskapen i förvaltningarna – utifrån förvaltningarnas behov - om
gotländska barns uppväxtvillkor. Statistiken behöver också finnas lätt tillgänglig.

7.2 Ledning

Chefer och medarbetare i samtliga förvaltningar saknar utbildning om konventionen och
tillämpningen i respektive verksamhet.


Det finns således ett stort behov av utbildningsinsatser i alla förvaltningar.

Ett sätt att hålla barnrättsfrågan vid liv och på så sätt öka förutsättningarna för god
tillämpning i verksamheterna, är att barnets rättigheter diskuteras och problematiseras på
APT eller andra centrala forum på arbetsplatsen. Hälften av Region Gotlands förvaltningar
uppger att sådana förutsättningar ges. Agendan på APT sätts utifrån strategiska beslut om
vilken inriktning verksamhet skall ha, en gynnande omständighet för aktiv diskussion och
att ämnet kommer på agendan vid APT skulle därmed kunna vara att sådant beslut arbetas
fram.
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Vidare uppger hälften av förvaltningarna att det delvis finns styrdokument som innefattar
ett barnrättsperspektiv.


30
31
32
33

Behov finns därmed att se över och tydliggöra vilka styrdokument som skall innefatta
ett barnrättsperspektiv.

(SKL - Barnets rättigheter, 2019)
(Enkät: Barnkonventionen blir Barnrättslagen, 2019)
(Enkät: Barnkonventionen blir Barnrättslagen, 2019)
(SKL - Barnets rättigheter, 2019)
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När det gäller nödvändiga arenor för samverkan där barnets rättigheter regelbundet
diskuteras uppger 4 av 5 förvaltningar att dessa forum finns helt eller delvis. Vilka dessa
forum är framgår inte, men överenskommelse om samverkan finns mellan Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen (HSF), Socialförvaltningen (SOF), Utbildnings- och
arbetsmarknadsförvaltningen samt Regionstyrelseförvaltningen i form av Regional
samverkans- och stödstruktur Barnsam samt Barnnätverket ( se bilaga 2 och 3).
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Tekniska förvaltningen ingår dock inte i
överenskommelsen.


Då barnrättsarbetet behöver tillämpas i alla förvaltningar finns behov av att hitta
strukturer för samverkan som är tillgänglig för alla förvaltningar.

7.3 Kunskapsutveckling

4 av 5 förvaltningar uppger att utbildning om konventionen och dess tillämpning inte
erbjuds återkommande. 1 förvaltning uppger att det är osäkert om det sker. Vidare uppger
samtliga förvaltningar att relevanta fördjupningsutbildningar till berörda arbetsgrupper inte
sker eller att osäkerhet råder om så är fallet.


Utbildningsbehov finns således i hela organisationen – från förtroendevalda till
medarbetare.

Som tidigare beskrivits är Barnkonsekvensanalys ett verktyg som tillvaratar barnets
rättigheter i underlag till beslut. Barnkonsekvensanalys används till viss del i regionen. När
det gäller övergripande beslut uppger 2 förvaltningar att barnkonsekvensanalys genomförs i
hela organisationen, 1 förvaltning genomför delvis och övriga förvaltningar genomför inte
barnkonsekvensanalyser.
Prövning av barnets bästa skall ske i alla verksamheter. Barnrättsutredningen redogör för
att tillämpningen av prövning om barnets bästa brister på flera sätt. Bl a ser
Barnrättsutredningen att prövningen sker men att barnets bästa ofta bedöms utifrån
generella uttalanden i förarbeten, policydokument och andra riktlinjer samt att det inte går
att utläsa vilka avvägningar och bedömningar som myndigheter gjort i de fall barnets
intressen ska vägas mot andra intressen34. I Region Gotland uppger 4 av 5 förvaltningar att
prövning av barnets bästa sker.
7.4 Implementering

Region Gotland har ingen strategiskt placerad funktion som har till uppgift att driva
barnrättsfrågan i hela organisationen. Regionen har inte heller någon instans dit barn som
upplever sina rättigheter kränkta kan vända sig (Undantaget är UAF som erbjuder de barn
som är en del i verksamheten sådan möjlighet inom förskola- och skola).

Ärendenr RS RS 2019/890 Datum 2019-08-06



34

Behov finns av strategiskt placerad funktion för barnrättsfrågor. Behov finns också av
instanser dit barn kan vända sig när de upplever sina rättigheter kränkta. Region
Gotland har synpunktshantering för brukare, ett utvecklingsområde är dock att
säkerställa att synpunktshantering för barn är anpassad och lätt tillgänglig för barn.

(Barnkonventionen blir lag, SOU 2016:19, 2016)
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Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen/Social hållbarhet

Barnrättslagen

7.5 Sammanfattande analys av läget för Region Gotland inför att
barnkonventionen blir lag

Ett flertal kommuner i landet har som beskrivits arbetat aktivt med barnrättsfrågorna under
längre tid, vilket innebär att dessa kommuner har en god förberedelse inför att
konventionen blir lag. Region Gotland har aktualiserat barnrättsfrågorna på politisk nivå i
olika omgångar sedan 2004. Dock är de senaste besluten rörande barnrättsfrågorna i
Region Gotland inaktuella och beaktas i mycket olika grad av förvaltningarna. Region
Gotland har inte ett samlat, strategiskt och systematiskt arbete med barnrättsfrågor eller
implementering av barnkonventionen och GAP-analys visar på en rad utvecklingsområden
som behöver åtgärdas för att Region Gotland skall kunna leva upp till de nya krav som
Barnrättslagen medför. En första översyn visar att Region Gotland därmed inte kan sägas
vara nog förberedda inför att konventionen blir lag.

8. Förslag för genomförande av övergripande insatser

Ärendenr RS RS 2019/890 Datum 2019-08-06

Med rapportens delar som underlag föreslås följande åtgärder inledningsvis kunna bidra till
att Region Gotland förbereder sig och kan möta förhöjda krav när Barnrättslagen träder i
kraft 1 januari 2020:


att Region Gotland arbetar fram ett förslag till underlag för beslut i fullmäktige om att
barnrättsarbete skall bedrivas i hela Region Gotland. Underlaget bör innehålla:
1. Förslag på principbeslut om att arbeta med barnrättsfrågor
2. Översyn av och förslag till hur återrapportering skall ske till den politiska nivån
3. Förslag till uppdrag att arbeta fram en handlingsplan för Region Gotlands
arbete med barnrätt.



Region Gotland inför en strategiskt placerad funktion (Barnrättssamordnare) som har
till uppgift att driva barnrättsfrågorna i hela Region Gotland. En sådan funktion skapar
goda förutsättningar för bevakning av nationell utveckling och samordning av
aktiviteter utifrån ovan beskrivna underlag samt identifierade utvecklingsområden
gällande Region Gotlands barnrättsarbete.



Region Gotland tillsätter en arbetsgrupp med representanter från alla förvaltningar med
uppdrag att arbeta med framtagandet av ovan beskrivna underlag samt i ett längre
perspektiv, följa och utveckla arbetet med Barnrättslagen i respektive förvaltning samt
bedriva aktiviteter för implementering (ex Kunskapslyftet). Arbetsgruppen samordnas
av Barnrättssamordnaren.
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Underlag för GAP-analys är enkät ”Barnkonventionen blir Barnättslagen” som distribuerats till samtliga FC inom Region Gotland samt SKL:s
”Implementeringsnycklar, uppföljning barnrättsarbete”. Aktiviteterna viktas utifrån rött, grönt och gult med följande betydelse:

= aktivitet saknas helt

Styrning
1
Det finns ett beslut som är
fattat på högsta nivå (RF)om
att arbeta med
barnkonventionen
2

Det finns ett beslut om
återrapportering av
barnrättsarbetet till den
politiska nivån

3

Beslutad budget innefattar ett
barnrättsperspektiv

4

Förtroendevalda har fått
utbildning om konventionen
och dess tillämpning i
beslutsprocesser

= aktivitet finns men behöver utvecklas

=aktivitet finns och används

Dagens status

Behov av utveckling

UAF har beslut från högsta nivå genom beslut i
Kf 2010-03-29 samt RS ordf – aug 2012. SBF har
beslut på nämndnivå och övriga förvaltningar
saknar beslut från den politiska nivån om att
barnrättsarbete skall bedrivas.
UAF har beslut om att återrapportera
kränkningar och skolfrånvaro i syfte att bevaka
skolplikten. SOF och SBF svarar att de delvis har
beslut om återrapportering. Övriga förvaltningar
saknar beslut eller är osäkra på om beslut finns.
Sammantaget saknas systematik för
återrapportering och osäkerhet råder om vilka
beslut som finns för återrapportering. Eftersom
det saknas beslut från den politiska nivån att
arbeta med barnrättsfrågor så blir
återrapportering svår att genomföra.
UAF ser att de via grunduppdrag har beslutad
budget för att arbeta med barnrättsperspektiv.
Övriga förvaltningar svarar att de inte har avsatt
medel i budget för att arbeta med
barnrättsperspektiv.
Med ett undantag svarar förvaltningarna att
förtroendevalda inte har fått utbildning. En
utbildningsserie om barnperspektivet och
barnkonventionen för nämnder, styrelser och

Beslut i form av antagande av strategi/policy el
dyl för samtliga förvaltningar att arbeta med
barnrättsfrågor, samt vilket typ av
återkoppling som skall ske.
Se över vilken typ av återrapportering som
sker, vilka behov som återstår samt utveckla
systematiken för återrapportering.

Ta fram verktyg för att underlätta
budgetarbetet så att budget innefattar ett
barnrättsperspektiv. (Innebär att innehållet är
genomlyst med utgångspunkt i de
grundläggande artiklarna 2, 3, 6 och 12).
Genomföra uppdaterad utbildning för
förtroendevalda.

Viktning
utifrån
rött, gult
och grönt

Underlag för GAP-analys är enkät ”Barnkonventionen blir Barnättslagen” som distribuerats till samtliga FC inom Region Gotland samt SKL:s
”Implementeringsnycklar, uppföljning barnrättsarbete”. Aktiviteterna viktas utifrån rött, grönt och gult med följande betydelse:

= aktivitet saknas helt

5

Kunskap och statistik om
barns uppväxtvillkor används
som underlag för beslut

Ledning
6
Chefer och medarbetare i hela
organisationen har fått
utbildning om konventionen
och tillämpningen i respektive
verksamhet

= aktivitet finns men behöver utvecklas
förvaltningsledningar genomfördes av
ledningskontoret och Gotlands folkhögskola
under 2005 – 2006. Avsikten var att ge kunskap
och introducera praktiska ”verktyg”, som
barnkonsekvensanalyser och checklistor för
barnperspektiv vid planering och beslut.
3 förvaltningar svarar ja eller ja, delvis. Övriga
förvaltningar svarar nej eller osäkert.

=aktivitet finns och används

Använda barnkonsekvensanalys i större
utsträckning som en del i underlag för beslut.
Öka kunskapen om Gotländska barns
uppväxtvillkor och göra statistik tillgänglig.

Samtliga förvaltningar svarar att chefer och
medarbetare inte fått utbildning.

Utbilda chefer och medarbetare om
konventionen och tillämpning i respektive
verksamhet.

7

Förutsättningar ges för att
barnets rättigheter diskuteras
och problematiseras på APT
och andra centrala forum på
arbetsplatsen

3 förvaltningar svarar ja, delvis. Övriga svarar att
utrymme inte ges att diskutera barnets
rättigheter på APT.

Diskussion på APT följer av strategiska beslut
om verksamhetsinriktning. Verka för att beslut
tas på strategisk nivå för arbetet med
barnrättsfrågor så att utrymme kan ges och
prioriteras vid APT.

8

Styrdokument i varje
förvaltning/verksamhet
innefattar ett
barnrättsperspektiv

Hälften av förvaltningarna uppger att det delvis
finns styrdokument som innefattar ett
barnrättsperspektiv.

Se över och tydliggöra vilka styrdokument som
skall innefatta ett barnrättsperspektiv.

9

Det finns nödvändiga arenor
för samverkan där barnets

4 av 5 förvaltningar svara ja eller ja, delvis. Trolig
syftning på Barnsam som dock inte är en arena

Hitta struktur för samverkan som är tillgänglig
för alla förvaltningar.

Underlag för GAP-analys är enkät ”Barnkonventionen blir Barnättslagen” som distribuerats till samtliga FC inom Region Gotland samt SKL:s
”Implementeringsnycklar, uppföljning barnrättsarbete”. Aktiviteterna viktas utifrån rött, grönt och gult med följande betydelse:

= aktivitet saknas helt
rättigheter regelbundet
diskuteras
Kunskapsutveckling
10 Det erbjuds återkommande
utbildningar om konventionen
och dess tillämpning till hela
organisationen

= aktivitet finns men behöver utvecklas

=aktivitet finns och används

för alla förvaltningar att diskutera
barnrättsfrågor.

4/5 förvaltningar uppger att utbildning inte
erbjuds återkommande. 1 förvaltning uppger att
det är osäkert om det sker.

Se över behovet av återkommande
utbildningar.

11

Barnkonsekvensanalyser
genomförs i hela
organisationen när det gäller
beslut av övergripande
karaktär

2 förvaltningar uppger ja, 1 förvaltning uppger
ja, delvis och övriga förvaltningar svarar
nekande.

Öka användandet av barnkonsekvensanalyser.
Verktyg finns men används eller är känt i liten
utsträckning. En ökad användning följer som
konsekvens av beslut från högsta nivå samt
beslut om återkoppling.

12

Prövning av barnets/barnens
bästa görs i alla verksamheter

Tillse att samsyn råder vid tolkning av barnets
bästa samt utveckla systematik för prövning.

13

Relevanta
fördjupningsutbildningar i
tillämpningen av barnets
rättigheter görs i berörda
arbetsgrupper

4 av 5 förvaltningar uppger att detta sker eller
sker delvis. Endast en förvaltning svarar
nekande.
Samtliga förvaltningar svarar nekande eller vet
inte.

Samtliga förvaltningar svarar nekande.

Tillsätt strategiskt placerad funktion.

Implementering
14 Det finns en strategiskt
placerad funktion som har till
uppgift att driva

Ge relevant fördjupningsutbildning till berörda
arbetsgrupper.

Underlag för GAP-analys är enkät ”Barnkonventionen blir Barnättslagen” som distribuerats till samtliga FC inom Region Gotland samt SKL:s
”Implementeringsnycklar, uppföljning barnrättsarbete”. Aktiviteterna viktas utifrån rött, grönt och gult med följande betydelse:

= aktivitet saknas helt

= aktivitet finns men behöver utvecklas

=aktivitet finns och används

barnrättsfrågan i hela
organisationen
15

Det finns en instans dit varje
barn som upplever sig ha fått
sina rättigheter kränkta kan
vända sig

Undantaget 1 förvaltning svarar förvaltningarna
nekande.

Inrätta instans eller funktion dit barn kan
vända sig.

16

Det finns strukturer för att
inhämta barns synpunkter
inför beslut som rör barn på
en generell nivå

3 av 5 förvaltningar uppger ja, delvis. Övriga
förvaltningar svarar nekande.

Anpassa synpunktshantering för barn och göra
denna mer tillgänglig för barn. Kanske i
kombination med eller som funktion dit barn
kan vända sig om deras rättigheter kränks.

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-10-23

RS § 286

Hjälpmedelspolicy för Region Gotland,
reviderad

RS 2019/770
AU § 251

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Reviderad hjälpmedelspolicy med regionstyrelsens beslutade ändringar godkänns.

Region Gotlands hjälpmedelspolicy har förtydligats avseende definitionen personliga
hjälpmedel samt ansvaret för revideringar.
I tidigare skrivning kring ansvaret för revideringar ligger ansvaret på regionstyrelsen.
I den nya skrivningen är ansvaret för revideringar hos hjälpmedelskommittén.
Hjälpmedelskommittén gör bedömningen att reviderad hjälpmedelspolicy möjliggör
en ökad kvalitet för förskrivare av hjälpmedel samt underlättar för regionstyrelsen i
sitt arbete då ansvar för revidering åläggs hjälpmedelskommittén.
Ärendets behandling under mötet

Filip Reinhag (S) yrkar med instämmande av Saga Carlgren (V) på följande tillägg i
hjälpmedelspolicyn:
Mål: Kännedom om möjligheten att söka hjälpmedel är väl spridd bland regionens
invånare.
Ansvar: All berörd personal ansvarar för att personer i behov av hjälpmedel blir
informerade om möjligheten att tillhandahålla sådana.
Filip Reinhag yrkar även att mål ett formuleras om.
Ordförande ställer proposition på Filip Reinhags yrkanden och finner att det bifalls.
Protokollsanteckning: Gubb Marit Stigson (Fi) instämmer i Filip Reinhags yrkanden.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-09-11
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2019/770
11 september 2019

Ronny Larsson

Regionstyrelsen

Hjälpmedelspolicy för Region Gotland, reviderad
Förslag till beslut

•

Regionfullmäktige godkänner reviderad hjälpmedelspolicy.

Sammanfattning

Region Gotlands hjälpmedelspolicy har förtydligats avseende definitionen personliga
hjälpmedel samt ansvaret för revideringar.
I tidigare skrivning kring ansvaret för revideringar ligger ansvaret på regionstyrelsen.
I den nya skrivningen är ansvaret för revideringar hos hjälpmedelskommittén.
Ärendebeskrivning

Gällande hjälpmedelspolicy fastställdes av Regionfullmäktige i december 2012 och
behöver i delar revideras. Det har sedan 2012 tillkommit förtydligande kring brukares
och medhjälpares behov.
I tidigare skrivning ligger allt ansvar hos regionstyrelsen medan i den nya skrivningen
ansvarar hjälpmedelskommittén för revideringar. Revideringar som har större
ekonomisk och/eller verksamhetsmässig betydelse skall dock lyftas till berörda
nämnder alternativt regionstyrelsen.
Bedömning

Hjälpmedelskommittén gör bedömningen att reviderad hjälpmedelspolicy möjliggör
en ökad kvalitet för förskrivare av hjälpmedel samt underlättar för regionstyrelsen i
sitt arbete då ansvar för revidering åläggs hjälpmedelskommittén.
Beslutsunderlag

Gällande hjälpmedelspolicy från 2012 med revideringar
Reviderad hjälpmedelspolicy
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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 2019/770

Regionstyrelseförvaltningen

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

Hjälpmedelspolicy
för Region Gotland,
reviderad

Fastställd av regionfullmäktige
Framtagen av regionstyrelseförvaltningen
Datum [Beslut/Publiceringsdatum]
Ärendenr RS 2019/770
Version [1.0]

Hjälpmedelspolicy för Region Gotland, reviderad
Inledning
Hjälpmedelspolicyn ger riktlinjer för att styra beslut och uppnå uppsatta mål.
Denna policy gäller tillhandahållande av personliga hjälpmedel, för folkbokförda på
Gotland, inom hälso- och sjukvårdslagens ansvarsområde. Policyn gäller oavsett
driftsformer för alla verksamheter som hanterar personliga hjälpmedel inom, eller via
vårdavtal med Region Gotland.
Definition personliga hjälpmedel

Med personliga hjälpmedel avses de medicintekniska produkter, enligt ISO 9999, som en
person själv eller med hjälp av någon annan behöver i det dagliga livet för att förbättra,
vidmakthålla eller kompensera nedsatt kroppsfunktion och som kräver hälso- och
sjukvårdens särskilda kompetens för behovsbedömning, utprovning och uppföljning.
Vision

Personer med funktionsnedsättningar ska kunna leva ett liv med samma rättigheter,
möjligheter, ansvar och skyldigheter som andra i samhället.
Mål






De som är i behov av hjälpmedel ska känna sig delaktiga och få sina behov likvärdigt
bedömda.
Kännedom om möjligheten att söka hjälpmedel är väl spridd bland alla regionens
invånare
All personal som tillhandahåller personliga hjälpmedel ska ha adekvat kompetens.
Alla hjälpmedel ska vara säkra.

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

[RS 2019/770]

Prioriteringsordning för tillhandahållande av personliga hjälpmedel

Hjälpmedel ska ses ur samma etiska och prioriteringsmässiga principer som vården i övrigt.
Följande prioriteringsordning gäller:
1. Hjälpmedel för livsuppehållande insatser.
2. Hjälpmedel för att klara dagliga aktiviteter, såsom personlig vård och boende, samt för
att barn ska kunna leka och utvecklas.
3. Hjälpmedel för att klara och befrämja vardagsaktiviteter i närmiljön.
4. Hjälpmedel för aktiviteter som inte kan hänföras till vardagsaktiviteter i bostaden eller
närmiljön.
Ansvar

Regionfullmäktige i Region Gotland ansvarar för denna policy samt revidering av
densamma.
Berörda nämnder och förvaltningar ansvarar för att policyn är känd i verksamheten och att
den följs.
All berörd personal ansvarar för att följa policyn.
All berörd personal ansvarar för att personer i behov av hjälpmedel blir informerade om
möjligheten att tillhandahålla sådana.
Regelverk för hjälpmedel

Utifrån hjälpmedelspolicyn regleras tillhandahållandet av personliga hjälpmedel mer
detaljerat i regelverk för hjälpmedel i Region Gotland.

Ärendenr RS 2019/770 Datum

Hjälpmedelskommittén ansvarar för revideringar av regelverket som påverkar
medborgaren. Vid revideringar som har större ekonomisk och/eller verksamhetsmässig
betydelse ansvarar Hjälpmedelskommittén för att detta lyfts till berörda nämnder alt
Regionstyrelsen.
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Beslutad av regionfullmäktige
2012-12-17, § 176

HJÄLPMEDELSPOLICY FÖR REGION GOTLAND
Inledning
Hjälpmedelspolicyn ger riktlinjer för att styra beslut och uppnå uppsatta mål.
Denna policy gäller tillhandahållande av personliga hjälpmedel, för
folkbokförda på Gotland, inom hälso- och sjukvårdslagens ansvarsområde.
Policyn gäller oavsett driftsformer för alla verksamheter som hanterar
personliga hjälpmedel inom, eller via vårdavtal med Region Gotland.

Definition personliga hjälpmedel
Med personliga hjälpmedel avses de medicintekniska produkter som en person
behöver i det dagliga livet för att förbättra, vidmakthålla eller kompensera
nedsatt kroppsfunktion och som kräver särskild kompetens för bedömning,
utprovning och uppföljning.

Vision
Personer med funktionsnedsättningar ska kunna leva ett liv med samma
rättigheter, möjligheter, ansvar och skyldigheter som andra i samhället.

Mål
•
•
•

Alla kommuninvånare ska bli lika bedömda och känna sig delaktiga.
All personal som tillhandahåller personliga hjälpmedel ska ha adekvat
kompetens.
Alla hjälpmedel ska vara säkra.

Prioriteringsordning för tillhandahållande av personliga
hjälpmedel
Hjälpmedel ska ses ur samma etiska och prioriteringsmässiga principer som
vården i övrigt.
Följande prioriteringsordning gäller:
1. Hjälpmedel för livsuppehållande insatser.
2. Hjälpmedel för att klara dagliga aktiviteter, såsom personlig vård och
boende, samt för att barn ska kunna leka och utvecklas.
3. Hjälpmedel för att klara och befrämja vardagsaktiviteter i närmiljön.

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Postgiro 18 97 50-3

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

Org. nr. 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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HJÄLPMEDELSPOLICY FÖR REGION GOTLAND

4. Hjälpmedel för aktiviteter som inte kan hänföras till vardagsaktiviteter i
bostaden eller närmiljön.
I Region Gotlands ansvar ingår inte att erbjuda hjälpmedel för sport, motion
och/eller hobby.

Ansvar
Regionfullmäktige i Region Gotland ansvarar för denna policy samt revidering
av densamma.
Berörda nämnder och förvaltningar ansvarar för att policyn är känd i
verksamheten och att den följs.
All berörd personal ansvarar för att följa policyn.

Regelverk för hjälpmedel
Utifrån hjälpmedelspolicyn regleras tillhandahållandet av personliga hjälpmedel
mer detaljerat i regelverk för hjälpmedel i Region Gotland.
Regionstyrelsen ansvarar för fastställande av regelverket. Regionstyrelsen har
ansvar för revideringar av regelverket som påverkar medborgaren.
Regionstyrelsen har också ansvar för revideringar som har större ekonomisk
och/eller verksamhetsmässig betydelse för berörda nämnder. Vid förändringar
som påverkar budget för andra nämnder ska detta lyftas till regionfullmäktige.
Revideringar av mindre betydelse delegeras till regionens hjälpmedelskommitté,
information om dessa revideringar ska ges till regionstyrelsen.

Ärende RS 2019/770
14 oktober 2019

Regionstyrelseförvaltningen

Hjälpmedelskommittén (HMK)
Ordförande
Sven-Åke Håkansson, hjälpmedelschef, enhetschef Hjälpmedelscentralen
Medlemmar
Ronny Larsson, avdelningschef RSF
Öystein Berge, avdelningschef Hemsjukvård SOF
Kerstin Lindgren, resursområdeschef HSF
Lena Palmqvist, specialpedagog, UAF

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

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-10-23

RS § 282

Förslag till ändring av taxa för kollektivtrafik, färdtjänst

RS 2019/820
AU § 246

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Månadskort plus inom kategorierna länskort, Visbykort och förortskort avskaffas
och arbetsresekort med enhetspris 620 kr inom färdtjänsten återinförs från och
med regionfullmäktiges beslut.
• Egenavgiften inom färdtjänsten revideras enligt beslut från tekniska nämnden.
•

Vid tekniska nämndens arbetsutskott 10 april fick teknikförvaltningen i uppdrag att
ytterligare belysa vilka konsekvenser ett beslut om avskaffande av månadskort plus
inom färdtjänsten skulle få. Efter presentation vid tekniska nämndens arbetsutskott
5 juni fick förvaltningen i uppdrag att särskilt belysa förutsättning och effekten om
införandet av arbetsresekortet med enhetligt pris inkluderande att antal fria övriga
resor. Förvaltningen skulle även lämna förslag på ett nytt enhetspris för tilltänkta
”Arbetsresekortet”.
Ett ytterligare uppdrag vid tekniska nämndens arbetsutskott 5 juni var att ta fram en
utredning inklusive förslag på ny taxa för egenavgiften. Information skulle också tas
fram om Region Gotlands nivå på egenavgift i jämförelse med övriga regioner och
kommuner i Sverige. Särskild hänsyn skulle tas till de regioner och kommuner som är
jämförbara med Region Gotland.
Förutom detta skulle alternativ för enbart avskaffande av månadskort plus redovisas.
Förvaltningen skulle också säkra att information om det tilltänkta beslutet diskuteras
i samråd med Region Gotlands tillgänglighetsråd och att information inhämtas om
eventuellt andra förslag för åtgärder.
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker tekniska nämndens beslut avseende månadskort plus. Då syftet med förändringen inte har uppfyllts och kostnaden ökat
väsentligt bör en förändring göras.
Egenavgiftens betydelse för färdtjänstberättigades förmåga att utnyttja tjänsten framgår inte av tekniska nämndens beslut. Utifrån den ekonomiska aspekten tillstyrker
regionstyrelseförvaltningen förslaget, men utifrån ett tillgänglighetsperspektiv är det
viktigt att effekterna följs noga så att det inte uppstår en situation där färdtjänstberättigade förhindras att delta i samhället på samma villkor som andra.
forts
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-10-23

RS § 282 forts
RS 2019/820

Tekniska nämndens beslut om införande av höjning av egenavgift inom färdtjänsten:
För att Region Gotland skall kunna ta ett steg i riktning att få ekonomin i balans
rekommenderas en höjning av egenavgiften till att motsvara genomsnittet i riket. För
Region Gotlands del skulle detta innebära en höjning från nuvarande 13,6 % till
ca 27 %, en höjning med 13,4 %-enheter, som också motsvarar en dubblering av
nuvarande egenavgift.
En höjning på en gång kommer att uppfattas som väldigt kraftig höjningen kommer
därför genomföras under en treårs-period med följande intervaller: År 1 till 18 %, år
2 till 23 % och år 3 till 27 %.
Förslag på taxa efter första höjningen
Nuvarande taxa
Avstånd km
0-4
5-11
12-18
19-25
26-32
33-39
40-46
47-54
Över 55

Föreslagen taxa

Dagtid mellan Nattid mellan Dagtid mellan Nattid mellan
kl. 05-22
kl. 22-05
kl. 05-22
kl. 22-05
45 kr
56 kr
60 kr
74 kr
50 kr
61 kr
67 kr
81 kr
56 kr
66 kr
74 kr
88 kr
73 kr
84 kr
97 kr
112 kr
84 kr
94 kr
112 kr
125 kr
89 kr
101 kr
118 kr
134 kr
94 kr
106 kr
125 kr
141 kr
101 kr
111 kr
134 kr
148 kr
106 kr
117 kr
141 kr
156 kr

Förslag på taxa efter andra höjningen
Nuvarande taxa
Avstånd km

0-4
5-11
12-18
19-25
26-32
33-39
40-46
47-54
Över 55

Föreslagen taxa

Dagtid mellan Nattid mellan
kl. 05-22
kl. 22-05
45 kr
50 kr
56 kr
73 kr
84 kr
89 kr
94 kr
101 kr
106 kr

56 kr
61 kr
66 kr
84 kr
94 kr
101 kr
106 kr
111 kr
117 kr

Dagtid mellan Nattid mellan
kl. 05-22
kl. 22-05
75 kr
83 kr
93 kr
121 kr
139 kr
148 kr
156 kr
168 kr
176 kr

93 kr
101 kr
110 kr
139 kr
156 kr
168 kr
176 kr
184 kr
194 kr
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-10-23

RS § 282 forts
RS 2019/820

Förslag på taxa efter tredje höjningen
Nuvarande taxa
Avstånd km
0-4
5-11
12-18
19-25
26-32
33-39
40-46
47-54
Över 55

Föreslagen taxa

Dagtid mellan Nattid mellan
kl. 05-22
kl. 22-05
45 kr
50 kr
56 kr
73 kr
84 kr
89 kr
94 kr
101 kr
106 kr

56 kr
61 kr
66 kr
84 kr
94 kr
101 kr
106 kr
111 kr
117 kr

Dagtid mellan Nattid mellan
kl. 05-22
kl. 22-05
90 kr
100 kr
112 kr
146 kr
168 kr
178 kr
188 kr
202 kr
212 kr

112 kr
122 kr
132 kr
168 kr
188 kr
202 kr
212 kr
222 kr
234 kr

Ärendets behandling under mötet

Saga Carlgren (V) yrkar avslag på att egenavgiften inom färdtjänsten revideras.
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 8 ja-röster: Jesper Skalberg Karlsson (M), Stefan Nypelius (C),
Eva Ahlin (C), Fredrik Gradelius (C), Andreas Unger (M), Adam Lagerstedt (L), Lars
Engelbrektsson (SD) och ordförande Eva Nypelius (C), samt 7 nej-röster: Meit
Fohlin (S), Filip Reinhag (S), Saga Carlgren (V), Isabel Enström (MP), Aino Friberg
Hansson (S), Håkan Ericsson (S) och Tommy Gardell (S). Regionstyrelsen beslutar
enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2019-06-19, § 155
Skickas till
Tekniska nämnden
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2019/820
11 september 2019

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Förslag till ändring av taxa för kollektivtrafik
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige



Att avskaffa månadskort plus inom kategorierna länskort, Visbykort och
förortskort och återinföra arbetsresekort med enhetspris inom färdtjänsten från
och med regionfullmäktiges beslut.



Att revidera egenavgiften inom färdtjänsten enligt förslag.

Sammanfattning

Vid tekniska nämndens arbetsutskott 10 april fick teknikförvaltningen i uppdrag att
ytterligare belysa vilka konsekvenser ett beslut om avskaffande av månadskort plus
inom färdtjänsten skulle få. Efter presentation vid tekniska nämndens arbetsutskott 5
juni fick förvaltningen i uppdrag att särskilt belysa förutsättning och effekten om
införandet av arbetsresekortet med enhetligt pris inkluderande att antal fria övriga
resor. Förvaltningen skulle även lämna förslag på ett nytt enhetspris för tilltänkta
”Arbetsresekortet”.
Ett ytterligare uppdrag vid tekniska nämndens arbetsutskott 5 juni var att ta fram en
utredning inklusive förslag på ny taxa för egenavgiften. Information skulle också tas
fram om Region Gotlands nivå på egenavgift i jämförelse med övriga regioner och
kommuner i Sverige. Särskild hänsyn skulle tas till de regioner och kommuner som är
jämförbara med Region Gotland.
Förutom detta skulle alternativ för enbart avskaffande av månadskort plus redovisas.
Förvaltningen skulle också säkra att information om det tilltänkta beslutet diskuteras
i samråd med Region Gotlands tillgänglighetsråd och att information inhämtas om
eventuellt andra förslag för åtgärder.
Ärendebeskrivning

Månadskort plus
Nuvarande upplägg innebär att resenären genom att köpa ett månadskort plus (läns- ,
förorts- eller Visbykort) kan få tillgång till en taxitjänst dygnet runt med obegränsat
antal resor för en fast månadskostnad som motsvarar kostnaden för motsvarande
månadskort inom den allmänna kollektivtrafiken.
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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 2019/820

Syftet med månadskort plus från kollektivtrafikenheten var att färdtjänstresenären
skulle använda månadskortet till att åka i den allmänna kollektivtrafiken, där den var
tillgänglighetsanpassad. Där trafiken inte var tillgänglighetsanpassad skulle resenären
kunna nyttja färdtjänst som tidigare.
Vid granskning framgår att kortet inte använts på ett sådant sätt som tanken var från
början. Färdtjänstresenären använder inte den allmänna kollektivtrafiken mer än
tidigare.
Tekniska nämnden beslutar att avskaffa månadskort plus inom kategorierna länskort,
Visbykort och förortskort och återinföra arbetsresekort med enhetspris inom
färdtjänsten.
Egenavgifter inom färdtjänsten:
Vid arbetet att hitta jämförelsekommuner i Sverige framkom det att stora skillnader
mellan olika kommuner i samma län förekommer. Då Region Gotland är både
kommun och region samlas samtliga kostnader på ett och samma ställe och det går
inte att skilja på vad som är kostnader för kommun och vad som är kostnad för
region. För att hitta en rättvis jämförelse med Region Gotland, görs bedömningen att
jämförelse på länsnivå är det bästa möjliga.
Utvecklingen för egenavgifter inom Region Gotland har varit negativ sedan 2017,
den har sjunkit från ca 18 procent av resans kostnad till dagens 13,6 procent. Snittet i
Sverige är 27 procent. Tekniska nämnden beslutar att revidera egenavgiften inom
färdtjänsten. Justering ska ske till en nivå som motsvarar genomsnittet i riket.
Höjningen ska göras under en treårsperiod och utvärdering ska göras årligen.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker tekniska nämndens beslut avseende månadskort plus. Då syftet med förändringen inte har uppfyllts och kostnaden ökat
väsentligt bör en förändring göras.
Egenavgiftens betydelse för färdtjänstberättigades förmåga att utnyttja tjänsten
framgår inte av tekniska nämndens beslut. Utifrån den ekonomiska aspekten
tillstyrker regionstyrelseförvaltningen förslaget, men utifrån ett tillgänglighetsperspektiv är det viktigt att effekterna följs noga så att det inte uppstår en situation
där färdtjänstberättigade förhindras att delta i samhället på samma villkor som andra.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2019-06-19, §155

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-06-19

TN § 155

TN § 155

Utvärdering av kollektivtrafik beslut § 75

TN 2019/658
TN AU § 130
TN § 75 2018

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att godkänna utvärderingen.
Tekniska nämnden beslutar att föreslå regionfullmäktige att avskaffa månadskort plus
inom kategorierna länskort, Visbykort och förortskort enligt alternativ 4.
Återinföra arbetsresekort med enhetspris inom färdtjänsten från och med
regionfullmäktiges beslut samt att reglementen och bestämmelser anpassas efter
beslutet, enligt ordförande Karl-Johan Bobergs (C) yrkande.
Tekniska nämnden beslutar att föreslå regionfullmäktige att revidera egenavgiften
inom färdtjänsten enligt förslag.
Tekniska nämnden ger förvaltningen att återkomma till nämnden efter ett år med en
utvärdering av beslutet, enligt ordförande Karl-Johan Bobergs (C) yrkande.

Tekniska nämndens arbetsutskott 2019-04-10 § 90 beslutade att återremittera ärendet
till teknikförvaltningen med följande uppdrag:
1. Påbörja dialog med samrådsgruppen mellan nämnderna och personer med
funktionsnedsättning. En representant från oppositionen inbjuds att delta på mötet.
2. Ta fram en konsekvensbeskrivning framförallt för arbetspendlare. Ärendet
återremitteras tills dialog har genomförts.
Efter presentationen vid TNAU 20190410 fick enheten uppdraget att ytterligare
belysa vilka konsekvenser ett beslut om avskaffande av månadskort plus inom
färdtjänsten skulle få. Efter presentationen vid TNAU 20190605 fick enheten i
uppdrag att särskilt belysa förutsättning och effekten om införandet av
arbetsresekortet med enhetligt pris inkluderande att antal fria övriga resor. Enheten
skall även lämna förslag på ett nytt enhetspris för tilltänkta ”Arbetsresekortet”.
Ett ytterligare uppdrag vid TNAU 20190605 var att ta fram en utredning inklusive
förslag på ny taxa för egenavgiften. Enheten skall även ta fram information om hur
Region Gotland är i jämförelse med övriga regioner och kommuner i Sverige. Särskilt
hänsyn skall tas till de regioner och kommuner som är jämförbara med Region
Gotland.
Förutom detta skall alternativ för enbart avskaffande av månadskort plus redovisas.
Enheten skulle också säkra att information om det tilltänkta beslutet diskuteras i
samråd med Region Gotlands tillgänglighetsråd. Samtidigt skall information inhämtas
om eventuellt andra förslag för åtgärder.
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Sammanträdesdatum 2019-06-19

TN § 155

Införandet av månadskort plus
Före den 1 januari 2018 hade resenärer inom färdtjänsten tillgång till ett s.k.
arbetsresekort som tillät innehavaren att åka mellan bostaden och arbetsplatsen, där
båda adresserna var fördefinierade, en gång om dagen tur- och retur för motsvarande
kostnad för månadskort inom allmänna kollektivtrafiken.
Från och med den 1 januari 2018 har man haft möjlighet att köpa ett månadskort
plus för sina resor inom färdtjänsten. Vid införandet var korten prissatta till 1,5
gånger kostnaden för månadskortet för länskort plus och Visbykort plus eftersom
detta innebar en ”dörr till dörr” funktion.
För att inte färdtjänstresenärer skall drabbas hårt av en så stor höjning och avstå från
arbets- och utbildningsresor föreslogs att beslutet ändras. Nytt beslut togs senare så
att priset på kortet sänktes från och med 1 april 2018 till att motsvara 1 gånger
månadskortet med tillägg att även Förortskort plus blev möjlig att köpas.
Nuvarande upplägg innebär att resenären kan genom att köpa ett månadskort plus
(läns- , förorts- eller Visbykort) få tillgång till en taxitjänst dygnet runt med
obegränsat antal resor för en fast månadskostnad som motsvarar kostnaden för
motsvarande månadskort inom den allmänna kollektivtrafiken.
Utvärdering av månadskort plus
Syftet med månadskort plus från kollektivtrafikenheten var att färdtjänstresenären
skulle använda månadskortet till att åka i den allmänna kollektivtrafiken, där den var
tillgänglighetsanpassad. Där trafiken inte var tillgänglighetsanpassad skulle resenären
kunna nyttja färdtjänst som tidigare.
Vid granskning ser vi att kortet inte använts på ett sådant sätt som tanken var från
början. Vi har alltså inte fått färdtjänstresenären att använda den allmänna
kollektivtrafiken mer än tidigare.
Kommentarer från Miljö- och byggnämnden och tekniska nämndens samrådsgrupp
med organisationer för personer med funktionsnedsättning:
Kollektivtrafikenheten medverkade på samrådsmöte 2019-05-28 där enheten
presenterade de tilltänka förslagen och bakgrunden till dem. Vid mötet framkom
följande kommentarer och andra förslag till åtgärder.
Gruppen är tydlig i sin mening att all form av ändring kommer att påverka
resenärerna mycket negativt. De påtalar också oro över att vissa resenärer inte
kommer att ha råd med sitt resande om avgifterna höjs, vilket befaras leda till att
individer isolerar sig i sina hem.
Gruppen var dock förstående till den bilden som presenterades med ökade kostnader
och det behov kollektivtrafikenheten har att möta sin budget. Däremot tyckte man
att politiken bör göra en omprioritering av tillgängliga medel inom Regionen så att
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andra verksamheter lösgör medel som kan användas till att betala för den trafik som
utförs idag.
Gruppen tar med sig informationen till respektive organisation och återkommer
snarast skriftligt med ytterligare tankar och eventuella förslag till andra lösningar till
att minska på totala kostnader för färdtjänstverksamheten.
Egenavgifter inom färdtjänsten:
Vid arbetet att hitta jämförelse kommuner i Sverige framkom det att stora skillnader
mellan olika kommuner i samma län förekommer. Detta medför att om vi skall
jämföra Region Gotland med andra kommuner i Sverige kommer jämförelsen inte att
vara relevant och rättvisande. Exempel på detta kan nämnas att inom flertalet län kan
olika kommuners egenavgifter skilja sig mycket från den sammantagna egenavgiften
för länet. Vi hittar kommuner som både har betydligt högre och lägre egenavgifts
procent jämfört med sammantagna egenavgiften för länet. Detta beror oftast på att
vissa kostnader tas centralt i länet och andra kostnader hänvisas direkt till respektive
kommun.
Då Region Gotland är både kommun och landsting samtidigt samlas samtliga
kostnader på ett och samma ställer för vår räkning och vi kan inte skilja på vad som
är kostnader för kommun och vad som är kostnad för landsting. För att hitta en
rättvis jämförelse med Region Gotland, gör vi bedömningen att jämförelse på
länsnivå är det bästa vi kan komma fram till.
Utvecklingen för egenavgifter inom Region Gotland har varit negativ sedan 2017 där
vi ser en tillbakagång från ca 18 % till dagens 13,6 %.
Bedömning

Månadskort plus
För att kunna bryta den ekonomiska negativa trend som nu råder inom färdtjänsten,
där kostnaderna ökar och andelen intäkter minskar årligen föreslås något av följande
fyra alternativen istället för nuvarande månadskort plus.
1.
Avskaffande av månadskort plus med hänvisning till ökade kostnader
och utebliven effekt gällande ökat resande med den allmänna kollektivtrafiken
2.

Återinföra arbetsresekort utan prishöjning

3.
Återinföra arbetsresekort med en prishöjning motsvarande 1,5 gånger
priset på nuvarande månadskort plus
4.

Återinföra arbetsresekort med enhetspris

Egenavgift
För att kunna komma tillrätta med nuvarande ekonomiska läge inom färdtjänsten bör
egenavgifterna justeras till nivå motsvarande genomsnittet i riket. Vi föreslår att
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höjningen görs under en treårsperiod för att mildra effekten på de som använder
färdtjänsten.
Barn- och genusperspektiv
Månadskort plus
Konsekvensen är den samma inom denna grupp förutsatt att de idag använder sig av
månadskort plus.
Justering av egenavgift
Konsekvensen är den samma inom denna grupp som för de övriga och kan uppfattas
som ekonomiskt betungande.
Landsbygdsperspektiv
Månadskort plus
Statistiken visar att den främsta ökningen inom månadskort sker inom kategorin
Visbykortet och därav påverkas inte landsbygden i högre grad än andra. Däremot har
resans längd en betydelse för den kostnad som resenären har för egenavgiften, där
längre resa har högre egenavgift.
Justering av egenavgift
Konsekvensen är den samma inom denna grupp som för de övriga och kan uppfattas
som ekonomiskt betungande.
Ekonomisk konsekvensanalys
Månadskort plus
För regionen bedöms förslagen ge en positiv ekonomisk effekt i form av något
mindre resande och i vilket fall som helst ökade intäkter genom att
färdtjänstresenären börjar betala egenavgift för de resor som uppfattas som ”övrigt”
resande. Beroende på vilket alternativ man väljer kommer effekten för Regionen bli
olika.
Justering av egenavgift
En höjning av egenavgiften kommer med största sannolikhet att innebära minskade
kostnader för regionen inom färdtjänsten. Effektens storlek beror helt på hur
resandemönstret förändras vid höjning av egenavgiften.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av enhetschef Jyrki Vainio.
Yrkanden:
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Ordförande Karl-Johan Boberg (C) yrkar på att följa förslag nr 4. Återinföra
arbetsresekort med enhetspris.
Tekniska nämnden ger förvaltningen att återkomma till nämnden efter ett år med en
utvärdering av beslutet.
Ordförande ställer proposition på sitt yrkande mot förvaltningens förslag och finner
att yrkandet vinner bifall.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämndens arbetsutskott hänskjuter ärendet till tekniska nämnden utan eget
yttrande.
Tekniska nämndens arbetsutskott ger förvaltningen i uppdrag att återkomma till
tekniska nämnden med:
1. Vidare analys om ett enhetligt arbetsresekort till högre pris med rimligt antal
fritidsresor.
2. Analys av hur Gotland ligger med 13.9% egenkostnad jämfört med liknande
kommuner. Förslag om ny nivå inklusive förslag på justering av egenavgiften i
förhållande till jämförbara kommuner.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-06-12
Bilaga: 20190612 Utvärdering månadskort plus revision 3
TN§ 75 (2018)
TN AU § 90 (2019)
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Ärende TN 2019/658
12 juni 2019

Jyrki Vainio

Tekniska nämnden

Utvärdering av kollektivtrafik beslut § 75
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att godkänna utvärderingen.
Tekniska nämnden beslutar att avskaffa månadskort plus inom kategorierna länskort,
Visbykort och förortskort enligt alternativ 1, 2, 3 eller 4 nedan inom färdtjänsten
från och med RFs beslut samt att reglementen och bestämmelser anpassas efter
beslutet.
Tekniska nämnden beslutar att revidera egenavgiften inom färdtjänsten enligt förslag.

Sammanfattning

Tekniska nämndens arbetsutskott 2019-04-10 § 90 beslutade att återremittera ärendet
till teknikförvaltningen med följande uppdrag:
1. Påbörja dialog med samrådsgruppen mellan nämnderna och personer med
funktionsnedsättning. En representant från oppositionen inbjuds att delta på mötet.
2. Ta fram en konsekvensbeskrivning framförallt för arbetspendlare. Ärendet
återremitteras tills dialog har genomförts.
Efter presentationen vid TNAU 20190410 fick enheten uppdraget att ytterligare
belysa vilka konsekvenser ett beslut om avskaffande av månadskort plus inom
färdtjänsten skulle få. Efter presentationen vid TNAU 20190605 fick enheten i
uppdrag att särskilt belysa förutsättning och effekten om införandet av
arbetsresekortet med enhetligt pris inkluderande att antal fria övriga resor. Enheten
skall även lämna förslag på ett nytt enhetspris för tilltänkta ”Arbetsresekortet”.
Ett ytterligare uppdrag vid TNAU 20190605 var att ta fram en utredning inklusive
förslag på ny taxa för egenavgiften. Enheten skall även ta fram information om hur
Region Gotland är i jämförelse med övriga regioner och kommuner i Sverige. Särskilt
hänsyn skall tas till de regioner och kommuner som är jämförbara med Region
Gotland.
Förutom detta skall alternativ för enbart avskaffande av månadskort plus redovisas.

1 (8)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende TN 2019/658

Enheten skulle också säkra att information om det tilltänkta beslutet diskuteras i
samråd med Region Gotlands tillgänglighetsråd. Samtidigt skall information inhämtas
om eventuellt andra förslag för åtgärder.
TNAU påtalade också att de mycket väl förstår behovet av att nuvarande
kostnadsnivå måste reduceras för att en god ekonomisk hushållning skall kunna
uppnås.
Sammantaget kan man konstatera att:
Månadskort plus
•

Vid ytterligare analyser visar det sig att den främsta faktorn som styr
totala månadskostnaden för resenären är antalet genomförda resor
under månaden

•

Vid undersökning med nuvarande beställningscentral framkom att det
inte är tekniskt möjligt att inkludera fria övriga resor i kombination
med ett s.k. ”arbetsresekort”

•

Återinförande av s.k. ”Arbetsresekort” förutsätter att de aktuella
adresser som avses skall vara definierade i systemet i förväg

•

Av 115 månadskort innehavare i februari månad gjorde 56 stycken. 20
eller fler arbetsresor i månaden, 80 stycken gjorde 10 eller fler
arbetsresor i månaden

•

Ett rimligt enhetspris för ett arbetsresekort bedöms vara 620 kr/mån

•

Månadskort plus användare i februari 2019 utgjorde ca 5 % av alla
färdtjänstberättigade (112 st. av ca 2000 st.)

•

Antalet månadskort ser ut att stabilisera sig på nuvarande nivå

•

Vår taxestruktur på egenavgifter medverkar till att premiera de som
reser ofta och långt på sina månadskort

•

Fortsatt ökning av kostnader för Regionen härrörande till månadskort
plus

•

Om man enbart avskaffar månadskort plus utan alternativ ersättning
kommer majoriteten av nuvarande månadskort plus innehavare
drabbas av högre kostnader

•

Vid införande av arbetsresekortet, som gäller mellan två fasta adresser,
kommer nuvarande månadskort innehavare uppleva högre kostnad på
de resor som inte täcks av arbetsresekortet

•

Det behövs i snitt nio (9) enkelresor för att man skall kunna tjäna in
kostnaden för arbetsresekortet inom respektive kategori dvs färre än 5
arbetsdagar tur och retur till arbete eller daglig verksamhet i månaden,
förutsatt att kostnaden för arbetsresekortet är samma som nuvarande
månadskort plus inom respektive kategori

•

Det behövs i snitt tretton (13) enkelresor för att man skall kunna tjäna
in kostnaden för arbetsresekortet inom respektive kategori dvs färre än
7 arbetsdagar tur och retur till arbete eller daglig verksamhet i
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månaden, om arbetsresekortet kostar 1,5 gånger nuvarande månadskort
plus inom respektive kategori
•

Högre antal resor gör att vi oftare och tidigare än förut hamnar i läget
att vi har brist på fordon i trafik

•

Ett månadskort plus eller arbetsresekort är ett sätt att begränsa
kostanden för resenären för de resor som genomförs under månaden,
vilket leder till att kostnaden för egenavgiften blir lägre än för de övriga
som betalar egenavgiften

•

Om man utöver detta inför ett antal fria resor för de som har
arbetsresekortet har man ytterligare tillfört förmåner till en begränsad
grupp individer och likabehandling utifrån förutsättningen
färdtjänstberättigad sätts ytterligare ur spel

Egenavgifter
•

Jämförelse mellan kommuner är inte praktisk då förutsättningarna
skiljer sig mellan olika länen i Sverige

•

En rättvisare jämförelse kan göras mellan länen

•

2017 var egenavgiftsnivån på ca 18 % och har sedan sjunkit till dagens
13,6 %

•

Snittet i Sverige låg 2017 på ca 27 %

•

Höjning av egenavgift behövs för att nå en ekonomi i balans

Införandet av månadskort plus
Före den 1 januari 2018 hade resenärer inom färdtjänsten tillgång till ett s.k.
arbetsresekort som tillät innehavaren att åka mellan bostaden och arbetsplatsen, där
båda adresserna var fördefinierade, en gång om dagen tur- och retur för motsvarande
kostnad för månadskort inom allmänna kollektivtrafiken.
Från och med den 1 januari 2018 har man haft möjlighet att köpa ett månadskort
plus för sina resor inom färdtjänsten. Vid införandet var korten prissatta till 1,5
gånger kostnaden för månadskortet för länskort plus och Visbykort plus eftersom
detta innebar en ”dörr till dörr” funktion.
För att inte färdtjänstresenärer skall drabbas hårt av en så stor höjning och avstå från
arbets- och utbildningsresor föreslogs att beslutet ändras. Nytt beslut togs senare så
att priset på kortet sänktes från och med 1 april 2018 till att motsvara 1 gånger
månadskortet med tillägg att även Förortskort plus blev möjlig att köpas.
Nuvarande upplägg innebär att resenären kan genom att köpa ett månadskort plus
(läns- , förorts- eller Visbykort) få tillgång till en taxitjänst dygnet runt med
obegränsat antal resor för en fast månadskostnad som motsvarar kostnaden för
motsvarande månadskort inom den allmänna kollektivtrafiken.
Utvärdering av månadskort plus
Syftet med månadskort plus från kollektivtrafikenheten var att färdtjänstresenären
skulle använda månadskortet till att åka i den allmänna kollektivtrafiken, där den var
tillgänglighetsanpassad. Där trafiken inte var tillgänglighetsanpassad skulle resenären
kunna nyttja färdtjänst som tidigare.
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Vid granskning ser vi att kortet inte använts på ett sådant sätt som tanken var från
början. Vi har alltså inte fått färdtjänstresenären att använda den allmänna
kollektivtrafiken mer än tidigare.
Kommentarer från Miljö- och byggnämnden och tekniska nämndens
samrådsgrupp med organisationer för personer med funktionsnedsättning
Kollektivtrafikenheten medverkade på samrådsmöte 2019-05-28 där enheten
presenterade de tilltänka förslagen och bakgrunden till dem. Vid mötet framkom
följande kommentarer och andra förslag till åtgärder.
Gruppen är tydlig i sin mening att all form av ändring kommer att påverka
resenärerna mycket negativt. De påtalar också oro över att vissa resenärer inte
kommer att ha råd med sitt resande om avgifterna höjs, vilket befaras leda till att
individer isolerar sig i sina hem.
Gruppen var dock förstående till den bilden som presenterades med ökade kostnader
och det behov kollektivtrafikenheten har att möta sin budget. Däremot tyckte man
att politiken bör göra en omprioritering av tillgängliga medel inom Regionen så att
andra verksamheter lösgör medel som kan användas till att betala för den trafik som
utförs idag.
Gruppen tar med sig informationen till respektive organisation och återkommer
snarast skriftligt med ytterligare tankar och eventuella förslag till andra lösningar till
att minska på totala kostnader för färdtjänstverksamheten.
Egenavgifter inom färdtjänsten
Vid arbetet att hitta jämförelse kommuner i Sverige framkom det att stora skillnader
mellan olika kommuner i samma län förekommer. Detta medför att om vi skall
jämföra Region Gotland med andra kommuner i Sverige kommer jämförelsen inte att
vara relevant och rättvisande. Exempel på detta kan nämnas att inom flertalet län kan
olika kommuners egenavgifter skilja sig mycket från den sammantagna egenavgiften
för länet. Vi hittar kommuner som både har betydligt högre och lägre egenavgifts
procent jämfört med sammantagna egenavgiften för länet. Detta beror oftast på att
vissa kostnader tas centralt i länet och andra kostnader hänvisas direkt till respektive
kommun.
Då Region Gotland är både kommun och landsting samtidigt samlas samtliga
kostnader på ett och samma ställer för vår räkning och vi kan inte skilja på vad som
är kostnader för kommun och vad som är kostnad för landsting. För att hitta en
rättvis jämförelse med Region Gotland, gör vi bedömningen att jämförelse på
länsnivå är det bästa vi kan komma fram till.
Utvecklingen för egenavgifter inom Region Gotland har varit negativ sedan 2017 där
vi ser en tillbakagång från ca 18 % till dagens 13,6 %.
Bedömning

Månadskort plus
För att kunna bryta den ekonomiska negativa trend som nu råder inom färdtjänsten,
där kostnaderna ökar och andelen intäkter minskar årligen föreslås något av följande
fyra alternativen istället för nuvarande månadskort plus.
1.

Avskaffande av månadskort plus med hänvisning till ökade kostnader
och utebliven effekt gällande ökat resande med den allmänna
kollektivtrafiken
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2.

Återinföra arbetsresekort utan prishöjning

3.

Återinföra arbetsresekort med en prishöjning motsvarande 1,5 gånger
priset på nuvarande månadskort plus

4.

Återinföra arbetsresekort med enhetspris

Egenavgift
För att kunna komma tillrätta med nuvarande ekonomiska läge inom färdtjänsten bör
egenavgifterna justeras till nivå motsvarande genomsnittet i riket. Vi föreslår att
höjningen görs under en treårsperiod för att mildra effekten på de som använder
färdtjänsten.
Konsekvensanalys
Alternativ 1- Avskaffande av månadskort plus utan ersättning
Vid avskaffandet av månadskort plus kommer majoriteten av nuvarande
månadskortinnehavare få ökade kostnader för sitt resande, såväl arbetsresor som
övriga resor. Detta kan upplevas som en stor påverkan på den privata ekonomin
vilket kan leda till att resenärer avstår från resandet på grund av ekonomiska skäl.
Dock skall man komma ihåg att den ökade kostnaden är i linje med den kostnad man
har genom egenavgift för sitt resande. Effekten av en ytterligare begränsning av
kostnaden för individen uteblir vid avskaffande av månadskort plus vilket i sin tur är
ett steg i likabehandling av de individer som är berättigade till färdtjänst.
För Regionen skulle avskaffandet av månadskort plus utan ersättning innebära en
ökning av intäkter på ca 1 918 000 kr på helår, förutsatt att resandet inte påverkas av
avskaffandet av månadskortet.
Alternativ 2 – Avskaffande av månadskort plus och införande av arbetsresekort utan prishöjning
Vid återinförandet av ett arbetsresekort enligt tidigare modell skulle samtliga
resenärer som använder nuvarande månadskort plus för andra resor än arbetsresor
bli föremål för ökade kostnader i form av egenavgift för de resor som betraktas som
”övriga”.
Alternativ 2 skulle för ge en ökning av intäkter på ca 250 000 kr på helår, förutsatt att
resandet inte påverkas av införandet av arbetsresekort utan prishöjning. Samtidigt
skulle regionen ha en utebliven intäkt om ca 913 000 kr årligen jämfört med om alla
betalade den egenavgift som är i taxan för respektive resa.
Alternativ 3 – Avskaffande av månadskort plus och införande av arbetsresekort med en
prishöjning om 1,5 gånger
Den ekonomiska konsekvensen för resenären är att hen behöver åka 12-15 st.
enkelresor till och från arbetet/daglig verksamhet istället för 8-10 st. för att ett
arbetsresekort med högre pris är ekonomiskt fördelaktigt för resenären på en månad.
Alla andra resor betraktas då som övriga och blir föremål för egenavgift enligt
nuvarande taxa.
Vid införandet av arbetsresekort med 1,5 gånger nuvarande priset skulle några
enstaka individer även beröras genom att de inte skulle finna nya priset ekonomiskt
fördelaktigt för de antal arbetsresor som görs under månaden. Under februari månad
2019 skulle 3 länskortsinnehavare och 2 Visbykortsinnehavare hamna inom
intervallet att det nya priset inte skulle vara ekonomiskt fördelaktigt för dem.
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För regionen skulle förslaget med 1,5 gånger priset ge ytterligare ökade intäkter på
helår med ca 449 000 kr jämfört med nuvarande månadskort plus, men samtidigt en
utebliven intäkt om ca 717 000 kr årligen jämfört med om alla betalade den
egenavgift som är i taxan för respektive resa.
Alternativ 4 – Avskaffande av månadskort plus och införande av arbetsresekort med enhetspris
Vid införandet av ett arbetsresekort enligt tidigare modell skulle samtliga resenärer
som använder nuvarande månadskort plus för andra resor än arbetsresor bli föremål
för ökade kostnader i form av egenavgift för de resor som betraktas som ”övriga”.
Detta skulle även innebära att de resenärer som idag har länskort plus och enbart
använder den till arbetsresor skulle uppfatta nya priset mer ekonomiskt tilltagande än
nuvarande pris. Övriga kortinnehavare skulle uppfatta att även om man använder
kortet till enbart arbetsresor idag, blir kostnaden för arbetsresekortet högre per
månad jämfört med nuvarande månadskort plus (Visby eller tätort).
Ytterligare en viktig aspekt är att ett s.k. arbetsresekort ger en liten grupp individer
inom kollektivet för färdtjänstresenärer en förmån som de andra inte har. Dessa
individer kommer genom arbetsresekortet att betala mindre för sina resor jämfört
den gruppen som inte har arbetsresekort och får betala vanlig färdtjänsttaxa för sina
samtliga resor. Om man dessutom skulle erbjuda ytterligare fria resor för gruppen
som har arbetsresekort skulle man ytterligare frångå principen för likabehandling av
individer inom samma grupp.
För regionen skulle alternativ 4 innebära en intäktsökning på ca 350 000 kr årligen
jämfört med nuvarande månadskort plus, men samtidigt en utebliven intäkt om ca
816 000 kr årligen jämfört med om alla betalade den egenavgift som är i taxan för
respektive resa.
Justering av egenavgiften att motsvara riksgenomsnittet
En höjning av egenavgiften kommer sannolikt att upplevas väldigt betungande för
samtliga som idag använder sig av färdtjänsten. Troligtvis kommer det även att
innebära att tjänsten kommer att användas mindre och några grupper kommer att
hävda att de inte kommer att ha råd att nyttja tjänsten i samma omfattning som
tidigare. Detta kan medföra vissa ”inlåsningseffekter” om medborgarna inte lämnar
sina hem i samma omfattning som tidigare.
En positiv effekt av en höjning skulle kunna vara att några av resenärerna skulle
kunna uppfatta den allmänna kollektivtrafiken som ett alternativ och därigenom
nyttja den mer, förutsatt att det är möjligt. Detta skulle kunna inträffa främst inom
Visby där trafiken är mer utbyggd och bättre tillgänglighetsanpassad än i övriga länet
och där avstånden är korta.
Förslag på ny taxa efter första höjningen
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Nuvarande taxa
Avstånd km
0-4
5-11
12-18
19-25
26-32
33-39
40-46
47-54
Över 55

Föreslagen taxa

Dagtid mellan Nattid mellan Dagtid mellan Nattid mellan
kl. 05-22
kl. 22-05
kl. 05-22
kl. 22-05
45 kr
56 kr
60 kr
74 kr
50 kr
61 kr
67 kr
81 kr
56 kr
66 kr
74 kr
88 kr
73 kr
84 kr
97 kr
112 kr
84 kr
94 kr
112 kr
125 kr
89 kr
101 kr
118 kr
134 kr
94 kr
106 kr
125 kr
141 kr
101 kr
111 kr
134 kr
148 kr
106 kr
117 kr
141 kr
156 kr

Ekonomiska konsekvenser för Regionen vid höjning till 18 %
Vilka effekter en höjning skulle få i verkligheten är svårt att förutse, men några
effekter kommer sannolikt att inträffa. Vi utgår från att nyttjandet av tjänsten skulle
minska med 5 %, 10 % respektive 15 % och ser vad det skulle innebära. Tabellen
nedan redovisar effekten uttryckt i tusental kronor och procent.

Barn- och genusperspektiv
Månadskort plus
Konsekvensen är den samma inom denna grupp förutsatt att de idag använder sig av
månadskort plus.
Justering av egenavgift
Konsekvensen är den samma inom denna grupp som för de övriga och kan uppfattas
som ekonomiskt betungande.
Landsbygdsperspektiv
Månadskort plus
Statistiken visar att den främsta ökningen inom månadskort sker inom kategorin
Visbykortet och därav påverkas inte landsbygden i högre grad än andra. Däremot har
resans längd en betydelse för den kostnad som resenären har för egenavgiften, där
längre resa har högre egenavgift.
Justering av egenavgift
Konsekvensen är den samma inom denna grupp som för de övriga och kan uppfattas
som ekonomiskt betungande.
Ekonomisk konsekvensanalys
Månadskort plus
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För regionen bedöms förslagen ge en positiv ekonomisk effekt i form av något
mindre resande och i vilket fall som helst ökade intäkter genom att
färdtjänstresenären börjar betala egenavgift för de resor som uppfattas som ”övrigt”
resande. Beroende på vilket alternativ man väljer kommer effekten för Regionen bli
olika.
Justering av egenavgift
En höjning av egenavgiften kommer med största sannolikhet att innebära minskade
kostnader för regionen inom färdtjänsten. Effektens storlek beror helt på hur
resandemönstret förändras vid höjning av egenavgiften.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-06-12
Bilaga: 20190612 Utvärdering månadskort plus revision 3
TN§ 75 (2018)
TN AU § 90 (2019)
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Utvärdering månadskort plus revision 3
Datum:
20190612
Av:
Jyrki Vainio

Bakgrund
Efter presentationen vid TNAU 20190410 fick enheten uppdraget att ytterligare belysa vilka
konsekvenser ett beslut om avskaffande av månadskort plus inom färdtjänsten skulle få. Efter
presentationen vid TNAU 20190605 fick enheten i uppdrag att särskilt belysa förutsättning och
effekten om införandet av arbetsresekortet med enhetligt pris inkluderande ett antal fria övriga
resor. Enheten skulle även lämna förslag på ett nytt enhetspris för det tilltänkta ”Arbetsresekortet”.
Ett ytterligare uppdrag vid TNAU 20190605 var att ta fram en utredning inklusive förslag på ny taxa
för egenavgiften. Enheten skall även ta fram information om hur Region Gotlands egenavgift är i
jämförelse med övriga regioner och kommuner i Sverige. Särskilt hänsyn skall tas till de regioner och
kommuner som är jämförbara med Region Gotland.

Sammanfattning
Månadskort plus














Vid ytterligare analyser visar det sig att den främsta faktorn som styr totala
månadskostnaden för resenären är antalet genomförda resor under månaden
Vid undersökning med nuvarande beställningscentral framkom att det inte är tekniskt möjligt
att inkludera fria övriga resor i kombination med ett s.k. ”arbetsresekort”
Återinförande av s.k. ”Arbetsresekort” förutsätter att de aktuella adresser som avses skall
vara definierade i systemet i förväg
Av 115 månadskort innehavare i februari månad gjorde 56 stycken. 20 eller fler arbetsresor i
månaden, 80 sttycken gjorde 10 eller fler arbetsresor i månaden
Ett rimligt enhetspris för ett arbetsresekort bedöms vara 620 kr/mån
Månadskort plusanvändare i februari 2019 utgjorde ca 5 % av alla färdtjänstberättigade
(112 st. av ca 2000 st.)
Antalet månadskort ser ut att stabilisera sig på nuvarande nivå
Vår taxestruktur på egenavgifter medverkar till att premiera de som reser ofta och långt på
sina månadskort
Fortsatt ökning av kostnader för Regionen härrörande till månadskort plus
Om man enbart avskaffar månadskort plus utan alternativ ersättning kommer majoriteten av
nuvarande månadskort plus innehavare drabbas av högre kostnader
Vid införande av arbetsresekortet, som gäller mellan två fasta adresser, kommer nuvarande
månadskortsinnehavare uppleva högre kostnad på de resor som inte täcks av
arbetsresekortet
Det behövs i snitt nio (9) enkelresor för att man skall kunna tjäna in kostnaden för
arbetsresekortet inom respektive kategori dvs färre än 5 arbetsdagar tur och retur till arbete








eller daglig verksamhet i månaden, förutsatt att kostnaden för arbetsresekortet är samma
som nuvarande månadskort plus inom respektive kategori
Det behövs i snitt tretton (13) enkelresor för att man skall kunna tjäna in kostnaden för
arbetsresekortet inom respektive kategori dvs färre än 7 arbetsdagar tur och retur till arbete
eller daglig verksamhet i månaden, om arbetsresekortet kostar 1,5 gånger nuvarande
månadskort plus inom respektive kategori
Högre antal resor gör att vi oftare och tidigare än förut hamnar i läget att vi har brist på
fordon i trafik
Ett månadskort plus eller arbetsresekort är ett sätt att begränsa kostanden för resenären för
de resor som genomförs under månaden, vilket leder till att kostnaden för egenavgiften blir
lägre för de med kort än för de övriga som betalar egenavgift
Om man utöver detta inför ett antal fria resor för de som har arbetsresekortet har man
ytterligare tillfört förmåner till en begränsad grupp individer och likabehandling utifrån
förutsättningen färdtjänstberättigad sätts ytterligare ur spel

Egenavgifter






Jämförelse mellan kommuner är inte praktisk då förutsättningarna skiljer sig mellan de olika
länen i Sverige
En rättvisare jämförelse kan göras mellan länen
2017 var egenavgiftsnivån på ca 18 % och har sedan sjunkit till dagens 13,6 %
Snittet i Sverige låg 2017 på ca 27 %
Höjning av egenavgift behövs för att nå en ekonomi i balans

Månadskort Plus
Definitioner
Vid undersökningen har följande definitioner använts vid identifiering av de resor individen har gjort
under februari månad 2019.
För att kunna avgöra vilken effekt olika förändringar får hos våra resenärer används antalet resor av
medellängd vid beräkning av kostnaden för resenären.
Arbetsresa = Resa mellan två fasta adresser mer än en gång i månaden. Här beräknas resan tur och
retur.
Övriga resor = Samtliga andra resor under månaden som inte fyller kriteriet för arbetsresor ovan
Medelreslängd = Antal km resande / antal resor

Förutsättningar och antaganden
Egenavgiftsstruktur i nuvarande taxa

Den trappstegsmodell vi har på egenavgiften inom regionen medför att resenären upplever
kostnaden i fasta intervaller beroende på avståndet mellan start- och slutpunkt för resan. I detta
sammanhang förutsätter vi att antalet s.k. ”arbetsresor” blir avgörande för resenären när hen skall
besluta om/när ett ”arbetsresekort” plus är aktuellt att införskaffas.

Resmönster
I våra fortsatta kalkyler antar vi att resenären upplever kostnaden för arbetsresekortet motiverat
under förutsättningen att antingen antalet resor per månad eller respektive resas längd motiverar
införskaffandet av ”arbetsresekortet”. Vi förutsätter även att det resmönster man har inte påverkas
av vilket erbjudande som finns. Detta är ett väldigt grovt antagande och syftar endast till att belysa
olika ekonomiska effekter vid olika erbjudanden. Det troliga är att vi ser någon form av förändring i
resmönster vilket är väldigt svårt att bedöma i skrivande stund.
Vi exemplifierar den ekonomiska effekten för individen med utgångspunkt från 10 respektive 20
arbetsresor i månaden.

Tekniska förutsättningar
Vid kontakt med nuvarande Beställningscentral (SAMRES) har det framkommit att kombination av
”arbetsresekort” med ett antal fria övriga resor inte är tekniskt genomförbart i nuvarande system.
För att detta skall vara möjligt skulle en mer omfattande omprogrammering behöva komma till vilket
i sin tur skulle medföra kostnader och tar tid att genomföra. Det har framkommit att även om det var
tekniskt möjligt skulle det praktiskt inte vara motiverat att kombinera ett ”arbetsresekort”
erbjudande med ett bestämt antal fria övriga resor. Den ökade administrationen det skulle innebära
hos beställningscentralen skulle i dagsläget vara övermäktig inom nuvarande avtal. Det skulle även
innebära en överhängande risk att förvirring uppstår i samtliga led vilka resor som anses vara fria
eller inte. Detta skulle försämra den upplevda kvalitén på den tjänst vi erbjuder och även öka
administrationen i vår egen organisation.
Vår bedömning är att ett alternativ med ”arbetsresekort” kombinerat med att antal fria resor inte
är genomförbart under nuvarande omständigheter.

Kostnad för arbetsresekort
I våra kalkyler utgår vi från antagandet att ett pris om 620 kr per månad är ett rimligt pris för ett
”arbetsresekort” som berättigar till resor till och från arbetsplatsen eller daglig verksamhet. Priset är

satt att vara mellan nuvarande pris på tätortskort plus och landsbyggskort plus. Detta anses även
vara en acceptabel kostnad för att ta sig till arbetet under en månad.

Nya ”arbetsresekortet”







Gäller mellan fördefinierade adresser en tur och retur resa om dagen
Kan tillåta fler än en arbetsreseadress och en hemadress
o Fler än en arbetsplats (skall anmälas i förväg)
o Fler än en boende adress (skall anmälas i förväg)
 Folkbokföringsadress
 Särskilt boende
 Växelvis boende
Gäller även inom allmän kollektivtrafik inom hela länet
Gäller till och med 65 år
Resor som inte ingår i kortet är föremål för den färdtjänsttaxa som tillämpas av regionen

Antal månadskort
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Kostnader för månadskort totalt

Antal färdtjänst tillstånd
Månadskort
6%

Övrigt
94%
Övrigt

Månadskort

Resmönster fördelat per individ under februari månad 2019
Visbykort (370 kr)

Resande i februari 2019
Antal resor: 1307
Antal km: 3701,6
Medelreslängd: 2,8 km
Antal resor / individ i genomsnitt: 24,20

Förortskort (495 kr)

Resande i februari 2019
Antal resor: 183
Antal km: 2279,2
Medelreslängd: 12,3 km
Antal resor / individ i genomsnitt: 26,14

Länskort (750 kr)

Resande i februari 2019
Antal resor: 1244
Antal km: 30 979,6
Medelreslängd: 24,6 km
Antal resor / individ i genomsnitt: 24,39

Beräkningar på totala intäkter februari månad
Vi jämför de faktiska intäkterna med de intäkter som förutsätts gälla om arbetsresekort med de olika
varianterna hade gällt under månaden.
Samtliga arbetsresor ingår i intäkten för arbetsresekortet och intäkter för övriga resor beräknas på
antalet resor och medelreselängd för respektive kategori av nuvarande kortinnehavare.
Av 115 st. månadskort plus innehavare i februari var det 86 st. som använde sina kort till arbetsresor
enbart eller arbetsresor i kombination med övriga resor.
Vid beräkning av effekten på arbetsresekort med nuvarande konstruktion med eller utan prishöjning
har vi antagit att de resenärer som inte skulle ha upplevt arbetsresekortet ekonomiskt fördelaktigt
skulle inte använda sig av det. Det vill säga antalet individer varierar mellan exemplen beroende på
om kortet skulle vara lönsamt eller inte.
Vilka typer av kort som var aktiverade under februari månad inklusive faktiska intäkterna för
Regionen.
Typ av kort
Visbykort
Förortskort
Länskort
Totalt

Antal
58
6
51
115

Intäkt per kort
370 kr
495 kr
750 kr
-

Totalt
21 460 kr
2 970 kr
38 250 kr
62 680 kr

Alternativ arbetsresekort med enhetspris
Antalet genomförda resor av månadskortsinnehavare i februari månad inklusive intäkt om övriga
resor betalats enligt taxan för egenavgift. Beräkningen görs på en snittresa för samtliga resor inom
respektive kategori för månaden.
Typ av kort
Arbetsresor tot.
Övriga resor
Visbykort
Förortskort
Länskort
Totalt

Antal
resor
2046
400
28
260
2734

Antal
Individer
86
-

Arbetsresekort
620 kr
-

Egenavgift per resa
i snitt
45 kr
56 kr
73 kr
-

Totalt
53 320 kr
18 000 kr
1 568 kr
18 980 kr
91 868 kr

Alternativ arbetsresekort nuvarande konstruktion och pris
Antalet genomförda resor av månadskortsinnehavare i februari månad inklusive intäkt om övriga
resor betalats enligt taxan för egenavgift. Beräkningen görs på en snittresa för samtliga resor inom
respektive kategori för månaden.
Typ av kort
Arbetsresor
Visbykort
Förortskort
Länskort
Övriga resor

Antal
resor
907
115
984
-

Antal
Individer
35
6
39
-

Arbetsresekort
370 kr
495 kr
750 kr
-

Egenavgift per resa
i snitt
-

Totalt
12 950 kr
2 970 kr
29 250 kr
-

Visbykort
Förortskort
Länskort
Totalt

400
28
260
2734

-

-

45 kr
56 kr
73 kr
-

18 000 kr
1 568 kr
18 980 kr
83 718 kr

Alternativ arbetsresekort nuvarande konstruktion med prishöjning 1,5 gånger
Antalet genomförda resor av månadskortsinnehavare i februari månad inklusive intäkt om övriga
resor betalats enligt taxan för egenavgift. Beräkningen görs på en snittresa för samtliga resor inom
respektive kategori för månaden.
Typ av kort
Arbetsresor
Visbykort
Förortskort
Länskort
Övriga resor
Visbykort
Förortskort
Länskort
Totalt

Antal
resor
907
115
984
400
28
260
2734

Antal
Individer
34
6
34
-

Arbetsresekort
555 kr
743 kr
1 125 kr
-

Egenavgift per resa
i snitt
45 kr
56 kr
73 kr
-

Totalt
18 870 kr
4 455 kr
38 250 kr
18 000 kr
1 568 kr
18 980 kr
100 123 kr

Alternativ avskaffande av månadskort utan ersättning
Detta kan jämföras med om man avskaffar månadskort plus utan att ersätta det med annat alternativ
och samtliga resenärer får betala egenavgift enligt taxa för samtliga resor i februari.
Typ av kort

Antal resor

Visbykort
Förortskort
Länskort
Totalt

1307
183
1244
2734

Egenavgift per
resa i snitt
45 kr
56 kr
73 kr
-

Totalt
58 815 kr
10 248 kr
90 812 kr
159 875 kr

Sammantagen effekt jämfört med alternativet att alla betalar egenavgift för sina samtliga resor
Typ av erbjudande
Idag (månadskort plus)
Arbetsresekort (utan prishöjning)
Arbetsresekort (prishöjt 1,5 gånger)
Arbetsresekort enhetspris
Enbart egenavgift

Intäkt per månad
62 680 kr
83 718 kr
100 123 kr
91 868 kr
159 875 kr

Totalt 12 månader
752 160 kr
1 004 616 kr
1 201 476 kr
1 102 416 kr
1 918 500 kr

Differens för
Regionen
- 1 166 340 kr
- 913 884 kr
- 717 024 kr
- 816 084 kr
0 kr

Konsekvenser i detalj
Alternativ 1: Avskaffande av månadskort plus utan ersättning
Vad händer vid beslut om enbart avskaffande av månadskort plus.
Vi använder februari månad 2019 i våra jämförelser.
Antal som får högre avgift på samtliga resor:
Typ av kort
Visbykort
Förortskort
Länskort

Antal använda
kort i februari
54
7
51

Antal som får högre
avgift
49
7
42

Antal som får högre avgift på sina arbetsresor:
Typ av kort
Visbykort
Förortskort
Länskort

Antal använda
kort i februari
54
7
51

Antal som får högre
avgift
35
6
39

Konsekvenser
Vid avskaffandet av månadskort plus kommer majoriteten av nuvarande månadskortinnehavare få
ökade kostnader för sitt resande, såväl arbetsresor som övriga resor. Detta kan upplevas som en stor
påverkan på den privata ekonomin vilket kan leda till att resenärer avstår från resandet på grund av
ekonomiska skäl. Dock skall man komma ihåg att den ökade kostnaden är i linje med den kostnad
man har genom egenavgift för sitt resande. Effekten av en ytterligare begränsning av kostnaden för
individen uteblir vid avskaffande av månadskort plus vilket i sin tur är ett steg i likabehandling av de
individer som är berättigade till färdtjänst.
För Regionen skulle avskaffandet av månadskort plus utan ersättning innebära en ökning av intäkter
på ca 1 918 000 kr på helår, förutsatt att resandet inte påverkas av avskaffandet av månadskortet.

Alternativ 2 Införande av ”Arbetsresekort” med ett pris
Ett alternativ till att avskaffa månadskort plus utan ersättning är att återgå till tidigare system med
ett så kallat arbetsresekort vilket berättigar innehavaren till en tur- och returresa mellan fasta
fördefinierade adresser (bostad och arbetsplats). Kortet skall även gälla inom den allmänna
kollektivtrafiken inom hela länet. Priset på kortet sätts på en acceptabel nivå för resenären med
tanke på giltigheten. Förslaget är på 620 kr/månad.
Om resenären genomför 10st. enkelresor till och från arbetet skulle varje resa kosta 62 kr, om antalet
resor är 20 st. blir kostnaden 31 kr per enkelresa.
Detta skulle kunna mildra effekten för de som använder färdtjänsten främst för sina resor till och från
ett arbete eller daglig verksamhet. Alla andra resor betraktas då som övriga och blir föremål för
egenavgift enligt nuvarande taxa.

För regionen skulle detta innebära en intäktsökning på ca 350 000 kr årligen jämfört med nuvarande
månadskort plus, men samtidigt en utebliven intäkt om ca 816 000 kr årligen jämfört med om alla
betalade den egenavgift som är i taxan för respektive resa.

Konsekvenser
Vid införandet av ett arbetsresekort enligt tidigare modell skulle samtliga resenärer som använder
nuvarande månadskort plus för andra resor än arbetsresor bli föremål för ökade kostnader i form av
egenavgift för de resor som betraktas som ”övriga”. Detta skulle även innebära att de resenärer som
idag har länskort plus och enbart använder den till arbetsresor skulle uppfatta nya priset mer
ekonomiskt tilltagande än nuvarande pris. Övriga kortinnehavare skulle uppfatta att även om man
använder kortet till enbart arbetsresor idag, blir kostnaden för arbetsresekortet högre per månad
jämfört med nuvarande månadskort plus (Visby eller tätort).
Ytterligare en viktig aspekt är att ett s.k. arbetsresekort ger en liten grupp individer inom kollektivet
för färdtjänstresenärer en förmån som de andra inte har. Dessa individer kommer genom
arbetsresekortet att betala mindre för sina resor jämfört den gruppen som inte har arbetsresekort
och får betala vanlig färdtjänsttaxa för sina samtliga resor. Om man dessutom skulle erbjuda
ytterligare fria resor för gruppen som har arbetsresekort skulle man ytterligare frångå principen för
likabehandling av individer inom samma grupp.

Alternativ 3 ”Arbetsresekort” utan prishöjning
Ett alternativ till att avskaffa månadskort plus utan ersättning är att återgå till tidigare system med
ett så kallat arbetsresekort vilket berättigar innehavaren till en tur- och returresa mellan två fasta
fördefinierade adresser (bostad och arbetsplats). Priset på kortet behålls på samma nivå som priset
för månadskort plus är idag.
Detta skulle kunna mildra effekten för de som använder färdtjänsten främst för sina resor till och från
ett arbete eller daglig verksamhet. Alla andra resor betraktas då som övriga och blir föremål för
egenavgift enligt nuvarande taxa.

Konsekvenser
Vid genomförandet av ett arbetsresekort enligt tidigare modell skulle samtliga resenärer som
använder nuvarande månadskort plus för andra resor än arbetsresor bli föremål för ökade kostnader
i form av egenavgift för de resor som betraktas som ”övriga”.
För regionen skulle detta innebära en intäktsökning på ca 250 000 kr årligen jämfört med nuvarande
månadskort plus, men samtidigt en utebliven intäkt om ca 913 000 kr årligen jämfört med om alla
betalade den egenavgift som är i taxan för respektive resa.

Alternativ 4 ”Arbetsresekort” med prishöjning
Ett ytterligare alternativ är att återgå till tidigare system med arbetsresekort med ett högre pris. Ett
förslag är att nuvarande månadskort pris höjs med 50 % till att motsvara 1,5 gånger nuvarande pris
på månadskort plus.
Nya priset för arbetsresekortet skulle då bli
Typ av kort
Visbykort
Förortskort
Länskort

Nytt pris
555 kr
743 kr
1 125 kr

Konsekvenser
Den ekonomiska konsekvensen för resenären är att hen behöver åka 12-15 st. enkelresor till och från
arbetet/daglig verksamhet istället för 8-10 st. för att ett arbetsresekort med högre pris är ekonomiskt
fördelaktigt för resenären på en månad. Alla andra resor betraktas då som övriga och blir föremål för
egenavgift enligt nuvarande taxa.
Vid införandet av arbetsresekort med 1,5 gånger nuvarande priset skulle några enstaka individer
även beröras genom att de inte skulle finna nya priset ekonomiskt fördelaktigt för de antal
arbetsresor som görs under månaden. Under februari månad 2019 skulle 3 länskort innehavare och 2
Visbykort innehavare hamna inom intervallet att det nya priset inte skulle vara ekonomiskt
fördelaktigt för dem.
För regionen skulle detta innebära en intäktsökning på ca 449 000 kr årligen jämfört med nuvarande
månadskort plus, men samtidigt en utebliven intäkt om ca 717 000 kr årligen jämfört med om alla
betalade den egenavgift som är i taxan för respektive resa.

Egenavgifter
Jämförelse
Vid arbetet att hitta jämförelse kommuner i Sverige framkom det att stora skillnader mellan olika
kommuner i samma län förekommer. Detta medför att om vi skall jämföra Region Gotland med
andra kommuner i Sverige kommer jämförelsen inte att vara relevant och rättvisande. Exempel på
detta kan nämnas att inom flertalet län kan olika kommuners egenavgifter skilja sig mycket från den
sammantagna egenavgiften för länet. Vi hittar kommuner som både har betydligt högre och lägre
egenavgifts procent jämfört med sammantagna egenavgiften för länet. Detta beror oftast på att vissa
kostnader tas centralt i länet och andra kostnader hänvisas direkt till respektive kommun.
Då Region Gotland är både kommun och landsting samtidigt samlas samtliga kostnader på ett och
samma ställer för vår räkning och vi kan inte skilja på vad som är kostnader för kommun och vad som
är kostnad för landsting. För att hitta en rättvis jämförelse med Region Gotland, gör vi bedömningen
att jämförelse på länsnivå är det bästa vi kan komma fram till.

Några exempel på skillnader inom länen
Exempel på skillnader inom ett län 2017 kan ses nedan. Vi titta på kommuner som är liknande storlek
som Gotland när det kommer till antalet invånare i länet.
Kommun
Antal invånare
Mölndal
68152
Trollhättan
58728
Uddevalla
56259
Skövde
55729
Karlskrona
66675
Varberg
63630
Östersund
63227
Falun
58923
Örnsköldsvik
56089
Nyköping
56011
Norrtälje
61769

Egenavgift %
6%
5%
20%
10%
0%
0%
29%
5%
3%
4%
0%

Län
Västra Götaland
Västra Götaland
Västra Götaland
Västra Götaland
Blekinge
Halland
Jämtland
Dalarna
Västernorrland
Södermanland
Stockholm

Egenavgift län %
30%
30%
30%
30%
0%
45%
17%
4%
5%
3%
36%

Gotland

59249

18%

Gotland

18%

Procentuell andel egenavgift per län 2017

2019 kostnader / intäkter Region Gotland
Period 2019
Kostnader
Egenavgifter
Egenavgift %
Jan-apr
4 566 629 kr
620 391 kr
13,6 %
Sedan 2017 har andelen egenavgift inom Region Gotland ytterligare sjunkit till att idag motsvara
ca 13,6 %.

Höjning av egenavgiften
För att Region Gotland skall kunna ta ett steg i riktning att få ekonomin i balans rekommenderas en
höjning av egenavgiften till att motsvara genomsnittet i riket. Detta bedöms vara en höjning som är
väl motiverad och behövlig som samtidigt inte skulle föra Regionen till toppen av tabellen när det
kommer till storleken på egenavgiften.
För Region Gotlands del skulle detta innebära en höjning från nuvarande 13,6 % till ca 27 %, en
höjning med 13,4 %-enheter, som också motsvarar en dubblering av nuvarande egenavgift.
Vi förstår att en höjning på en gång kommer att uppfattas som väldigt kraftig och kan tänka oss att
höjningen genomförs under en treårs period med följande intervaller. År 1 till 18 %, år 2 till 23 % och
år 3 till 27 %.

Förslag på taxa efter första höjningen
Nuvarande taxa

Avstånd km
0-4
5-11
12-18
19-25
26-32
33-39
40-46
47-54
Över 55

Föreslagen taxa

Dagtid mellan Nattid mellan Dagtid mellan Nattid mellan
kl. 05-22
kl. 22-05
kl. 05-22
kl. 22-05
45 kr
56 kr
60 kr
74 kr
50 kr
61 kr
67 kr
81 kr
56 kr
66 kr
74 kr
88 kr
73 kr
84 kr
97 kr
112 kr
84 kr
94 kr
112 kr
125 kr
89 kr
101 kr
118 kr
134 kr
94 kr
106 kr
125 kr
141 kr
101 kr
111 kr
134 kr
148 kr
106 kr
117 kr
141 kr
156 kr

Förslag på taxa efter andra höjningen
Nuvarande taxa

Avstånd km
0-4
5-11
12-18
19-25
26-32
33-39
40-46
47-54
Över 55

Föreslagen taxa

Dagtid mellan Nattid mellan Dagtid mellan Nattid mellan
kl. 05-22
kl. 22-05
kl. 05-22
kl. 22-05
45 kr
56 kr
75 kr
93 kr
50 kr
61 kr
83 kr
101 kr
56 kr
66 kr
93 kr
110 kr
73 kr
84 kr
121 kr
139 kr
84 kr
94 kr
139 kr
156 kr
89 kr
101 kr
148 kr
168 kr
94 kr
106 kr
156 kr
176 kr
101 kr
111 kr
168 kr
184 kr
106 kr
117 kr
176 kr
194 kr

Förslag på taxa efter tredje höjningen
Nuvarande taxa
Avstånd km Dagtid mellan Nattid mellan
kl. 05-22
kl. 22-05

0-4
5-11
12-18
19-25
26-32
33-39
40-46
47-54
Över 55

45 kr
50 kr
56 kr
73 kr
84 kr
89 kr
94 kr
101 kr
106 kr

56 kr
61 kr
66 kr
84 kr
94 kr
101 kr
106 kr
111 kr
117 kr

Föreslagen taxa
Dagtid mellan Nattid mellan
kl. 05-22
kl. 22-05
90 kr
100 kr
112 kr
146 kr
168 kr
178 kr
188 kr
202 kr
212 kr

112 kr
122 kr
132 kr
168 kr
188 kr
202 kr
212 kr
222 kr
234 kr

Ekonomiska konsekvenser för Regionen
Vilka effekter en höjning skulle få i verkligheten är svårt att förutse, men några effekter kommer
sannolikt att inträffa. Vi utgår från att nyttjandet av tjänsten skulle minska med 5 %, 10 % respektive
15 % och ser vad det skulle innebära. Tabellen nedan redovisar effekten uttryckt i tusental kronor
och procent.
Ekonomisk effekt vid höjning till 18 %
Budget 2019
0%
Kostnad
14 600
14 600
Egenavgift %
13,60%
18%
Egenavgift
1 986
2 628
Netto
12 614
11 972

-5%
13 870
18%
2 497
11 373

-10%
13 140
18%
2 365
10 775

-15%
12 410
18%
2 234
10 176

Ekonomisk effekt vid höjning till 23 %
Budget 2019
0%
Kostnad
14 600
14 600
Egenavgift %
13,60%
23%
Egenavgift
1 986
3 358
Netto
12 614
11 242

-5%
13 870
23%
3 190
10 680

-10%
13 140
23%
3 022
10 118

-15%
12 410
23%
2 854
9 556

Ekonomisk effekt vid höjning till 27 %
Budget 2019
0%
Kostnad
14 600
14 600
Egenavgift %
13,60%
27%
Egenavgift
1 986
3 942
Netto
12 614
10 658

-5%
13 870
27%
3 745
10 125

-10%
13 140
27%
3 548
9 592

-15%
12 410
27%
3 351
9 059

Konsekvenser
En höjning av egenavgiften kommer att upplevas väldigt betungande för samtliga som idag använder
sig av färdtjänsten. Troligtvis kommer det även att innebära att tjänsten kommer att användas
mindre och några grupper kommer att hävda att de inte kommer att ha råd att nyttja tjänsten i
samma omfattning som tidigare. Detta kan medföra vissa ”inlåsningseffekter” om medborgarna inte
lämnar sina hem i samma omfattning som tidigare.
En positiv effekt av en höjning skulle kunna vara att några av resenärerna skulle kunna uppfatta den
allmänna kollektivtrafiken som ett alternativ och därigenom nyttja den mer, förutsatt att det är
möjligt. Detta skulle kunna inträffa främst inom Visby där trafiken är mer utbyggd och bättre
tillgänglighetsanpassad än i övriga länet och där avstånden är korta.

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-10-23

RS § 287

Ansökan om vattenskyddsområde med
föreskrifter för Bästeträsk

RS 2019/1047
AU § 252

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Regionstyrelsen ställer sig bakom förslaget till vattenskyddsområde för Bästeträsk
ytvattentäkt och föreslår fullmäktige besluta:
•

•

•

•
•
•
•

Att med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken besluta om vattenskyddsområde för
Bästeträsk ytvattentäkt inom Region Gotland, med den omfattning som framgår
av karta ”Vattenskyddsområde för ytvattentäkten Bästeträsk” i bilaga 1 i teknikförvaltningens tjänsteskrivelse TN 2015/1147, 2019-08-15.
Att med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken besluta om skyddsföreskrifter inom
angivet vattenskyddsområde såsom formulerats i ” Vattenskyddsföreskrifter för
ytvattentäkten Bästeträsk”, bilaga 2 i teknikförvaltningens tjänsteskrivelse
TN 2015/1147, 2019-08-15.
Att till föreskrifterna bifoga allmänna upplysningar enligt utformning i ”Allmänna
upplysningar”, bilaga 3 i teknikförvaltningens tjänsteskrivelse TN 2015/1147,
2019-08-15.
Att i beslut ange att föreskrifterna ska träda ikraft den 1 januari 2020.
Att med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken besluta att föreskrifterna ska gälla
omedelbart även om de överklagas.
Att i beslut informera om hur detta kan överklagas till Länsstyrelsen i Gotlands
län.
Att i beslut ange att kungörelse ska ske med stöd av 27 § i förordning (SFS
1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

Efter en förfrågan från Länsstyrelsen i Gotlands län, antog tekniska nämnden i
november 2013 (§ 253), en prioriteringslista som i praktiken gav teknikförvaltningen
(TKF) i uppdrag att ta fram underlag för inrättandet av ett vattenskyddsområde för
den kommunala ytvattentäkten Bästeträsk.
Lagrum för inrättande av vattenskyddsområde utgörs i första hand av miljöbalkens
sjunde kapitel samt förordningen (SFS 1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.. EU:s ramdirektiv för vatten ställer krav på att alla vattentäkter som
försörjer mer än 50 personer eller levererar mer än 10 m3 vatten per dygn ska
skyddas.
forts
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-10-23

RS § 287 forts
RS 2019/1047

Den första ansökan om vattenskyddsområde för Bästeträsk ytvattentäkt innehållande
skyddsområde och föreskrifter arbetades på förvaltningens uppdrag fram av
AkvaNovum AB med stöd av advokatfirman Åberg & Co under 2014î2015.
Ansökan grundar sig bland annat på Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområden (NFS 2003:16) och Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområde (2010:5).
Efter informations- och dialogmöte reviderades ansökan. Samråd utfördes under
2016. Med anledning av inkomna synpunkter utfördes under 2017 en riskbedömning
av bete intill Bästeträsk av Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA).
Under 2017î2018 har en samrådsredogörelse tagits fram och med anledning av
synpunkter som framkom i samrådet reviderades ansökan ytterligare. Även skyddsområdets omfattning ändrades något. Ett nytt samråd utfördes sommaren 2018 med
ytterligare nya fastighetsägare som omfattades av viss utvidgning samt fastighetsägare
som fick omfattande förändring. Dessa har sammanställts och bemöts i ytterligare en
samrådsredogörelse. Information om processen har även skett genom kungörelse i
gotlandstidningarna.
Det slutgiltiga förslaget innebär att sjön Bästeträsk inklusive en strandremsa på
50 meter och i stort sett alla våtmarker, med samma tillägg på 50 meter, inom
tillrinningsområdet, ingår i den primära skyddszonen. Den sekundära zonen omfattar
hela avrinningsområdet till Bästeträsk.
Frågan om inrättandet av ett vattenskyddsområde har komplicerats av att det inom
det föreslagna skyddsområdet under många år pågick två stora tillståndsprövningar
gällande omfattande kalkstensbrytning inklusive vattenverksamhet. Tekniska
nämnden beslutade i februari 2019 (§ 51) att bordlägga ärendet om vattenskyddsområdet tills dess att domstolsväsendet slutligt avgjort kalktäktsärendena. I april 2019
meddelande slutligen Högsta domstolen att man inte avsåg att ge prövningstillstånd
till de två täktärendena, vilket innebar att Mark- och miljööverdomstol avslag till
brytningsansökningarna från september 2018 stod fast.
Framtagande av ansökan om vattenskyddsområde och föreskrifter för Bästeträsk
följer VA-plan 2018 (TN § 272, 2018-11-21).

forts
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-10-23

RS § 287 forts
RS 2019/1047
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Protokollsanteckning: Isabel Enström (MP) inger följande protokollsanteckning med
instämmande av Saga Carlgren (V). Fastställande av vattenskyddsområden är en
viktig process med samrådsförfaranden där många parter involveras. Gällande
Bästeträsk VSO har också utdragna tillståndsprövningar om kalkbrytning varit en del
att ta i beaktan vid framtagandet av föreskrifterna. Vi hade helst sett att föreskrifterna
för Bästeträsk vattenskyddsområde varit i enlighet med Naturvårdsverkets
rekommendationer och i linje med flertalet andra vattenskyddsområden på Gotland
för: 12 § Täktverksamhet, schaktnings- och anläggningsarbeten Primär skyddszon
”Täkt av berg, naturgrus, sand eller andra jordarter är förbjuden.”
Vi väljer dock att godta skrivningen ”kräver tillstånd” i denna paragraf för att inte
fördröja beslutsprocessen att skydda vattnet.
Gubb Marit Stigson (Fi) instämmer i Isabel Enströms protokollsanteckning.
Beslutsunderlag

Ansökan. 2018-05-30
Tekniska nämnden 2019-08-28, § 176
Regionstyrelseförvaltningen 2019-09-12
Skickas till
Tekniska nämnden
Miljö- och byggnämnden
Länsstyrelsen i Gotlands län
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2019/1047
12 september 2019

Jonas Nilsson

Regionstyrelsen

Ansökan om vattenskyddsområde med föreskrifter för
Bästeträsk
Förslag till beslut

Regionstyrelsen ställer sig bakom förslaget till vattenskyddsområde för Bästeträsk
ytvattentäkt och föreslår fullmäktige besluta
1. Att med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken besluta om vattenskyddsområde för
Bästeträsk ytvattentäkt inom Region Gotland, med den omfattning som
framgår av karta ”Vattenskyddsområde för ytvattentäkten Bästeträsk” i
bilaga 1 i teknikförvaltningens tjänsteskrivelse TN 2015/1147, 2019-08-15.
2. Att med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken besluta om skyddsföreskrifter inom
angivet vattenskyddsområde såsom formulerats i ” Vattenskyddsföreskrifter
för ytvattentäkten Bästeträsk”, bilaga 2 i teknikförvaltningens tjänsteskrivelse
TN 2015/1147, 2019-08-15.
3. Att till föreskrifterna bifoga allmänna upplysningar enligt utformning i
”Allmänna upplysningar”, bilaga 3 i teknikförvaltningens tjänsteskrivelse TN
2015/1147, 2019-08-15.
4. Att i beslut ange att föreskrifterna ska träda ikraft den 1 januari 2020.
5. Att med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken besluta att föreskrifterna ska gälla
omedelbart även om de överklagas.
6. Att i beslut informera om hur detta kan överklagas till Länsstyrelsen i
Gotlands län.
7. Att i beslut ange att kungörelse ska ske med stöd av 27 § i förordning (SFS
1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803
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E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2019/1047

Sammanfattning

Teknikförvaltningen har på uppdrag av tekniska nämnden arbetat fram underlag för
inrättandet av ett vattenskyddsområde för den kommunala ytvattentäkten Bästeträsk.
Framtagande av ansökan om vattenskyddsområde och föreskrifter för Bästeträsk
följer VA-plan för Region Gotland (TN § 272, 2018-11-21).
Föreslaget vattenskyddsområde för Bästeträsk ytvattentäkt bedöms vara av den
omfattning som behövs för att långsiktigt säkra ytvattenförekomsten för såväl nutida
som framtida vattenförsörjning. Föreslagna vattenskyddsföreskrifter bedöms vara väl
motiverade och utgöra en god avvägning mellan sakägarnas intressen och behovet av
att skydda ytvattnet inom vattenskyddsområdet.
Förslaget har omarbetats och samråtts i olika omgångar och kan därför sägas vara väl
förankrat. Även de omfattande juridiska processerna kring kalkbrytning i området har
väntats ut för att underlätta införandet av ett vattenskyddsområde.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot föreslaget vattenskyddsområde
för Bästeträsk ytvattentäkt. Förslaget bedöms inte stå i konflikt med regionstyrelsens
inställning i frågan kring en nationalpark i Bästeträskområdet (RS § 52, 2019-02-28).

Ärendebeskrivning

Efter en förfrågan från Länsstyrelsen i Gotlands län, antog tekniska nämnden i
november 2013 (§ 253), en prioriteringslista som i praktiken gav teknikförvaltningen
(TKF) i uppdrag att ta fram underlag för inrättandet av ett vattenskyddsområde för
den kommunala ytvattentäkten Bästeträsk.
Lagrum för inrättande av vattenskyddsområde utgörs i första hand av miljöbalkens
sjunde kapitel samt förordningen (SFS 1998:1252) om områdesskydd enligt
miljöbalken m.m.. EU:s ramdirektiv för vatten ställer krav på att alla vattentäkter som
försörjer mer än 50 personer eller levererar mer än 10 m3 vatten per dygn ska
skyddas.
Den första ansökan om vattenskyddsområde för Bästeträsk ytvattentäkt innehållande
skyddsområde och föreskrifter arbetades på förvaltningens uppdrag fram av
AkvaNovum AB med stöd av advokatfirman Åberg & Co under 2014−2015.
Ansökan grundar sig bland annat på Naturvårdsverkets allmänna råd om
vattenskyddsområden (NFS 2003:16) och Naturvårdsverkets handbok om
vattenskyddsområde (2010:5).
Efter informations- och dialogmöte reviderades ansökan. Samråd utfördes under
2016. Med anledning av inkomna synpunkter utfördes under 2017 en riskbedömning
av bete intill Bästeträsk av Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA).
Under 2017−2018 har en samrådsredogörelse tagits fram och med anledning av
synpunkter som framkom i samrådet reviderades ansökan ytterligare. Även
skyddsområdets omfattning ändrades något. Ett nytt samråd utfördes sommaren
2018 med ytterligare nya fastighetsägare som omfattades av viss utvidgning samt
fastighetsägare som fick omfattande förändring. Dessa har sammanställts och bemöts
i ytterligare en samrådsredogörelse. Information om processen har även skett genom
kungörelse i gotlandstidningarna.
Det slutgiltiga förslaget innebär att sjön Bästeträsk inklusive en strandremsa på 50
meter och i stort sett alla våtmarker, med samma tillägg på 50 meter, inom
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tillrinningsområdet, ingår i den primära skyddszonen. Den sekundära zonen omfattar
hela avrinningsområdet till Bästeträsk.
Frågan om inrättandet av ett vattenskyddsområde har komplicerats av att det inom
det föreslagna skyddsområdet under många år pågick två stora tillståndsprövningar
gällande omfattande kalkstensbrytning inklusive vattenverksamhet. Tekniska
nämnden beslutade i februari 2019 (§ 51) att bordlägga ärendet om
vattenskyddsområdet tills dess att domstolsväsendet slutligt avgjort
kalktäktsärendena. I april 2019 meddelande slutligen Högsta domstolen att man inte
avsåg att ge prövningstillstånd till de två täktärendena, vilket innebar att Mark- och
miljööverdomstol avslag till brytningsansökningarna från september 2018 stod fast.
Framtagande av ansökan om vattenskyddsområde och föreskrifter för Bästeträsk
följer VA-plan 2018 (TN § 272, 2018-11-21).
Bedömning

Bästeträsk är sedan 2015 råvattentäkt för beredning av kommunalt dricksvatten i
Fårösunds vattenverk. Syftet med att inrätta ett vattenskyddsområde är att skydda
vattentäkten så att vattentillgången säkras i ett långsiktigt perspektiv, ett
flergenerationsperspektiv. Inrättande av vattenskyddsområden med
skyddsföreskrifter möjliggör att målsättningen med EU:s ramdirektiv och svensk
lagstiftning uppnås, genom att riskfyllda verksamheter och åtgärder regleras, så att
vatten nu och i framtiden kan användas för sitt ändamål.
När ett område förklaras som vattenskyddsområde och förses med skyddsföreskrifter
− stärks skyddet för vattenförekomsten,
− tydliggörs vattenförekomstens planmässiga betydelse samt
− förtydligas vad som gäller utifrån miljöbalken.
Föreslaget vattenskyddsområde för Bästeträsk ytvattentäkt bedöms vara av den
omfattning som behövs för att långsiktigt säkra ytvattenförekomsten för såväl nutida
som framtida vattenförsörjning. Föreslagna vattenskyddsföreskrifter bedöms vara väl
motiverade och utgöra en god avvägning mellan sakägarnas intressen och behovet av
att skydda ytvattnet inom vattenskyddsområdet.
Barn- och genusperspektiv
Beslut enligt lämnat förslag kan ge ett långsiktigt skydd för ytvattentäkten. Ett rent
vatten är grundläggande för alla barns hälsa.
Landsbygdsperspektiv
Inom det föreslagna vattenskyddsområdet finns det förhållandevis lite
jordbruksmark. Den övervägande delen utnyttjas som betesmark, där merparten
ligger inom den sekundära skyddszonen. Konsekvenserna för lantbruksföretagen,
med föreslagna skyddsföreskrifter, bedöms bli relativt ringa. Restriktionerna bedöms
inte bli alltför påtagliga.
Ekonomisk konsekvensanalys
Inrättandet av vattenskyddsområdet med tillhörande skyddsföreskrifter kan medföra
krav på ersättning från t ex markägare. Ekonomiska konsekvenser till följd av
eventuella ersättningsanspråk är inte möjliga att beräkna.
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Anlitat juridiskt ombud har meddelat att, nu när Högsta domstolen har fastslagit att
Natura 2000-område omöjliggör bergtäktverksamhet kring Bästeträsk m.m., så bör
det inte finnas förutsättningar för Nordkalk eller SMA Mineral att hävda att
vattenskyddsföreskrifter på något sätt skulle kunna innebära att pågående
markanvändning avsevärt försvåras och därmed ge rätt till ersättning.
I samrådsprocessen framkom synpunkter på förslag till förbud för bete intill
Bästeträsk, under förutsättning att det var motiverat. För att granska detta närmare
utfördes en riskbedömning av Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Risker med
smittämnen från betande djur bedömdes vara låg. Teknikförvaltningen har med
anledning av slutsatserna i rapporten ändrat föreskrifterna från förbud till
tillståndsplikt i hela den primära zonen. Även tillståndsplikt för hållande av djur har
av vissa fastighetsägare bedömts vara för betungande med avseende på administrativa
kostnader. Teknikförvaltningen har i synpunkter på samrådsredogörelse framfört att
tillståndsprövningen gör det möjligt för miljö- och hälsoskyddsnämnden (numera
miljö- och byggnämnden) att göra en bedömning av risken i det enskilda fallet. Vid
låg risk bör det vara möjligt att utforma ett tillstånd med få villkor och utan
tidsbegränsning. Skillnaden mellan en tillståndsprövning och hantering av en
anmälan bör vara begränsad.
Befintliga verksamheter som blir anmälnings- eller tillståndspliktiga när föreskrifterna
införs kan fortsätta att bedrivas på samma sätt i ett år efter det att föreskrifterna
börjat gälla. Därefter får dessa endast bedrivas om verksamhetsutövaren har lämnat
in en anmälan eller ansökan om tillstånd senast den dagen det har gått ett år.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot föreslaget vattenskyddsområde
för Bästeträsk ytvattentäkt. Förslaget står inte i konflikt med regionstyrelsens
inställning kring en nationalpark i Bästeträskområdet, § 52, 2019-02-28, eftersom
skyddsformerna snarare förstärker varandra.
Teknikförvaltningen anser att föreslaget vattenskyddsområde och föreslagna
skyddsföreskrifter för Bästeträsk ytvattentäkt bör fastställas av regionfullmäktige.
Sammanfattningsvis föreslår tekniska nämnden regionfullmäktige att besluta
följande:
1. Att med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken besluta om vattenskyddsområde för
Bästeträsk ytvattentäkt inom Region Gotland, med den omfattning som framgår
av karta ”Vattenskyddsområde för ytvattentäkten Bästeträsk” i bilaga 1 i
teknikförvaltningens tjänsteskrivelse TN 2015/1147, 2019-08-15.
2. Att med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken besluta om skyddsföreskrifter inom
angivet vattenskyddsområde såsom formulerats i ” Vattenskyddsföreskrifter för
ytvattentäkten Bästeträsk”, ” i bilaga 2 i teknikförvaltningens tjänsteskrivelse TN
2015/1147, 2019-08-15.
3. Att till föreskrifterna bifoga allmänna upplysningar enligt utformning i ”Allmänna
upplysningar”, ” i bilaga 3 i teknikförvaltningens tjänsteskrivelse TN 2015/1147,
2019-08-15.
4. Att i beslut ange att föreskrifterna ska träda ikraft den 1 januari 2020.
5. Att med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken besluta att föreskrifterna ska gälla
omedelbart även om de överklagas.
6. Att i beslut informera om hur detta kan överklagas till Länsstyrelsen i Gotlands
län.
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7. Att i beslut ange att kungörelse ska ske med stöd av 27 § i förordning (SFS
1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

Beslutsunderlag

-

Ansökan om vattenskyddsområde med föreskrifter för Bästeträsk, version
3.1, 2018-05-30

-

Riskbedömning av bete vid Bästeträsk, 2017-05-31*

-

Samrådsredogörelse, 2018-04-30*

-

Synpunkter på samrådsredogörelse, 2018-11-21*

-

TN § 51 Ansökan om vattenskyddsområde med föreskrifter för Bästeträsk,
2019-02-20

-

TN 2015/1147 Ansökan om vattenskyddsområde med föreskrifter för
Bästeträsk ytvattentäkt. Teknikförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-08-15
med bilaga 1−3.

-

TN § 176 Ansökan om vattenskyddsområde med föreskrifter för Bästeträsk,
2019-08-28

-

RS 2019/1047 Ansökan om vattenskyddsområde med föreskrifter för
Bästeträsk, regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-16

*Biläggs ej, finns på regionens hemsida www.gotland.se/vattenskydd under ”Bästeträsk”

Regionstyrelseförvaltningen

Marica Gardell
T.f. regiondirektör

Skickas till
TN reg
MBN reg
Länsstyrelsen i Gotlands län

Bilagor
1.
2.

Ansökan om vattenskyddsområde med föreskrifter för Bästeträsk, version 3.1, AquaNovum AB,
2018-05-30
TN 2015/1147 Ansökan om vattenskyddsområde med föreskrifter för Bästeträsk ytvattentäkt.
Teknikförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-08-15 med bilaga 1−3.
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-08-28

TN § 176

TN § 176

Ansökan om vattenskyddsområde med
föreskrifter för Bäste träsk

TN 2015/1147
TN AU § 144

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden föreslår att Regionfullmäktige beslutar om vattenskyddsområde
och föreskrifter i enlighet med vad som framgår av ansökan om
vattenskyddsområde med föreskrifter för Bästeträsk, version 3:1, 2018-05-30.
Tekniska nämnden föreslår Regionfullmäktige om följande utformning av beslut:
1. Att med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken besluta om vattenskyddsområde för
Bästeträsk ytvattentäkt inom Region Gotland, med den omfattning som framgår
av karta ”Vattenskyddsområde för ytvattentäkten Bästeträsk” i bilaga 1.
2. Att med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken besluta om skyddsföreskrifter inom
angivet vattenskyddsområde såsom formulerats i ” Vattenskyddsföreskrifter för
ytvattentäkten Bästeträsk”, bilaga 2.
3. Att till föreskrifterna bifoga allmänna upplysningar enligt utformning i ”Allmänna
upplysningar”, bilaga 3.
4. Att i beslut ange att föreskrifterna ska träda ikraft den 1 januari 2020.
5. Att med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken besluta att föreskrifterna ska gälla
omedelbart även om de överklagas.
6. Att i beslut informera om hur detta kan överklagas till Länsstyrelsen i Gotlands
län.
7. Att i beslut ange att kungörelse ska ske med stöd av 27 § förordning (1998:1252)
om områdesskydd enligt miljöbalken m m.

Teknikförvaltningen (TKF) har under flera år på tekniska nämndens (TN) uppdrag
arbetat med att ta fram underlag för ett vattenskyddsområde samt föreskrifter för
ytvattentäkten Bästeträsk samt samrått framtagna förslag med myndigheter och
berörda fastighetsägare m m. Under samrådsprocessen har aktuell information lagts
ut på Region Gotlands hemsida (www.gotland.se/vattenskydd).
Primär skyddszon har i ansökan tagits fram med stöd av de rinntider som förordas i
Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområden. Detta innebär att sjön
Bästeträsk inklusive en strandremsa på 50 m och i stort sett alla våtmarker, med
samma tillägg på 50 m, inom tillrinningsområdet, ingår i den primära zonen. Den
sekundära zonen omfattar hela avrinningsområdet till Bästeträsk.
Utifrån Naturvårdsverkets handbok samt allmänna råd om vattenskyddsområden,
potentiella riskkällor, riskbedömning m m har förslag till vattenskyddsföreskrifter
tagits fram för Bästeträsk.
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-08-28

TN § 176

Bedömning

Bästeträsk är sedan 2015 råvattentäkt för beredning av kommunalt dricksvatten till
Fårösund. Behov finns därför att skydda ytvattentäkten. Framtagande av ansökan om
vattenskyddsområde och föreskrifter för Bästeträsk följer VA-plan 2018 (TN 201811-21, § 272).
Syftet med att inrätta ett vattenskyddsområde är att skydda vattentäkten så att
vattentillgången säkras i ett långsiktigt perspektiv, ett flergenerationsperspektiv.
Inrättande av vattenskyddsområden med skyddsföreskrifter möjliggör att
målsättningen med EU:s och svensk lagstiftning uppnås, genom att riskfyllda
verksamheter och åtgärder regleras, så att vatten nu och i framtiden kan användas för
sitt ändamål.
När att ett område förklaras som vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter:
-stärks skyddet för vattenförekomsten
-tydliggörs vattenförekomstens planmässiga betydelse
-förtydligas vad som gäller utifrån Miljöbalken
Föreslaget vattenskyddsområde för Bästeträsk ytvattentäkt bedöms vara av den
omfattning som behövs för att långsiktigt säkra ytvattenförekomsten för såväl nutida
som framtida vattenförsörjning. Föreslagna vattenskyddsföreskrifter bedöms vara väl
motiverade och utgöra en god avvägning mellan sakägarnas intressen och behovet av
att skydda ytvattnet inom vattenskyddsområdet.
Teknikförvaltningen anser att i ansökan föreslaget vattenskyddsområde och
föreslagna skyddsföreskrifter för Bästeträsk ytvattentäkt bör fastställas av
Regionfullmäktige.
Barn- och genusperspektiv
Beslut enligt lämnat förslag kan ge ett långsiktigt skydd för ytvattentäkten. Ett rent
vatten är grundläggande för alla barns hälsa.
Landsbygdsperspektiv
Inom det föreslagna vattenskyddsområdet finns det förhållandevis lite jordbruksmark
med förmodligen övervägande betesmark där merparten ligger inom den sekundära
skyddszonen. Konsekvenserna för lantbruksverksamheter, med föreslagna
skyddsföreskrifter, bedöms bli relativt ringa. Restriktionerna bedöms inte bli alltför
påtagliga.
Ekonomisk konsekvensanalys
Inrättandet av vattenskyddsområdet med tillhörande skyddsföreskrifter kan medföra
krav på ersättning från t ex markägare. Ekonomiska konsekvenser till följd av
eventuella ersättningsanspråk är inte möjliga att beräkna.
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Anlitat juridiskt ombud har meddelat att, nu när Högsta domstolen har fastslagit att
Natura 2000-område omöjliggör bergtäktverksamhet kring Bästeträsk m m, så bör
det inte finnas förutsättningar för Nordkalk eller SMA Mineral att hävda att
vattenskyddsföreskrifter på något sätt skulle kunna innebära att pågående
markanvändning avsevärt försvåras och därmed ge rätt till ersättning.
I samrådsprocessen framkom synpunkter på förslag till förbud för bete intill
Bästeträsk och om dessa var motiverade. För att granska detta närmare utfördes en
riskbedömning av Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Risker med smittämnen
från betande djur bedömdes vara låg. TKF har med anledning av slutsatserna i
rapporten ändrat föreskrifterna från förbud till tillståndsplikt i hela den primära
zonen. Även tillståndsplikt för hållande av djur har av vissa fastighetsägare bedömts
vara för betungande med avseende på administrativa kostnader. TKF har i
synpunkter på samrådsredogörelse framfört att tillståndsprövningen gör det möjligt
för miljö- och hälsoskyddsnämnden (numera miljö- och byggnämnden) att göra en
bedömning av risken i det enskilda fallet. Vid låg risk bör det vara möjligt att utforma
ett tillstånd med få villkor och utan tidsbegränsning. Skillnaden mellan en
tillståndsprövning och hantering av en anmälan bör vara begränsad.
Befintliga verksamheter som blir anmälnings- eller tillståndspliktiga när föreskrifterna
införs kan fortsätta att bedrivas på samma sätt i ett år efter det att föreskrifterna
börjat gälla. Därefter får dessa endast bedrivas om verksamhetsutövaren har lämnat
in en anmälan eller ansökan om tillstånd senast den dagen det har gått ett år.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av miljöskyddsinspektör Claudia Maretic Castillo.
Yrkanden:
Isabels Enström (MP) yrkar på ändring i texten i enlighet med Naturvårdsverkets
rekommendationer på: 12 § Täktverksamhet, schaktnings- och
anläggningsarbeten Primär skyddszon ”Täkt av berg, naturgrus, sand eller andra
jordarter är förbjuden.”
Ordförande Karl-Johan Boberg (C) yrkar på att följa arbetsutskottets förslag.
Per Edman (V) instämmer med Isabel Enströms (MP) yrkande så länge det inte
innebär att förslaget måste skickas på samråd igen.
Tommy Gardell (S) instämmer i ordförandens yrkande.
Ordförande Karl-Johan Boberg (C) ställer Isabel Enströms (MP) yrkande i
proposition till arbetsutskottets förslag och finner att arbetsutskottets förslag vinner
bifall.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden föreslår att Regionfullmäktige beslutar om vattenskyddsområde
och föreskrifter i enlighet med vad som framgår av ansökan om vattenskyddsområde
med föreskrifter för Bästeträsk, version 3:1, 2018-05-30.
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Tekniska nämnden föreslår Regionfullmäktige om följande utformning av beslut:
1. Att med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken besluta om vattenskyddsområde för
Bästeträsk ytvattentäkt inom Region Gotland, med den omfattning som framgår av
karta ”Vattenskyddsområde för ytvattentäkten Bästeträsk” i bilaga 1.
2. Att med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken besluta om skyddsföreskrifter inom
angivet vattenskyddsområde såsom formulerats i ” Vattenskyddsföreskrifter för
ytvattentäkten Bästeträsk”, bilaga 2.
3. Att till föreskrifterna bifoga allmänna upplysningar enligt utformning i ”Allmänna
upplysningar”, bilaga 3.
4. Att i beslut ange att föreskrifterna ska träda ikraft den 1 januari 2020.
5. Att med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken besluta att föreskrifterna ska gälla
omedelbart även om de överklagas.
6. Att i beslut informera om hur detta kan överklagas till Länsstyrelsen i Gotlands
län.
7. Att i beslut ange att kungörelse ska ske med stöd av 27 § förordning (1998:1252)
om områdesskydd enligt miljöbalken m m.
Beslutsunderlag

Ansökan om vattenskyddsområde med föreskrifter för Bästeträsk
2018-05-30*
Riskbedömning av bete vid Bästeträsk
2017-05-31*
Samrådsredogörelse
2018-04-30*
Synpunkter på samrådsredogörelse
2018-11-21*
TN beslut om bordläggning (TN § 51)
2019-02-20
*Finns på regionens hemsida www.gotland.se/vattenskydd under ”Bästeträsk”
Skickas till
Regionstyrelsen.
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1.

Inledning
Sjön Bästeträsk utgör sedan juli 2015 råvattentäkt för beredning av dricksvatten för allmän
vattenförsörjning till bl.a. Fårösund. För detta ändamål har Region Gotland i dom fått tillstånd att ta
ut 12 L/s. Region Gotland har i samma dom också fått tillstånd att utöver de 12 L/s för allmän
vattenförsörjning även ta ut 10 L/s till forskningsstationen vid Ar som bedriver forskning på fisk.
Totalt omfattar tillståndet således uttag av 22 L/s från Bästeträsk.
Regionen har efter erhållet tillstånd låtit uppföra ett intag i Bästeträsk för uttag av vatten för
dricksvattenändamål, en pumpstation vid stranden till sjön och lagt en överföringsledning från
pumpstationen till nytt vattenverk vid Fårösund. I vattenverket genomgår ytvattnet från Bästeträsk
en behandling innan dricksvatten distribueras till Fårösund och Bungenäs.
För att skydda vattentäkten har Region Gotland beslutat att upprätta ett vattenskyddsområde med
föreskrifter.
I föreliggande ansökan redovisas förslag till vattenskyddsområdets utbredning och förslag till
skyddsföreskrifter. Ansökan grundar sig bl a på




Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområden (NFS 2003:16)
Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområde (2010:5, Utgåva 1, februari 2011)
Nyligen framtaget förslag till vattenskyddföreskrifter för Visbys grundvattentäkter

Det planerade vattenskyddsområdet begränsas av tillrinningsområdet till sjön Bästeträsk. Den yttre
gränsen utgörs således av ytvattendelaren för tillrinningsområdet. Inom detta område finns det
begränsat med potentiella föroreningskällor. Området är glest bebyggt, ingen industriell
verksamhet i någon större skala har förekommit förutom kalkstensbrytning. Vägnätet inom
området är litet och förekomsten av farliga transporter torde i det närmaste vara obefintlig. Vidare
finns det begränsat med jordbruk och åkerareal. Skogsbruket är ej heller intensivt.
Området är inte utdikat och är generellt sett mycket opåverkat med få potentiella
föroreningskällor.
Framtida potentiella föroreningskällor kan de båda planerade kalkstensbrotten (utvidgning och
fördjupning av SMA:s kalkstensbrott Stucks och Nordkalks nya kalkstensbrott Bunge) komma att
utgöra.
Med de få potentiella föroreningskällorna som finns inom området har riskinventering, analys och
konsekvensbedömning införlivats i denna ansökan.
Förslaget för vattenskyddsområdet för Bästeträsk inklusive ovan nämnda delar redovisas i denna
ansökan med tillhörande bilagor. Förslaget har reviderats efter samråd med berörda.
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1.1

Sökande och administrativa uppgifter

Sökande:

Tekniska Nämnden
Region Gotland

Organisationsnummer:

212000–0803

Adress:

Region Gotland
621 81 Visby

Kontaktpersoner:

Claudia Castillo
Magnus Jönsson

Telefon:

1.2

0498-26 90 00

Bakgrund och motiv för ansökan
Sjön Bästeträsk kommer inom kort att utgöra vattentäkt för Fårösund och Bungenäs. Region
Gotland har i dom tillstånd att ta ut 22 L/s varav 12 L/s för allmän vattenförsörjning. De tekniska
installationerna är färdiga och det nya vattenverket togs i drift i juli 2015.
Det är således av stor vikt att skyndsamt ge sjön med dess tillrinningsområde ett relevant och
ändamålsenligt skydd så att råvattentillgången säkras i ett långsiktigt flergenerationsperspektiv.
Genom att Bästeträsk förklaras som ett vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter
stärks skyddet för vattenförekomsten.

1.3

Behov av skyddsområde och ytvattenförekomstens värde
Vid vattenskyddsarbeten bör vattentäktens värde bedömas. Både vattentäkter i drift och
reservvattentäkter är generellt så värdefulla att de ska ha fastställda vattenskyddsområden.
Fårösund har baserat vattenförsörjningen huvudsakligen på uttag av ytvatten från Hau träsk och
uttag av grundvatten. Både uttagsmöjligheter och vattenkvaliteten i Hau träsk har varit otillräckliga
och inte fullgod. Regionen nyttjar nu Bästeträsk som råvattentäkt.
Bästeträsks värde enligt Naturvårdsverkets Handbok om vattenskyddsområde (Handbok 2010:5,
Utgåva 1, Februari 2011) är att vattentäkten har mycket högt skyddsvärde.
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1.4

Information och samråd
Ett informations- och dialogmöte hölls i Bungegården den 28 maj 2015 om framtaget förslag
(version 1.2 daterad 2015-05-18) till vattenskyddsområde och föreskrifter för Region Gotlands
vattentäkt Bästeträsk. Under mötet presenterades förslaget och ett flertal synpunkter lämnades av
de drygt 40 personer som medverkade. Regionen förde anteckningar. Dessa anteckningar redovisas
i Bilaga 2.
Synpunkter som framkom på mötet föranledde en revidering av ansökan. I det reviderade förslaget
ändrades bl a gränserna för den primära skyddszonen efter det att ny information tillförts om
högvattennivåer och våtmarker kring Bästeträsk. Det förändrade förslaget diskuterades under
hösten 2015 i Tekniska nämnden. Tekniska nämnden beslutade 2016-01-20 att ge
teknikförvaltningen fortsatt uppdrag att färdigställa ansökan så att formellt samråd kan påbörjas.
Vid Tekniska nämndens möte den 23 mars 2016 presenterades en reviderad ansökan (version 2.1
daterad 2016-02-19) med de ändringar som gjorts av primär skyddszon samt förändringar i
föreskrifter. Tekniska nämnden beslutade att samråd och kommunicering kunde påbörjas.
Nämnden beslutade att även informations- och dialogmöten skulle hållas under samrådstiden.
2016-04-04 påbörjades samråd med följande myndigheter: Länsstyrelsen, SGU, havs- och
vattenmyndigheten, Skogsstyrelsen, Statens jordbruksverk, Trafikverket, Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap, Naturvårdsverket, Miljö- och hälsoskyddsnämnden och
Byggnadsnämnden. samt Byggnadsnämnden. Tid för att lämna synpunkter sattes till 23 maj 2016.
Samtliga ägare (ca 55 fastigheter och ca 65 fastighetsägare) har fått möjlighet att yttra sig över
ansökan. Föreläggande om att yttra sig skickades ut 4 april 2016 med tid att komma in med
yttranden till den 23 maj 2016. Fastighetsägare förelades också att komma in med uppgifter om
eventuella innehavare av särskild rätt till marken. Efterhand som kännedom har fåtts om
innehavare av särskild rätt har även dessa förelagts att yttra sig (31 stycken).
Tisdagen den 19 april 2016 hölls ett informations- och dialogmöte som var riktat till politiker,
myndigheter, föreningar mm. Onsdagen den 20 april 2016 hölls ett informations- och dialogmöte
som var riktat till fastighetsägare och andra innehavare av särskild rätt. Anteckningar efter dessa
möten finns i Bilaga 2 och 3 tillhörande upprättad Samrådsredogörelse, se bilaga 3 till denna
ansökan.
Med anledning av inkomna synpunkter har Teknikförvaltningen funnit skäl att utföra ytterligare
utredningar som underlag för ansökan. På uppdrag av Regionen har Statens Veterinärmedicinska
Anstalt (SVA) utfört en riskbedömning av bete intill Bästeträsk, som färdigställdes den 2 maj 2017. I
ansökan finns en sammanfattning av riskbedömningen. Bilaga 3.
Regionen har i upprättad samrådsredogörelse, Bilaga 4, bemött inkomna yttranden och angett de
fall där synpunkterna föranlett revideringar av ansökan.
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Med anledning av resultaten av riskbedömningen och några framkomna synpunkter har
Teknikförvaltningen reviderat föreslagna vattenskyddsföreskrifter för Bästeträsk. Två förändringar
har också skett beträffande vattenskyddsområdets gränser sedan den senaste versionen (version
2.1). Den ena gäller gräns vid Stucks kalkstensbrott, den andra vid den smala landtungan mellan
Bästeträsk och Östersjön. Den sekundära skyddszonen har också justerats något efter senaste
underlaget för Bästeträsks avrinningsområde.
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2.

Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområden
Enligt de allmänna råden bör länsstyrelse och kommun verka för att vattenskyddsområden skapas
för åtminstone samtliga allmänna vattentäkter och större enskilda egna eller gemensamma
vattentäkter. Även grund- och ytvattentillgångar, som kan antas komma att utnyttjas för
vattentäkt, bör skyddas.
Ett vattenskyddsområde bör omfatta vattentäktens tillrinningsområde, såvida inte
beslutsunderlaget visar att skyddssyftet kan uppnås genom fastställande av ett mindre område som
vattenskyddsområde.
Vid avgränsningen av ett vattenskyddsområde för yt- eller grundvattentäkt bör särskilt övervägas
om befintliga verksamheter eller anläggningar, som kan ha betydelse för att uppnå syftet med
vattenskyddsområdet, behöver ligga inom skyddsområdet för att på så sätt omfattas av
föreskrifterna för vattenskyddsområdet.
Föreskrifter för vattenskyddsområden bör utformas så att de säkerställer ett tillräckligt skydd på
både kort och lång sikt, dvs. i ett flergenerationsperspektiv. De bör anpassas efter lokala
förhållanden och efter skyddsbehovet.
Föreskrifter för vattenskyddsområden kan behöva utformas så att de medför långtgående
inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter. Ett vattenskyddsområde bör delas in i zoner
med föreskrifter som är anpassade efter de naturgivna förhållandena och skyddsbehovet i
respektive zon. Ett vattenskyddsområde kan delas in i vattentäktszon, primär respektive sekundär
skyddszon och vid behov tertiär skyddszon.
I föreskrifterna bör beaktas konsekvenserna både av plötsliga och kontinuerliga utsläpp från
föroreningskällor. Det kan gälla såväl punktkällor som diffusa föroreningskällor.
Vissa verksamheter bör förbjudas inom ett vattenskyddsområde. Detta gäller t.ex. sådana
verksamheter som kan ge upphov till irreversibla skador eller skador som kan få långtgående
konsekvenser för vattnets kvalitet och kvantitet. Skadorna kan antingen bero på enskilda utsläpp
eller på den sammanlagda effekten av många små utsläpp eller på konsekvenser av ingrepp i
miljön. Inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter bör vid behov omfatta både pågående
verksamheter och tillkommande verksamheter.
I Naturvårdsverkets allmänna råd beskrivs även vad vattenskyddsföreskrifterna bör innehålla.
Vid bedömningen av hur långt en inskränkning i enskilds rätt får gå för att syftet med ett
vattenskyddsområde skall tillgodoses bör man beakta att det inte är ovanligt att syftet endast kan
uppnås genom höga skyddsnivåer och långt gående restriktioner.
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2.1

Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområde
Enligt Naturvårdsverkets handbok är huvudprincipen för både yt- och grundvattenförekomster att
hela tillrinningsområdet bör omfattas av vattenskyddsområdet.
För ytvattenförekomster finns metoder för avgränsning som bl a kan utgå från följande principer:







Topografisk avgränsning
Buffertzon vid sjöar och vattendrag
Rinntider i vattensystemet
Sårbarhetsbedömningar och – klassificeringar
Empiriska erfarenheter
Risker/riskacceptans

Beträffande ytvatten är dock huvudalternativet att hela tillrinningsområdet ska omfattas av
vattenskyddsområdet.
Inom en sjös och dess närmaste omgivningar (ca 50 m) där vattenuttaget sker föreligger ett starkt
skyddsbehov mot akuta föroreningar i samband med utsläpp vid t ex olyckor. Det föreligger också
generellt ett skyddsbehov inom hela avrinningsområdet gentemot föroreningskällor inom områden
med otillräckliga barriärer. Detta gäller såväl både för diffusa som för punktkällor.
I Naturvårdsverkets handbok bör följande zonbeteckningar användas





Vattentäktszon
Primär skyddszon
Sekundär skyddszon
Tertiär skyddszon (vid behov)

Zonindelningen medger differentierade restriktioner inom olika delar av ett vattenskyddsområde.
Vattenskyddsområden kan inrättas både för vattentäkter och för vattenförekomster som kan
komma användas för vattenförsörjning i framtiden.
Indelning av vattentäktszoner för en ytvattentäkt baseras på rinntider i sjöar och vattendrag.
Rinntidsberäkningen ska göras för en högflödessituation, vid ogynnsam vindriktning och med
transporthastigheten för första föroreningsfronten. Beräkningen ska dessutom göras under den
årstid eller period som de mest ogynnsamma förhållanden råder.
Vattentäktszonen bör omfatta närområdet kring råvattenintaget i sjön.

9

Ansökan om vattenskyddsområde för Bästeträsk – version 3.1

Primär skyddszon
Naturvårdsverket har satt den dimensionerande rinntiden för den primära zonen till 12 timmar.
Naturvårdsverket grundar denna bedömning på att det förekommer någon form av tillsyn eller
övervakning, annars bör denna tid vara längre.
Strandzonen utgör en mycket viktig barriär för att reducera och förhindra föroreningar från att nå
ytvattendraget eller sjön och bör därför ingå i den primära zonen. Strandzonens bredd motsvarar
uppehållstiden i mark och grundvatten på 100 dygn. Den bör vara minst 50 m bred och omfatta alla
tillflöden i form av åar, bäckar och större diken eller täckdiken från vilka rinntiden till
vattentäktszonen beräknas vara mindre än 12 timmar (se figur 1 och 2).
Sekundär skyddszon
Den sekundära zonen ska skydda ytvattendraget eller sjön från föroreningsspridning via avrinning
direkt på marken och/eller via grundvattnet.
Den sekundära zonen avgränsas genom:


ett område omfattande ytvattendraget eller sjön och dess tillflöden samt all småskalig
ytvattendränering på och under mark med en maximal rinntid till den primära zonen av 12
timmar beräknad vid en högflödessituation med en återkomsttid av minst 10 år.

samt av:


ett område motsvarande flödestiden (uppehållstiden i mark- och grundvatten) av 100 dygn.
Dock minst ett 50 m brett markområde kring de sjöar och vattendrag där rinntiden till den
primära zonen är mindre än 12 timmar vid en högflödessituation. Vid de stränder där
primär och sekundär zon sammanfaller, blir sålunda den totala strandzonen minst 50m +
50m, d.v.s. 100 m på vardera sidan om vattendraget (se Figur 2).
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Figur 1. Principskiss för avgränsning av vattenskyddsområde för ytvattentäkt och indelning i zoner längs
vattendragen. Zonerna avgränsas också till omgivande mark. I detta fall utgör hela tillrinningsområdet
vattenskyddsområde. För detaljer se figur 2. Figuren är hämtad från Naturvårdsverkets handbok om
vattenskyddsområde.

Figur 2. Strandzonernas utformning vid gränsen för den primära skyddszonen. Figur från Naturvårdsverkets
handbok om vattenskyddsområde. Figuren är hämtad från Naturvårdsverkets handbok om
vattenskyddsområde.

11

Ansökan om vattenskyddsområde för Bästeträsk – version 3.1

2.2

Naturvårdsverkets beräkningsmetodik för bestämning av rinntid
Bestämning av rinntid
Som underlag för indelningen av vattenskyddsområdet i olika skyddszoner används uppskattningar
av rinntider i olika delar av vattentäktens tillrinningsområde. Begreppet rinntid används här för att
ange den tid som det förväntas ta för en eventuell förorening att transporteras genom sjöar och
vattendrag fram till vattentäktszonen.
Ett flertal faktorer måste vägas in vid bedömningen av rinntiderna. Det är exempelvis stor skillnad
mellan rinntiden längs ett vattendrag och rinntiden genom en sjö. Olika delar av tillrinningsområdet
måste därför behandlas på olika sätt och rinntiderna för olika delsträckor måste summeras för att
bestämma den totala rinntiden till vattentäkten. Beroende på lokala förhållanden och tillgången till
nödvändiga indata kan olika beräkningsmetoder väljas för olika delsträckor.
Som underlag för bestämningen av skyddszonerna behövs uppskattningar som gäller när de mest
besvärliga förhållandena kombineras. För vattendragssträckor innebär det att rinntiderna behöver
bestämmas för en högflödessituation, medan för sjöar kan förhållanden som gäller vid den mest
ogynnsamma vindriktningen vara aktuella vid beräkningarna.
Rinntid genom sjöar
Rinntiden genom en sjö beror av många faktorer. I princip beror vattentransporten av tillrinningens
storlek i förhållande till sjöns form och djup, samt av vindförhållanden, skiktning i sjön och
isförhållanden.
Transporten påverkas även av att förorenande ämnen har olika egenskaper. Ämnen kan vara
sjunkande, flytande eller neutrala, d.v.s. de blandar sig med vatten.
Rinntiden för en förorening genom en sjö beror även av sjöns aktiva volym. Andelen aktiv sjövolym
varierar och beror av sjöns form, djupförhållanden och vattnets skiktning.
I verkligheten medverkar inte hela sjöns volym i utbytet i lika hög grad. Vid stor tillrinning kan en
snabb genomströmning skapas där endast delar av sjöns vattenmassa deltar. I en flikig
genomströmnings sjö medverkar också en mindre andel av sjön än i en sjö med jämnare form. Den
teoretiska omsättningstiden är alltså ett mått på utbytestiden men ger inte den betydligt snabbare
rinntiden.
Överslagsmässiga beräkningar kan ofta användas för att få en uppfattning om rinntidens
storleksordning på grund av att även komplicerade modeller är osäkra och kräver mycket data av
ibland osäker art. För noggranna transportberäkningar krävs modellberäkningar som tar hänsyn till
de lokala förhållandena som har betydelse för transporttiden genom sjön men dessa modeller är
inte nödvändigtvis mer trovärdiga än enklare modeller.
För stora sjöar är vindhastighet och vindriktning de dominerande faktorer som påverkar
transporten mest. Kraftig vind ökar också den ytvattenvolym som omblandas och förlänger därmed
12

Ansökan om vattenskyddsområde för Bästeträsk – version 3.1

den genomsnittliga transporttiden genom sjön. Den vinddrivna strömningen kan även vara
betydelsefull i mindre sjöar. Lokala förhållanden, såsom sjöns form och djup samt
vindexponeringen avgör hur rinntiden i den enskilda sjön påverkas. Ju grundare sjö, desto snabbare
avtar vindströmmen med djupet.
Oljeföroreningar som kan transporteras som oljefilm på vattenytan, kan antas spridas med cirka 3
% av vindhastigheten. Om man antar att det sker en omblandning av föroreningen i det övre 1metersskiktet, kan spridning istället antas ske med cirka 1,5 % av vindhastigheten, vilket bör vara
dimensionerande för avgränsningen av zonerna.
Antagandet gäller teoretiskt för mycket stora och djupa sjöar, men i praktiken kan detta riktvärde
ofta användas även för andra sjöar. Som underlag för vindhastighet används vindar med en
återkomsttid på 10 år i de fall sådan statistik finns.
Rinntid i vattendrag
Vattenhastigheten längs en vattendragssträcka beror främst av flödet, vattendragets lutning och
tvärsnittsarean men även bottnens beskaffenhet. Många beräkningsmetoder ger en uppskattning
av vattnets medelhastighet. Vattenhastigheten är inte lika med transporttiden. Den verkliga
transporthastigheten är generellt betydligt högre än medelvattenhastigheten. Erfarenhetsmässiga
uppskattningar från mätningar av vattenhastigheter och spårämnesförsök, visar att
transporthastigheten kan vara upp till 40 % högre än medelvattenhastigheten, men denna relation
varierar mycket beroende på lokala förhållanden (källa: SMHI).
Hastighetsfördelningen i en tvärsektion av ett vattendrag beror av tvärsektionens form och
bottenstrukturen. Maximal vattenhastighet återfinns strax under vattenytan i en del av
tvärsektionen där det är långt till bromsande friktion från vattendragets botten. Vid ett djup strax
under halva sektionsdjupet är vattenhastigheten ungefär lika med medelhastigheten i sektionen.
Noggrann bestämning av rinntider kräver tillgång till indata av god kvalitet, som exempelvis
spårämnesförsök, noggrant kalibrerade hydrauliska modeller eller transportberäkningsmodeller
vilket i regel inte är möjligt att uppnå.
Mindre vattendrag - schablonmetod
En grov schablonmässig uppskattning av transporthastigheten i mindre vattendrag beskrivs i Tabell
1. Värdena anger uppskattad transporthastighet i medeltal över en vattendragssträcka och bygger
på erfarenheter från vattenföringsmätningar som har utförts i olika delar av landet.
Utgående från vattendragets lutning och en typklassning av vattendragen anges troliga
transporthastigheter för en förorening vid en generell högflödessituation.
Typklassningen av vattendragen som rinner till Bästeträsk har skett utifrån de antaganden om
avrinningsområdets area och vattendragets bredd vid högflödessituationen som anges i Tabell 2.
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Transporthastigheterna kan anses gälla vid normala förhållanden, och kan behöva justeras om
vattendragen är starkt igenväxta eller om särskilda hinder förekommer. Värdena kan användas
exempelvis för översiktliga schablonklassningar av mindre vattendrag inom likartade områden.
Med hjälp av tabellerna kan transporthastigheten schablonmässigt bestämmas för vattendrag av
typen dike, bäck eller å. Om det är svårt att avgöra vilken typklassning som passar bäst för det
aktuella vattendraget, kan en känslighetstest göras där zonernas utbredning undersöks för flera
olika vattendragstyper. För lutningar mellan 1 ‰ och 1 % kan ungefärliga tranporthastigheter
interpoleras fram mellan tabellens värden, men utanför detta intervall saknas tillräckligt underlag
för att bestämma schablonvärden. I dessa fall är det nödvändigt att använda noggrannare
beräkningsmetoder.
Tabell 1. Exempel på schablonmässig uppskattning av transporthastigheter i medeltal över en
vattendragssträcka. Värdena gäller för små vattendrag vid en generell högflödessituation. Tabellen hämtad
från Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområden.
Vattendragets
lutning
(m/km)

Transporthastighet (m/s)
Dike

Bäck

Å

(m/s)

(km/h)

(m/s)

(km/h)

(m/s)

(km/h)

1 (0,1%)

0,4

1,4

0,6

2,2

0,8

2,9

5 (0,5%)

0,7

2,5

1,1

4,0

1,6

5,8

10 (1,0%)

0,9

3,2

1,5

5,4

2,1

7,6

Tabell 2. Ungefärliga uppgifter om vattendragens egenskaper som har antagits vid typklassningen enligt
Tabell 1. Tabellen hämtad från Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområden.
Dike

Bäck

Å

Avrinningsområde
(km2)

0,5 km2

5 km2

50 km2

Vattendragets bredd vid
högvatten (m)

0,6 – 0,8 m

2–3m

7 – 10 m

Vattendragets djup vid
högvatten (m)

0,3 0,6 m

0,7 – 1,5 m

1,5 – 3 m

För bestämning av rinntider för skyddszoner rekommenderas en högflödessituation med minst 10
års återkomsttid.
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3.

Teknisk beskrivning

3.1

Teknisk beskrivning av Fårösunds vattenförsörjningsanläggning

3.1.1

Intag och överföringsledning
I Bästeträsk har ett intag byggts med ledning till en pumpstation på sjöns östra sida. Råvattnet tas
ca 300 m från stranden och passerar en intagssil med spaltvidd 3 mm. Silen är placerad i
intagspunkten i Bästeträsk. Från råvattenpumpstationen som är placerad ca 70 m från stranden,
pumpas råvattnet sedan till det nyanlagda vattenverket i Fårösund.

3.1.2

Råvattenkvalitet
Generellt sett är råvattenkvaliteten bra. Ur ett drickvattenperspektiv har vattnet dock högt innehåll
av organiskt material. Övriga parametrar är låga och hårdheten är med gotländska mått relativt låg.
Vattentemperaturen sommartid är dock relativ hög. Råvattenkvaliteten framgår av data i tabell 3
nedan.
Tabell 3. Analyser råvattenkvalitet 2011.
Parameter
Turbiditet
Färgtal
Alkalinitet
CODMn
Natrium
Kalium
Kalcium
Magnesium
Hårdhet
Klorid
Sulfat

3.1.3

Enhet
FNU
mg/l Pt
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
°dH
mg/l
mg/l

110614
0,65
12
151
8
3
<1
45
3
7
5
4

110712
0,69
10
142
9
3
<1
41
4
6,7
5
4

110809
0,69
11
135
9
3
<1
38
4
6,2
5
4

110906
0,82
10
128
10
4
1
37
4
6,1
6
5

110927
0,67
8
134
10
3
<1
37
4
6,1
6
5

111018
0,45
8
134
9
3
<1
38
3
6
5
4

111108
0,52
9
144
10
3
<1
39
4
6,4
5
4

Vattenverk
Till Fårösunds vattenverk kommer vatten via överföringsledning till det nybyggda vattenverket i
Fårösund.
Vattenbehandlingen i det nya vattenverket innefattar följande processer:
1) Förbehandling – filtreringsprocess
2) Skyddsfiltrering – patronfilter
3) Membranfiltrering
4) UV-desinfektion
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5) Desinfektion med natriumhypoklorit (klor)
6) pH-justering med natriumhydroxid
7) Blandningstank
För att utjämna dygnsvariationerna finns lågreservoarer. Till lågreservoarerna är
distributionspumpar kopplade som förser Fårösund och Bungenäs med dricksvatten.
3.1.4

Mikrobiologiska skyddsbarriärer
I en behandlingsanläggning för produktion av dricksvatten skall det finnas minst 3 barriärer mot
överföring av mikroorganismer från råvatten till dricksvatten. I vattenverket i Fårösund finns det 4
skyddsbarriärer. Dessa är:
1.
2.
3.
4.

Ultrafilter
Nanofilter
UV-desinfektion
Desinfektion med natriumhypoklorit

Med ovanstående behandlingssteg har vattenverket en avancerad och effektiv utrustning för
eliminering av bl a mikroorganismer.
3.1.5

Vattenkvalitet
Vattenverket ska uppfylla kraven för tjänligt dricksvatten enligt SLV FS 2001:30.
Utöver det skall följande analysvärden avseende vattenkvalitetsparametrar uppnås:
Tabell 4. Specifika krav på dricksvattenkvalitet utöver krav i SLV FS 2001:30.

3.2

Parameter
pH-värde

Enhet
pH

Turbiditet
Färgtal
Alkalinitet
CODMn
Kalcium
Magnesium

FNU
mg/l Pt
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Värde
Mättnads-pH eller max
pH=8,6 ±0,15*
≤ 0,2
≤5
≥ 80
≤1
≥ 25
≥2

Norra Gotlands vattenförsörjning, förbrukning och framtida behov
Vattenförsörjningen på norra Gotland omfattar ett flertal ej sammankopplade vattentäkter. Alla
vattentäkter utom Hauträsk, som tidigare försett Fårösund med vatten, är grundvattentäkter.
Variationerna mellan de olika vattentäkterna är stora både i kvalitet och i kapacitet. För flera
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vattentäkter gäller att kvalitet och kapacitet måste förbättras. En av de orter där problemen är
mest akuta är i Fårösund.
Fårösund har under lång tid baserat sin vattenförsörjning på uttag av ytvatten från Hau träsk.
Vattentäkten är behäftad med problem som är knutna både till kvalitet och till kvantitet. Ytvattnet
från Hauträsk genomgick behandling i Hau vattenverk innan det distribuerades till Fårösund.
Vattenbehovet för Fårösund uppgår till 3–4 L/s.
Region Gotland har nu ersatt uttaget från Hauträsk med uttag av vatten från den större sjön
Bästeträsk. Region Gotland fick tillstånd 2009-10-14 till att ta ut 22 L/s från sjön dels för allmän
vattenförsörjning och dels för att förse forskningsstationen vid Ar med vatten. Anläggningen för
allmän vattenförsörjning är färdigbyggd och innehåller bl.a. ett intag i sjön, en pumpstation och en
ledning från pumpstationen till det nya vattenverket i Fårösund.
Bästeträsk har under lång tid funnits med i Regionens planer som en möjlig råvattentäkt för allmän
vattenförsörjning. Redan under 1930-talet fanns förslag på att utnyttja sjön. Som ett led i dessa
planer övertog dåvarande Gotlands kommun dämningsrätten år 1984 i syfte att kunna nyttja sjön
som vattentäkt.
Bästeträsk förser nu Fårösund och Bungenäs med dricksvatten. Uttaget från Hauträsk har upphört.
Vilken roll Bästeträsk kommer att få i framtiden som vattentäkt är oklart. Idéer har funnits att
koppla samman olika ledningssystem på norra Gotland för att få en högre leveranssäkerhet.
Bästeträsk skulle utifrån detta få en viktigare roll. Idéerna diskuteras i ny VA-plan 2018. Skall ett
framtida uttag ökas måste kunskapen om sjöns hydrologi förbättras. Regionen har för något år
sedan byggt om regleringsanordningen som skall förhindra olovlig reglering och kommer att
införskaffa ytterligare kunskap om framförallt vattenföringen för att kunna skapa tydliga
regleringsregler i syfte att erhålla bästa möjliga miljö.
Till Fårösunds vattenverk som förses med vatten från Bästeträsk har Fårösund anslutits. Uttaget
kommer under den första tiden uppgå till ovan nämnda 2 – 4 L/s. Med Bungenäs inbegripet
kommer behovet i genomsnitt att uppgå till uppemot ca 4 - 6 L/s. Sommartid kommer
vattenbehovet att som mest uppgå till ca 12 L/s. Sker en ännu större utbyggnad av Bungenäs
kommer vattenbehovet att öka ytterligare. Totalt är idag uppskattningsvis ca 800 personer anslutna
till det befintliga vattenverket. Det är dock stor skillnad på antalet anslutna sommartid i jämförelse
med övrig tid på året. Sommartid uppskattas antalet anslutna till det dubbla ca 1 600 personer.
Region Gotland har bedömt att tillväxten för Fårösund med omnejd torde uppgå till ca 200
permanentbostäder och fritidshus i Fårösund och ca 140 i Bungenäs inom de närmaste 10 åren dvs
20 respektive 14 per år. Det finns således stort behov av att skydda vattentäkten både idag och för
framtiden. Skyddsmålet förbättras genom att ett vattenskyddsområde med föreskrifter upprättas.
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3.3

Vattendom, tillstånd och ägarförhållanden
Region Gotland har genom dom 2009-10-14 (Mål nr M 5609–07) tillstånd att ta ut 22 L/s från
Bästeträsk och att använda 12 L/s av dessa för allmän vattenförsörjning.
Vattenverksamheten berör dels fastigheten Fleringe 1:7 med vilken dämningsrätten och rätten att
tillgodogöra sig det uppdämda vattnet enligt 1938 års vattendom, följer, dels fastigheten Fleringe
Smiss 1:1 på vilken intagsledningen är belägen. Även pumpstationen är belägen på fastigheten
Fleringe Smiss 1:1.
Regionen äger fastigheten Fleringe Smiss 1:7. Regionen är även ägare till Fleringe Smiss 1:9 som
omfattar vattenområde i norra delen av Bästeträsk. Fastigheten Fleringe Smiss 1:1 ägs av staten
genom Naturvårdsverket.
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4.

Hydrologisk beskrivning

4.1

Beskrivning av Bästeträsk
Bästeträsks avrinningsområde är beläget på norra Gotland. Inom avrinningsområdet ligger sjön
Bästeträsk. Se Figur 3. Uppgifter om sjön kan variera något mellan olika uppgiftslämnare. I det
följande redovisas officiella uppgifter från SMHI, Naturvårdsverket och SGU.

4.1.1

Bästeträsks avrinningsområde

Bästeträsks avrinningsområde uppgår till ca 40,1 km2 inklusive sjön. Se figur 3. Sjön Bästeträsk får
sitt vatten från framförallt från myrarna, Ojnaremyr och Tvärlingsmyr söder om Bäste Träsk och
från Kölningsmyr, Nyajsu och Häsllemyr väster om Bästeträsk. Flera av dessa myrar är mer eller
mindre grundvattenbaserade, dvs det sker ett grundvattenutflöde till dem. Magasinering av vatten
i myrar och grundvattenmagasin innebär en jämnare tillrinning till Bästeträsk. Mindre tillflöden till
Bästeträsk kommer även från andra myrar t ex vid Sikhagevik i söder och från Kyrkgatmyr i öster
samt från mindre jordbruksarealer sydväst om sjön.

Figur 3. Bästeträsks avrinningsområde. Storleken uppgår till ca 40,1 km 2.

Som framgår av figur 3 ligger det största tillrinningsområdet sydost om sjön. Detta område är en
dalgång med Bungeberget och Bräntings haid på var sin sida som utgör ytvattendelarna. Dessa
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ytvattendelare når upp till nivån ca +50 m. I dalgången mellan höjderna ligger Ojnaremyr som
avvattnas till Tvärlingsmyr och vidare till Bästeträsk. Ojnaremyr får sitt vatten från omgivande
höjder. Det sker även grundvattenutflöde till myren. Området sydost om Bästeträsk torde utgöra
det viktigaste tillrinningsområdet till sjön.
Tidigare har det inte funnits några mätningar av avrinningen från Bästeträsk till havet. Uppgifter om
avrinningen har baserats på teoretiska beräkningar. De olika redovisade uppgifterna indikerar att
medelavrinningen kan uppgå från ca 150 L/s till ca 250 L/s.







SMHI redovisar uppgifter på specifik avrinning 5 – 6 L/s och km2 och en medelvattenföring
på 0,20–0,25 m3/s.
I Vattenplaneringsutredningen från 1978 anges att medelvattenföringen i Arån är 200 L/s.
Statens Naturvårdsverk har angett avrinningen till 5,5 L/s och km2 och en teoretisk
medelvattenföring till 220 L/s.
I en utredning som Viak AB utförde 1980 refereras till ”Gotlandsutredningen” att
medelvattenföring uppgår till 240 L/s vilket innebär en specifik avrinning på ca 6 L/s och
km2.
I ”Beskrivning och bilagor till hydrogeologiska kartan över Gotlands län”, SGU, har
avrinningen angetts uppgå till mellan 150 och 200 mm per år detta innebär en specifik
avrinning på mellan 4,8 och 5,3 L/s och km2. Detta ger en medelvattenföring i Arån på
mellan 192 och 212 L/s.

Eftersom det inte har funnits några mätningar gav Region Gotland SMHI i uppdrag att uppföra en
vattenföringsstation som mäter vattenflödet i Arån. Mätstationen har varit i drift sedan november
2013. I januari 2017, i samband med höga vattenflöden, uppdaterade och kvalitetssäkrade SMHI
den ursprungliga preliminära avbördningskurvan. Mätningarna i Arån från 1 april 2014 fram till 1
april 2018, dvs de tre senaste åren, pekar nu på en medelvattenföring på 159 L/s efter den
kalibrering som gjordes i början av 2017. Enligt den gamla, icke kalibrerade kurvan angavs en
medelvattenföring på 373 L/s. Se Figur 4.Den nya medelvattenföringen under perioden 2014-04-01
till 2018-04-01 pekar på en specifik avrinning på ca 4,0 L/s och km2 (159 L/s /40,1 km2) i medel från
hela avrinningsområdet. Det motsvarar en avrinning på ca 125 mm/år.
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Figur 4. Vattenföringsdata från mätstation i Arån de tre senaste åren mellan perioden 1 april 2014
och 1 april 2018. Den blåa grafen visar flödet I Arån beräknat med den äldre avbördningskurvan
innan kalibrering. Då angavs medelflödet till 373 L/s. Den röda grafen visar flödet efter det att
kalibrering och ny avbördningskurva har tagits fram. Medelflödet uppgår till 159 L/s. Enligt SMHI
kommer den blåa grafen att tas bort från hemsidan. http://www.airviro.smhi.se/bastetrask/.
Vanligtvis hanteras hydrologiska årsdata vare sig kalenderårsvis eller som ovan dvs från 1 april till 1
april utan från den 1 oktober till den 30 september nästkommande år s.k. hydrologiskt år.
Mätserien från Arån omfattar hittills tre hydrologiska år; 2014/2015, 2015/2016 och 2016/2017.

Figur 5. Vattenföringsdata från mätstation i Arån från de tre senaste hydrologiska åren 2014/15, 2015/16 och
2016/17 (1 oktober - 30 september). Medelvattenföringen under dessa tre år anges till 138 L/s.

http://www.airviro.smhi.se/bastetrask/.
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Vattenföringen är avhängig mot nederbörden. SMHI redovisar en medelnederbörd vid den relativt
nya stationen Fårösund Ar A (togs i drift 1995-08-01) de 20 senaste hydrologiska åren (97/98 –
16/17) på 406 mm (https://opendata-download-metobs.smhi.se).
Nederbörd och medelvattenföringen under de tre sista hydrologiska åren framgår av nedanstående
tabell:
2014-2015

2015-2016

2016-2017

Nederbörd

446 mm

354 mm

371 mm

Medelvattenföring

182 L/s

88 L/s

148 L/s

En interpolering av ovanstående värden skulle ge en medelvattenföring på ca 150–160 L/s vid en
normalnederbörd på 406 mm. Det motsvarar en avrinning på mellan 3,7–4,0 L/s och km2 eller ca
120 mm. Tidsserierna är korta men allt tyder på att medelvattenföringen är mindre än vad man
tidigare har beräknat teoretiskt.
Avrinningsområdets andel sjö och skog redovisas i nedanstående tabell (SMHI, Avrinningsområden i
Sverige. Del 3). Geografiska skillnader och andelen sjö och skog påverkar den specifika avrinningen
och årliga variationen i avrinningen. Sjöprocenten kan sägas utgöra ett mått på områdets möjlighet
att magasinera vatten.
Tabell 4. Andelen sjö och skog inom Bästeträsks avrinningsområde.
Avrinningsområde
Bästeträsk

Areal km2

Sjö %

Skog %

40,1

18

42

Som framgår av tabellen utgör stor del av Bästeträsks avrinningsområde av skog, knappt ca 17 km 2.
Vattenvolymen i Bästeträsk har av Statens Naturvårdsverk angetts till 18 miljoner m3. (PM ang
Bäste träsk med anledning av förslag om skydd enligt 8§ miljöskyddslagen, Statens Naturvårdverk.
Inkom till Lst 1972-06-01)

4.1.2

Geologisk och hydrogeologisk beskrivning

Tillrinningsområdet till Bästeträsk kännetecknas av att kalkberggrunden på många ställen går i
dagen eller att endast ett mycket tunt jordlager täcker berggrunden. De vanligaste förekommande
jordlagren är sandig jord och moränlera. I våt- och myrmarker förekommer kärrtorv. I figur 6a visas
jordartskartan som finns på SGU:s hemsida. Region Gotland har denna information, som också
härrör från SGU, i sitt GIS-system. Dess data har annan upplösning, se figur 6b.
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Figur 6 a. Jordartskarta från SGU. Kartan beskriver jord och berg i markytan. Som framgår av figuren är det
mestadels sedimentärt berg, postglacial sand och moränlera i markytan. ©SGU.
http://apps.sgu.se/kartgenerator/maporder_sv.html.

Figur 6 b. Jordartskarta. Kartan beskriver jord och berg i markytan. Som framgår av figuren är det mestadels
sedimentärt berg, svallsediment och moränlera i markytan. ©Region Gotland, enhet geografisk information.
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Figur 7. Jorddjupskarta från SGU. Jorddjupet inom Bästeträsks avrinningsområde uppgår huvudsakligen från
enstaka meter till ett fåtal meter. Till största delen ligger jorddjupet på mellan 0 och 1 meter. ©SGU.
http://apps.sgu.se/kartgenerator/maporder_sv.html.

Grundvattennivåerna följer i stort topografin d.v.s. i höglänta områden ligger grundvattennivån
högre än i låglänta och grundvattenströmningen sker från de topografiskt högre liggande områden
ner till de lägre områdena. Höjdområdena är framförallt Bräntings haid och Bungeberget, i söder,
som når upp till +40 och som mest till ca +50 m (Bungeberget). Inom dessa områden är de naturliga
grundvattenfluktuationerna störst och torde uppgå till uppemot 10 m. Inom tillrinningsområdet
finns ett större antal myrar t ex Ojnaremyr och Tvärlingsmyrs med flera myrar i söder mellan
Bräntings haid och Bungeberget samt Nyrajsu, Mavrajd, Kölningsmyr tillsammans med fler andra
myrar väster om Bästträsk. Dessa myrar utgör en dämpande effekt på de naturliga fluktuationerna
av grundvattennivåerna nära myrarna. Här är de naturliga fluktuationerna små.
Lägst i systemet ligger Bästeträsk på en nivå drygt ca +6m. Bästeträsk är reglerad och varierar ca
0,5-0,6 m på årsbasis. Enligt dom får vattennivån regleras 1 m. Grundvattennivåerna kring sjön
torde ligga nära sjöns nivå. I landtungan mellan Bästeträsk och Östersjön torde det finna en
gradient från Bästeräsks nivå på nivån ca +6 m ner till Östersjöns nivå på ca +0 m.
Väster om Bästeträsk torde grundvattennivå sjunka från ungefär Kölningsmyr ner till Bästträsk.
Strömningsriktningen är mot Bästträsk.
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Söder om området är grundvattenströmningen antingen mot Ojnaremyr, Tvärlingsmyr eller direkt
mot Bästeträsk. Vid flera myrar t.ex. Ojnare myr finns ett flertal utströmningsområden och källor
där grundvatten från högre liggande områden läcker ut framförallt under perioder med höga
grundvattennivåer i höjdområdena.
Från undersökningar som Nordkalk har genomfört i samband med ansökan om etablering av ett
nytt kalkstensbrott finns observationer av grundvattennivåer söder om Bästeträsk. Dessa redovisas
bl.a. i ”Hydrogologiska undersökningar av Bunge Ducker 1:64 med omgivningar”, SF Geologic, 200710-09. Av dessa framgår att grundvattennivåerna inom det tilltänkta brottet ligger mellan +20 och
+28 m. Grundvattennivåmätningar nära Ojnare myr vars vattennivå ligger på ungefär +18 m, visar
att de naturliga fluktuationerna är små (observationspunkt Rute 01, markyta +19,5 m). På ett litet
större avstånd från Ojnare myr fluktuerar grundvattennivån avsevärt mer (uppemot 5 m redovisas
för observationspunkt Rute 24 som ligger inom planerat brytområde, markyta +28,5 m). I en
observationspunkt mellan Nordkalks planerade kalkstensbrottet och Stucks kalkstensbrott
redovisas en fluktuation som överstiger ca 5 m (Stucks 131, marknivå ca +37 m).
Grundvattenobservationer från punkter som ligger högt visar att nederbörd får en snabb respons
genom höjda grundvattennivåer. Även sommarregn ger snabb reaktion genom höjda
grundvattennivåer.
Generellt kan sägas att i höjdområdena är grundvattenfluktuationerna mycket stora. Nivåerna
torde ligga som högst uppskattningsvis uppemot +30 till +40 m och variera uppemot 10 m eller
mer. Strömningsriktningarna är mot t ex Ojnare myr där vattennivå ligger på ca +18 eller mot andra
myrar eller direkt mot Bästträsk vars vattennivå ligger på ca +6 m. Fluktuationerna i
grundvattennivåerna minskar ju närmre utströmningspunkterna grundvattnet kommer.
4.1.3

Sjön Bästeträsks yta och djup

Bästeträsk är Gotlands största sjö med en sjö yta av ca 7 km2 (i Bevarandeplan för Natura 2000område, Bästeträsk SE340120, anges att öppen sjö yta uppgår till 705 ha). På Länsstyrelsens
hemsida anges att sjöarean uppgår till 665 ha. I Svenskt sjöregister (SMHI, 1996) anges sjöns area
till 6,39 km2. Statens Naturvårdverk anger i PM att sjöarealen uppgår till 6,6 km2.
Sjön är i likhet med andra sjöar på Gotland grund. Även beträffande djupet förekommer flera
uppgifter mellan 4,5 m och 5,5 m. I Bevarandeplanen anges största djup till ca 5 m. Statens
Naturvårdsverk anger 5,5 m.
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Figur 8. Del av norra Gotland med råvattenintaget vid Bästeträsk och Fårösunds samhälle.

Vattennivån ligger enligt topografiska kartbladet i medel på ca +6,1 m (i höjdsystem RH70).

Figur 9. Bästeträsk med Regionens pumpstation. Det största avståndet över sjön uppgår till ca 3 km.
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4.1.4

Bästeträsks vattennivåer

Bästeträsk är reglerad. Dämningsrätten har Region Gotland genom en vattendom från 12
september 1938. Följande regleringsnivåer gäller för Bästeträsk:
Högsta vattennivå
Lägsta vattennivå, jan-april
Lägsta vattennivå, maj
Lägsta vattennivå, juni
Lägsta vattennivå, juli-december

+6,58
+5,58
+5,98
+5,78
+5,58
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5.

Planbestämmelser och skyddade områden

5.1

Gällande planer
Inom det föreslagna skyddsområdet finns enbart en översiktsplan. En översiktsplan syftar till att
säkerställa markanvändningen i ett längre perspektiv. Nästa steg i den översiktliga planeringen är
fördjupade översiktsplaner och planprogram. Dessa genomförs på ett mer avgränsat område där
förutsättningar studeras mer detaljerat, och ligger sedan till grund för områdets fortsatta
detaljplaneläggning. Fördjupade översiktsplaner och planprogram är också grundläggande vid
bygglovgivning. Någon fördjupad översiktsplan finns inte.
Den gällande översiktsplan för Region Gotland är ”Bygg Gotland – översiktsplan för Gotlands
kommun 2010–2025, som antogs av kommunfullmäktige den 14 juni 2010, § 79.

5.2

Befintliga områdesskydd

5.2.1

Förbud mot utsläpp av avloppsvatten

År 1973 beslöt jordbruksdepartementet efter en framställan från Naturvårdsverket att förbjuda
utsläpp av avloppsvatten mm i sjön Bästeträsk. Beslutet förbjöd utsläpp av avloppsvatten inom ett
område som framgår av figur 10.
I förbudet som är daterat 1973-04-27 kan läsas:
”Kungl. Maj:t meddelar med stöd av 2 § fjärde stycket och 8 § miljöskyddslagen förbud mot allt
utsläppande från mark, byggnad eller anläggning av avloppsvatten, fast ämne eller gas, utöver vad
som f.n. äger rum, i sjön Bästeträsk med tillflöde och Källsjöar i Gotlands län samt uppläggande av
fast avfall så att nämnda vattenområden förorenas.”
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Figur 10. Område inom vilket det råder förbud mot utsläpp av avloppsvatten mm enligt
Jordbruksdepartementets beslut 1973-04-27.

Fastställande av ett vattenskyddsområde med föreskrifter medför inte att fastställt förbud blir
ogiltigt. Förbudet kommer att finnas kvar även efter det att vattenskyddsområdet har fastställts.
5.2.2

Naturreservatet Bästeträsk

Hela sjön Bästeträsk och delar av avrinningsområdet ingår i Bästeträsks naturreservat.
Naturreservatet bildades genom beslut av Länsstyrelsen 2001-05-16. Se figur 11.
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Figur 11. Naturreservat Bästeträsk.

Syftet med reservatet är att:








Bevara den goda vattenkvaliteten i Bästeträsk och därmed säkra fortsatt goda
levnadsbetingelser för de djur och växter som lever i sjön, bl a flera arter kransalger samt
Gotlands enda sötvattenslevande bestånd av sik,
Skapa förutsättningar för en rik biologisk mångfald i de barrskogsområden som ingår i
reservatet genom att låta skogen få utvecklas fritt,
Säkra fortsatt hävd av de betesmarker som ingår i reservatet för att därmed gynna och
bevara områdets natur- och kulturvärden,
Säkra att skötseln av Hässleänget med omgivande lövmarker sker på ett sätt som gynnar
områdets biologiska mångfald och främst då den större agatsnäckan samt de rödlistade
lavar som förekommer i området. Det innebär bl. a. fortsatt slåtterhävd av själva änget och
återkommande röjning och gallring av lövskogen,
Förhindra störning av det rika fågellivet på öarna Falholmen, Storholmen och Lillholmen.

Med stöd av 8 och 10 §§ NVL och 9 § naturvårdsförordning meddelade Länsstyrelsen i samma
beslut nedan angivna föreskrifter för reservatet.
Föreskrifter enligt 8 § naturvårdslagen om inskränkningar i rätten för ägare och innehavare av
särskild rätt till fastighet att använda mark- och vattenområden inom reservatet.
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Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:








Uppföra byggnad eller anläggning
Anlägga väg eller stig
Dra fram mark- eller luftledning
Gräva, schakta, fylla ut, borra, spränga eller på annat sätt skada mark
Anordna upplag annat än tillfälligt för jord- och skogsbrukets behov,
Sätta upp skylt, tavla, affisch eller liknande,
Avverka levande eller dött träd, markbereda, skogsodla eller utföra andra
skogsbruksåtgärder,
Tillföra växtnäringsämne eller använda kemiskt bekämpningsmedel utanför åkermark
Nydika eller rensa befintligt dike
Använda motorbåt eller annan motordriven farkost annat än vid fiske med nät eller bur,
Fiska för annat än husbehov,
Fiska med annat än med nät, bur eller handredskap. Vid fiske med nät får högst tre (3) nät
användas samtidigt; nätens sammanlagda längd får därvid ej överstiga 90 m. Vid fiske med
bur får sammanlagt högst femton (15) burar användas samtidigt.







Utan hinder av ovanstående föreskrifter får naturvårdsförvaltaren vidta de skötselåtgärder som
anges i till beslutet bifogade skötselplan.

Med stöd av 9 § naturvårdslagen förpliktas ägare och innehavare av särskild rätt till fastighet inom
naturreservatet att tåla att





Reservatgränsen markeras
Skyltar om information om reservatet sättas upp
Tillämpliga trafikskyltar och vägbommar sätts upp
De slåtter och lövmarker som avgränsats på den till beslutet tillhörande kartan bilaga 4
(=Hässelänget) sköts enligt bifogade skötselplan
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Föreskrifter enligt 10 § naturvårdslagen om vad allmänheten har att iaktta inom reservatet
Utöver vad som övrigt gäller är det förbjudet att:







Föra motordrivet fordon utanför de vägar och parkeringsplatser som markerats på i beslutet
bifogad karta (se beslutet)
Använda motorbåt eller annan motordriven farkost,
Vistas på någon av öarna Falholmen, Storholmen och Lillholmen under tiden 15 mars – 15
juli,
Bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller dött träd eller buske,
Avsiktlig skada, döda eller samla in insekter eller mollusker.
Göra upp öppen eld. Medhavd grill får dock användas.

Ovanstående föreskrifter skall inte utgöra hinder för naturvårdsförvaltare att genomföra eller
upphandla den skötsel som skall genomföras enligt till beslutet hörande skötselplan.

5.2.3

Naturreservatet Bräntings haid
I den södra delen av Bästeträsks avrinningsområde finns Bräntings haid naturreservat som bildades
genom Länsstyrelsens beslut den 16 oktober 2001. Se figur 12.

Figur 12. Naturreservat Bräntings haid och naturreservatet Bästeträsk samt de båda avrinningsområdena
Bästeträsk och Hau träsk.
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Huvudskälen för bildandet av reservatet är att bevara ett större område med en mosaik av gammal
hällmarksbarrskog, alvarmarker, fukthedar, vätar och myrar samt med landets förmodligen rikaste
lokal för svärdkrissla Inula ensifolia.
Föreskrifter enligt 7 kap 5 § MB om inskränkningar i rätten för ägare och innehavare av särskild
rätt till fastighet att använda mark- och vattenområden inom reservatet.
Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att:









uppföra byggnad eller anläggning,
anlägga väg eller stig,
dra fram mark- eller luftledning,
gräva, borra, spetta, spränga eller på annat sätt skada mark,
avverka levande eller dött träd, markbereda, plantera skog eller utföra andra
skogsbruksåtgärder,
dika,
tillföra växtnäringsämnen eller använda kemiskt bekämpningsmedel,
föra fordon annat än på länsväg 148 och den körväg som följer reservatets sydvästgräns
samt på de två parkeringsplatser som finns inom området

Föreskrifterenligt 7 kap 30 § MB om allmänhetens rätt att färdas och vistas inom reservatet samt
om ordningen i övrigt inom området.
Utöver vad som gäller enligt annan lagstiftning är det förbjudet att




5.2.4

föra motordrivet fordon annat än på länsväg 148 och den körväg som följer reservatets
sydvästgräns samt på de två parkeringsplatser som finns inom området
bryta kvistar eller på annat sätt skada levande eller döda träd eller buskar,
avsiktligt döda, skada eller samla in djur,
göra upp eld.

Naturreservat Gotlandskusten

Naturreservatet Gotlandskusten omfattar hela den strandskyddade delen av Gotlands kust.
Reservatsområdets bredd varierar mellan 100 och 300 m. Vid kusten norr om Bästeträsks
avrinningsområde uppgår bredden till 100 m och befinner sig alldeles utanför avrinningsområdet.
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Figur 13. Naturreservat Gotlandskusten. Norr om Bästeträsk saknas det men där tar Naturreservat Bästeträsk
vid.

5.3

Planerat områdesskydd
Bästeträsk ingår i Naturvårdsverkets nationalparksplan. I Naturvårdsverkets planer finns att
Bästeträsk ska få ett områdesskydd i form av nationalpark.

5.4

Natura 2000-områden
Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden i hela EU. Nätverket ska skydda och bevara
den biologiska mångfalden. Områden som har speciellt värdefull natur skall ingå i Natura 2000.
Urvalet görs av Länsstyrelserna och beslutas av regeringen. Åtgärder eller verksamheter som på ett
betydande sätt kan påverka miljön inom ett Natura 2000-område kräver tillstånd från
Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har även det regionala ansvaret för att länets Natura 2000-områden
har en gynnsam bevarandestatus för ingående arter och naturtyper. I övrigt är det
Naturvårdsverket som administrerar Natura 2000-områdena i Sverige. Majoriteten av alla Natura
2000-områden är skyddade som nationalpark eller naturreservat.
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Inom Bästeträsks avrinningsområden har det tidigare funnits flera s k Natura 2000-områden. Dessa
har täckt en stor del av avrinningsområdet och sammanfaller i stort sett med naturreservaten. De
tre som låg närmast sjön Bästeträsk var Natura 2000-området Bästeträsk som omgärdade sjön och
Natura 2000-området Kölningsträsk och Hässleänget som låg väster respektive sydväst om sjön. I
söder låg Natura 2000-området Bräntings haid.
Naturvårdsverket föreslog för några år sedan att Natura 2000-områdena inom Bästeträsk skulle
utvidgas. Enligt förslaget skulle det nya Natura 2000-området få följande utbredning. Se figur 14.
Ärendet har behandlats av regeringen och regeringen beslutade i slutet av augusti 2015 att det
föreslagna området ska utgöra ett Natura 2000 område. Beslutet lämnades till EU-kommissionen
som tog upp området på den lista över Natura 2000-område som skulle antas av kommissionen.
Den 15 augusti 2016 bekräftade regeringen att kommissionens uppgifter angående området var
korrekta.

Figur 14. Det utvidgade Natura-2000-området som fastställdes av regeringen i slutet av augusti 2015
tillsammans med de föreslagna gränserna för primär och sekundär vattenskyddszon (svart respektive blå
linje). Med på bilden syns även Stora Vikers och Sigfride (som hänger ihop med Bästeträsk). ©Region
Gotland, enhet geografisk information.

Nordkalk och SMA ansökte om rättsprövning av regeringens beslut hos Högsta
förvaltningsdomstolen (HFD). I oktober 2016 beslutade HFD att regeringens beslut om Natura 2000-
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område inte skulle gälla förrän domstolen beslutat i ärendet. På så sätt hindrades EUkommissionen att besluta om det utvidgade Natura 2000-området.
Den 29 juni 2017 kom Högsta förvaltningsdomstolens beslut. Domstolen beslutade att inte häva
regeringens beslut. Domstolen ansåg att regeringens beslut inte stred mot någon rättsregel och att
beslutet därmed ska stå fast. Den 3 januari 2018 fastställde EU-kommissionen det nya och
utvidgade Natura-2000-området, vilket innebär att det endast är kommissionen som har rätt att
besluta att området inte längre ska vara ett Natura 2000-område
Det nya natura 2000-området är nu avsevärt större och sammanhängande. Alla de tidigare natura2000-områdena är införlivade i det nya utvidgade natura 2000-området.
Alla natura 2000-områden skall ha en s.k. bevarandeplan vilket de gamla Natura 2000-områdena
Bräntings haid, Bästeräsk och Hässleänget har. Kölningsträsk saknar plan, då området kom till
senare till nätverket. Det nya utvidgade Natura 2000-området Bästeträsk har ännu ingen
bevarandeplan.
I Bevarandeplanen för det gamla Natura 2000-området Bästeträsk kan man läsa följande som bl a
motiverar att sjön ska skyddas:
”Sjön Bästeträsk är med en öppen vattenyta om 705 hektar Gotlands största sjö. Sjön får sitt vatten
från flera håll. Huvudtillflödet kommer från Släkmyr, Ojnaremyr och Tvärlingsmyr söder om
Bästeträsk. Mindre tillflöden kommer från mindre myrmarker vid Sikhagevik i södra delen, från
Kyrkgatmyr i öster och från mindre arealer jordbruksmarker sydväst om träsket. Den allra största
delen av avrinningsområdet omfattar mark som nästan helt saknar ingrepp. Sjön har sitt utlopp i
norra delen. Utloppet är reglerat genom vattendom från 1939. Vattnet går genom en gjuten kulvert
till en fördämning. Fördämningen har en fallhöjd på en meter. Syftet med fördämningen har varit
elproduktion. Numera förekommer ingen elproduktion.
Bästeträsk är en grund sjö med ett största djup på cirka fem meter. Sjön är grund i västra delen,
med ett största djup på cirka en meter. I östra delen av sjön finns de djupaste delarna. Bottnen
utgörs i södra delen av hällar, i östra och västra kanten finns sten och grus, men i övrigt täcks
bottnen av kalkrik gyttja och bleke. Gyttjan utgörs av fint nedbrutet material från framför allt
kransalger. Bleken överlagras av mjuk utfälld kalktuff.
Sjön är fattig på vegetation. I den sydvästra och västra delen av sjön finns några sammanhängande
agruggar och lite vass. Under vattnet växer mindre bestånd av kransalgerna borststräfse Chara
aspera och skörsträfse Chara globularis. I sjöns finns också den förmodligen enda förekomsten i
landet av kransalgen pärlslinke Nitella tenuissima. I sjön finns även de ovanliga arterna
mellansträfse Chara intermedia och törnsträfse Chara polyacantha. Nära utloppet har borstnate
påträffats.
Vattnet är grönaktigt och klart och siktdjupet är större än vattendjupet. Närsalthalterna är mycket
låga. Vattnet som tillförs träsket är rent, och håller i vissa avseenden dricksvattenkvalitet. Vattnet
håller dock helt naturligt ett visst innehåll av humus. Nedbrytningen av organiskt material är dock
effektiv, vilket ger en snabb omsättning av näringsämnen.
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Längs flera av stränderna finns en tydlig så kallad strandbarrikad, en vall av grus som bildats genom
skjuvning av is från sjön.
I sjön finns de två öarna Storholmen och Lillholmen som utgörs av uppstickande berghällar. På
öarna finns en stor koloni med ejder.
Av fiskar i sjön finns gädda, abborre, mört, sarv, sutare, sik (enda sötvattenslevande beståndet på
Gotland), stensimpa (enda förekomsten på Gotland), storspigg och småspigg. Kräftor förekommer
rikligt. Ål fanns förr i sjön men har inte påträffats efter 1968. Regnbåge har odlats i kassar och
införts utan resultat.”

”Våtmarker
Ett flertal våtmarker ansluter till Bästeträsk. I södra delen av området finns ett våtmarksområde
bestående av en mindre agmyr som dräneras av en bäck ut i Bäste träsk. Den något större myren
Tvärlingsmyr dräneras genom agmyren och bäcken. Kanterna av myren utgörs på några håll av kärr
på mjukmatta. Största delen av kantzonerna utgörs av blåtåtelkärr.
I södra delen finns en del källpåverkad axagvegetation. Här finns dessutom flacka artfattiga
hirsstarrkärr där det växer hirsstarr, blåtåtel, sumpgentiana, strandmaskros och i bottenskiktet
korvskorpionmossa och kärrbryum. Ett mindre område med hirsstarrkärr finns dessutom. Bäcken
dräneras genom ett område med mycket grovt material vilket förhindrat våtmarksbildning. Bäcken
visar dock några intressanta hydrologiska företeelser.
På ett ställe i bäckfåran finns ett slukhål där bäcken dräneras underjordiskt. Ett 40-tal meter längre
bort tränger vattnet upp genom sprickor i berget. Bäcken slingrar fram i vackra bågar och på
bottnen finns rikligt med kalktuff. Några avsnörda bäckslingor finns längs kanterna på bäcken. I
bäcken växer hirsstarr, blåtåtel, vattenmynta, ag, knappag och i bottenskiktet mindre förekomster
källtuffmossa.
Rakt söder om Bästeträsk finns ett öppet sluttande kärr som mynnar i Bästeträsk. Kärrets östra del
utgörs av källkärr och genomströmmas av en slingrande bäck vars övre del är uträtad av ett dike.
Betesepoken är sedan länge avslutad och kärret har högvuxen vegetation med kraftig
förnapålagring. Bitvis är vegetationen dock rik med goda förekomster hirsstarr, ängsnycklar,
kärrknipprot, blodrot, majviva, ängsvädd, kärrsälting, kärrlilja och brudsporre. Bottenskiktet är
kraftigt utarmat. Här växer endast kalkkammossa och guldspärrmossa.
De västra delarna domineras helt av knappag. I de östra delarna ingår axagen fortfarande som en
dominerande del i vegetationen. Området omges av tallskog och ett mindre kalhygge i öster.
Väster om Bästeträsk ligger ett stort område med flera stora träsk. Naturförhållandena är detta
område mycket karga. Jordtäcke saknas helt på många håll. Området sluttar svagt åt sydväst och
dränerar de tre stora agträsken Kölningsträsk, Nyrajsu och Mavrajd ut i Bäste träsk. Dräneringen
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sker genom Hässlemyr i temporära bäckar som inte bildat någon annorlunda vegetation än
omgivningen. Detta visar att vattnet har ett mycket lågt innehåll av närsalter.
Stor utbredning i vegetationen har vätartade områden med ofullständig vegetationstäckning.
Dominerande arter inom dessa ytor är bland annat slankstarr, hirsstarr, blåtåtel, knappsäv och
ärtstarr. Dessa områden har tydlig blekeutfällning. Stora ytor utgörs av knappagkärr. Dessa finns i
regel i områden som står under vatten en stor del av året. De flacka lågstarrvätarna invaderas nu
efter hand av knappag. Flera av knappagkärren invaderas i sin tur av ag. Omgivningarna runt
området utgörs av karga tallskogar. Området bär få spår av negativ påverkan. Några få körvägar
som genomkorsar området har endast åstadkommit svag lokal påverkan av marken.”

5.5
5.5.1

Riksintressen
Riksintresse för naturvård – Bästeträsk med omgivningar
Hela det planerade vattenskyddsområdet ingår i riksintresse för Naturvård. Se Figur 15.

Figur 15. Riksintresse för Naturvård. Hela vattenskyddsområdet ligger inom Riksintresse för Naturvård.
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5.5.2

Riksintresse för kulturmiljövård - Hau och Fleringebygden
Det finns flera Riksintressen för kulturmiljövård på Norra Gotland. Två av dessa sträcker sig in på
skyddsområdet. Den ena är Hau på den östra sidan och det andra är Fleringebygden på den västra
sidan. Se figur 16.

Figur 16. Riksintresse för Kulturmiljövård. Två stycken riksintressen för kulturmiljövården sträcker sig in i
vattenskyddsområdet, Hau på den östra sidan och Fleringebygden i väster. ©Region Gotland, enhet geografisk
information.

5.5.3

Riksintresse för friluftsliv - gotlandskusten
Gotlandskusten utgör ett riksintresse för friluftsliv. Riksintresset Gotlandskusten följer i stort sett
strandskyddet. Det är framförallt i de norra delarna av vattenskyddsområdet sim Riksintresset
Gotlandskusten kommer in. Se Figur 17.
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Figur 17. Riksintresse för friluftsliv. Riksintresset följer i stort sett strandskyddet. Det är i de norra delarna
som vattenskyddsområdet stäcker sig in på riksintresset för friluftsliv.

5.5.4

Riksintresse för mineralutvinning – Rute och Stucks
Områden inom det planerade vattenskyddsområdet är riksintressen för mineralutvinning –
kalksten. Det är Rute och Stucks i vattenskyddsområdets sydöstra del. Se Figur 18.
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Figur 18. Riksintresse för mineralutvinning. Det är områdena Rute och Stucks som i stort sett ligger helt (Rute)
eller till stora delar (Stucks) inom föreslaget vattenskyddsområde. Alldeles väster men utanför
vattenskyddsområdet ligger Fleringe som också är ett område för riksintresse för mineralutvinning.

5.6

Idag befintligt vattenskyddsområde för ytvattentäkten Hau träsk
I det intilliggande avrinningsområdet för Hau träsk finns ett vattenskyddsområde som fastställdes i
vattendom från 1944.

5.7

Motstående intressen i Bästeträsk och inom tillrinningsområdet
Det finns inga kända vattenuttag eller tillstånd för vattenuttag från Bästeträsk förutom regionens
tillstånd att ta ut vatten till forskningsstationen vid Ar (10 L/s) och att ta ut vatten för allmän
vattenförsörjning (12 L/s). Det är dock inte uteslutas att uttag görs av någon eller några av de
närliggande fastigheterna för bevattning eller för dricksvattenförsörjning. Enligt uppgift ska det t ex
finnas en samfällighet som tar vatten ur Bästeträsk i norra delen av sjön.
Övriga motstående intressen finns upptagna i kapitlet avseende inventeringen av potentiella
föroreningskällor.
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6.

Utformning av vattenskyddsområdet

6.1

Bedömningsgrunder för planerat vattenskyddsområde
Indelning i skyddszoner har i första hand skett på hydrologiska grunder, dvs ytvattnets tillrinning
och dess rinntider till Bästeträsk.

Naturförhållanden
På Gotland är såväl den allmänna som den enskilda vattenförsörjningen huvudsakligen baserad på
uttag av grundvatten från grundvattenförekomster i berggrunden. Berggrunden består uteslutande
av kalksten. Kalkstenen i sig är tät. Vattentillgången och vattenföringen i berggrunden är således
beroende på förekomsten av sprickor och sprickzoner.
Det finns ytterst få ytvattentäkter. Den största idag är Tingstäde träsk som är den näst största sjön
på Gotland. Uttag av ytvatten från Tingstäde träsk förser Visby med omnejd med dricksvatten.
Detta sker framförallt sommartid men kan även ske andra tider på året.
Bästeträsk som är Gotlands största sjö har länge funnits med i Regionens vattenförsörjningsplaner
och har nu tagits i anspråk för vattenförsörjningsändamål. Fårösund och Bungenäs kommer
framledes att få sitt dricksvatten från Bästeträsk.

6.2

Föreslaget vattenskyddsområde för Bästeträsk

6.2.1

Vattentäktszon

För intaget föreslås att en vattentäktszon upprättas som avgränsas med bojar. Vattentäktszonen
föreslås bli 50 x 50 m.

6.2.2

Primär skyddszon

Den rinntid som förordas enligt handboken för avgränsning av den primära skyddszonen är 12
timmar. För sjöar och vattendrag som har en rinntid på mindre än 12 timmar föreslås i enlighet
med handboken att den primära zonen sträcker sig 50 meter från vattnet.
Med de ovan beskrivna beräkningsmetoderna kan man exempelvis beräkna transporttiden för en
förorening över sjön. Sjöns största bredd uppgår till ca 3 km. Med antagandet att
transporthastigheten är 1,5 % av vindhastigheten och att vindhastigheten uppgår till ca 15 m/s så
transporteras en ev föroreningen med en hastighet av ca 0,225 m/s.
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En sträcka på 3 km tillryggaläggs således på ca 3,7 timmar.
Notera att den dimensionerande vindstyrkan torde vara avsevärt större än det i exemplet ovan
använda 15 m/s och tiden torde vara avsevärt kortare.
Transporttiden för att en förorening i Bästeträsk ska nå intaget varierar således mellan 0 och ca 3
timmar beroende var föroreningen sker.
Rinntiden i bäckar beror bl a på lutningen. Som exempel kan rinntiden från Ojnare myr till
Bästeträsk beräknas enligt de schablonvärden som har beskrivits. Ojnare myr ligger ca 3 km från
Bästeträsk. Bästeträsk ligger på nivån ca 6 m ö h och Ojnaremyr på ca 18 m ö h. Lutningen är
således 12 m på 3 km dvs 4 m/km.
Med antagandet att avrinningen från Ojnare myr går in under beteckningen bäck så uppgår
transporthastigheten till ca 1 m/s. 3 km tillryggaläggs således på mindre än en timme.
Transporttiderna är således relativt korta och man kan med fog anta att transporttiderna från
samtliga vattendrag inom tillrinningsområdet understiger 12 timmar. I uppströms liggande
våtmarker kan vattnets uppehållstid vara längre men det antas att transporttiden från dessa ändå
understiger 12 timmar vid en högflödessituation.
Detta innebär att hela sjön inklusive en strandremsa av 50 m och alla betydande vattendrag med
uppströms liggande myrar och våtmarker med en zon på 50 m bör ingå i den primära skyddszonen.
I det första förslaget på den primära skyddszonen användes lantmäteriets hydrografiska uppgifter
för val av betydande vattendrag inklusive de uppströms liggande myrarna för dessa vattendrag.
Dessa vattendrag verifierades vid fältbesök. I version 1.2 av ansökan framgår tidigare förslag på
den primära skyddszonen.
Vid informations- och dialogmötet den 28 maj 2015 framkom att det finns andra vattendrag som
eventuellt skulle kunna betraktas som betydande. Dessa vattendrag är mer av periodisk art och
förekommer framförallt vid högflödessituationer. Efter mötet har det gjorts en genomgång av
materialet och nya fältbesök har genomförts. Vid fältbesöket, som gjordes i juni, var de flesta
vattendragen dock torra. Det var bara i ett fåtal vattendrag som det rann vatten i. Man kunde dock
konstatera att det fanns spår av vattendrag från flertalet av de våtmarker som finns inom området.
Med stor sannolikhet sker avrinning från våtmarkerna i de uttorkade spåren av vattendrag när
våtmarkerna är välfyllda på våren. Detta har också konstaterats vid inventeringar som utförts av
andra (t ex Jörgen Pettersson ordförande i Gotlands Botaniska Förening). Från vissa våtmarker är
avrinningen mycket kortvarig och kanske endast uppstår vid mycket höga flöden. Avgränsningen av
skyddszonen skall dock baseras på högflödessituationer varför dessa våtmarker med tillhörande
vattendrag bör tillhöra den primära vattenskyddszonen. Förändringen av den primära skyddszonen
innebär att zonen går in på den västra delen av Nordkalks fastighet Bunge Ducker 1:64. Att det finns
vattendrag i detta område framgår även av Nordkalks handlingar avseende planerad
vattenhantering. Det står bl. a. att ”Det periodiska vattendrag som idag passerar de västligaste
delarna av Bunge Ducker 1:64 leds om genom begränsad uppvallning och urdikning om det inte
hittar naturlig ny flödesväg.”
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Vid informations- och dialogmötet framfördes dessutom en fråga om det skulle vara befogat med
en riskanalys bl a avseende uppehållstider/rinntider. En sådan måste baseras antingen på
avvägningar, inmätningar och vegetationskarteringar och eller på spårämnesförsök.
Undersökningar av denna karaktär är både omfattande och kostsamma och bedöms i detta fall vare
sig vara erforderligt eller ekonomiskt försvarbart. Utgångspunkten i detta förslag är att i stort sett
samtliga våtmarker (från Länsstyrelsens våtmarksinventering) deltar i tillrinningen och med en
skyddszon på 50 runt dessa bedöms detta ge en eftersträvad säkerhet. Anses detta antagande
innebära ett för stort område finns möjlighet att utföra ovan nämnda undersökningar för enstaka
områden om behov anses vara nödvändigt.
Den primära skyddszonen föreslås därför omfatta dels själva Bästeträsk med ett tillägg på 50 m och
dels i stort sett alla våtmarker som finns inom tillrinningsområdet med samma tillägg på 50 m. I de
fall där denna gräns går innanför gränsen för Bästeträsks naturreservat flyttas gränsen till
naturreservatets gräns. Skälet till att låta gränsen för vattenskyddsområdet sammanfalla med dessa
gränser är att det finns gemensamma skyddsbehov och att det för naturreservatet finns föreskrifter
som i likhet med föreskrifterna för vattenskyddsområdet syftar till att bl a skydda Bästeträsks
vattenkvalitet.
Hela den primära skyddszonen ligger innanför det nya natura 2000-området.

Figur 19. Förslag till primär skyddszon som följer gränsen för Bästeträsk naturreservat och tillrinnande
vattendrag och till dem tillhörande våtmarker inklusive en buffertzon på 50 m. Gränsen justerades efter
dialogmötet 28 maj 2015.
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På några sträckor har gränsen dessutom justerats till att sammanfalla med väg för att få enklare och
tydligare gränser. Se figur 20.

Figur 20. Smärre justeringar av gräns för primär skyddszon för att sammanfalla med väg och gräns för
naturreservat samt flyttats utanför gräns för tillrinningsområdet i norr mellan Bästeträsk och Östersjön.

6.2.3

Sekundär skyddszon

Avrinningen till Bästeträsk från avrinningsområdet är som störst under vintern/våren. Under
sommaren torkar flera av vattendragen ut. Transporthastigheten torde vara relativt snabb inom
hela avrinningsområdet. Vattenskyddsområdet ska således omfatta hela avrinningsområdet och de
delar som inte ligger inom den primära skyddszonen bör ingå i den sekundära skyddszonen. Se figur
21.
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Figur 21. Förslag på Bästeträsks vattenskyddsområde. Den sekundära skyddszonen omfattar hela Bästeträsks
avrinningsområde. Gränsen följer ytvattendelaren dock har några justeringar har gjorts av gränsen i nordost. Se nedan.

Gränsen för den sekundära skyddszonen följer ytvattendelaren men på en sträcka i nordost har
gränsen för den sekundära skyddszonen justerats till att sammanfalla med väg 509 för att få
enklare och tydligare gräns. Se figur 22. Vägen på denna sträcka ligger innanför den sekundära
zonen. Justering har även gjorts av den sekundära gränsen på landtungan mellan Bästeträsk och
Östersjön. Här har denna gräns flyttats ut för att restriktioner avseende schakt och
sprängningsarbeten ska gälla.
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Figur 22. Tre justeringar av den sekundära skyddszonens gräns har gjort. Den första är att gräns för sekundär
skyddszon har flyttats för att sammanfalla med väg. Vägen ligger inom den sekundära zonen. Den andra är att
den sekundära zonen har utökats på den landremsa som finns mellan Bästeträsk och Östersjön. Den tredje
avser gräns mot Stucks kalkbrott och framgår av Figur 23.
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Figur 23. Tredje justeringen av den sekundära skyddszonen har gjorts kring Stucks kalkstensbrott. Vatten från
brottet pumpas mot Östersjön och ingår inte i Bästeträsks tillrinningsområde.

6.2.4

Skyddsområdets storlek

Arealen av den föreslagna primära skyddszonen uppgår till ca 24,8 km2.
Arealen av föreslagen primär och sekundär skyddszon uppgår till ca 39,8 km2 och utgör i stort sett
hela Bästeträsks tillrinningsområde.

6.2.5

Vattentäktens långsiktiga tillgång

Ytvattenuttagen utgör ca 15 % av sjöns medelavrinning och är således långsiktigt hållbar under
förutsättning att tillrinningen till Bästeträsk inte reduceras.
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7.

Inventering av potentiella föroreningskällor och riskbedömning
Riskanalysen syftar till att kvantifiera och klassificera risker för förorening av Bästeträsks
ytvattentäkt från potentiella föroreningskällor inom det föreslagna vattenskyddsområdet. I
riskanalysen ingår därför en inventering av verksamheter och objekt inom det föreslagna
skyddsområdet som kan utgöra potentiella föroreningskällor och en riskbedömning av dessa
verksamheter och objekt.
En riskbedömning är en viktig komponent när ett vattenskyddsområde ska avgränsas och
skyddsföreskrifter fastställas för en ytvattentäkt eller en ytvattenförekomst. Syftet med
bedömningen är också att regionens olika instanser och andra berörda ska ha en god insikt om
potentiella föroreningskällor inom vattenskyddsområdet och de risker som är förknippade med
dessa.
En risk utgör produkten av sannolikheten för att en störning skall inträffa och konsekvensen av
denna störning. För att göra en riskbedömning måste således både sannolikheten och
konsekvensen bedömas för varje föroreningskälla. En riskbedömning kan göras på ett mer
matematiskt sätt som den gjordes för Visbys vattenskyddsområde eller beskrivas med ord utan att
väga riskerna sinsemellan. I riskbedömning för Bästeträsk, där föroreningskällorna är relativt få,
beskrivs risker i löpande text i det följande.
Riskbedömningen utgör även underlag för bedömningen av konsekvenser av föreslagna
skyddsföreskrifter (se kapitel 9).

7.1

Potentiella risk- och föroreningskällor
De potentiella föroreningskällorna inom det föreslagna vattenskyddsområdet är:

7.1.1

Miljöfarliga verksamheter

Miljöfarlig verksamhet är utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas, annan användning av
mark, byggnader eller anläggningar som kan medföra olägenheter för människors hälsa, miljön eller
omgivningen genom utsläpp, förorening eller buller m.m. Definition av miljöfarlig verksamhet finns
i 9 kap 1 § miljöbalken.
I denna grupp av potentiella föroreningskällor ingår ett mycket stort antal typer av verksamheter.
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Befintlig täktverksamhet samt pågående prövningar

Strax utanför föreslaget vattenskyddsområde finns en pågående täktverksamhet som består av
brytning av kalksten. Kalkstensbrytningen klassas som miljöfarlig verksamhet. I dagsläget är det
SMA Mineral AB som bedriver kalkbrytning i Stucks.
SMA har ansökt om tillstånd till att utöka detta brott och att bryta till ett större djup än vad som
görs idag. Det utökade brottet kommer att ligga inom sekundär skyddszon. Mark- och
miljödomstolen har meddelat tillstånd till verksamheten i juni 2014. Domen överklagades av
Naturvårdsverket och länsstyrelsen och flera myndigheter samt föreningar till Mark- och
miljööverdomstolen (MÖD). Huvudförhandling har hållits i MÖD i mars 2015. Sedan
Naturvårdsverket hemställts hos regeringen att Natura 2000-området Bästeträsk skulle utvidgas
och kompletteras beslöt MÖD att vilandeförklara målet i avvaktan på regeringens beslut. SMA
yrkade under hösten 2015 om en deldom avseende fördjupning av den befintliga täkten (område JM). Efter huvudförhandling har MÖD i deldom 2016-09-01 upphävt mark- och miljödomstolens
dom i den del som avser fortsatt täktverksamhet inom område J-M och avslog SMA:s ansökan i den
delen. SMA överklagade deldomen till HD, som inte meddelade prövningstillstånd.
Nordkalk AB har ansökt om tillstånd till en ny täktverksamhet i det s k Bunge brottet. Mark- och
miljödomstolen har meddelat tillstånd till verksamheten i juni 2014. Domen har överklagades av
flera myndigheter, föreningar och sakägare till Mark- och miljööverdomstolen, som meddelade
prövningstillstånd i september 2014. Huvudförhandling var planerad till våren 2015 men sköts upp i
avvaktan på regeringens beslut om utvidgning av Natura 2000-området.

Figur 24. Nordkalks och SMA:s planerade brott ligger både inom primär och inom sekundär skyddszon.
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SMA:s kalkstensbrott ligger inom den sekundära skyddszonen. Nordkalks planerade Bunge-brott
ligger både inom den primära och inom den sekundära skyddszonen. Se figur 15.
Verksamheterna utgör objekt för miljötillsyn.
Båda kalkstensbrotten är som nämnt föremål för prövning. Enligt de senaste domarna har båda
bolagen fått tillstånd att bryta kalk, även om SMA:s tillstånd har upphävts när det gäller område JM. Den fortsatta prövningen kommer att utvisa om kalkstensbrytningen inom det av regeringen nu
nominerade Natura 2000-området är tillåtligt och om tillstånd kommer att ges. Ärendet ligger för
närvarande hos Mark- och miljööverdomstolen för vidare handläggning efter Högsta
förvaltningsdomstolens beslut som kom i juni 2017. Ny huvudförhandling i båda målen är planerad
till maj 2018.
Denna ansökan baseras på de förhållanden som råder idag. Framtaget förslag på
vattenskyddsområde har således inte anpassats till de förhållanden som kommer att råda om de
planerade kalkstensbrotten kommer till stånd. Kommer brytning bli aktuellt måste
vattenskyddsområdet revideras. Hänsyn måste då tas till det tillstånd som ges och till de
skyddsåtgärder bolagen kommer att vidta. Det finns därför ingen anledning att i denna ansökan
beskriva de förhållanden som blir till följd av brytningen och inte heller beskriva de skyddsåtgärder
som bolagen har förslagit.
Kalkstensbrytningen på Gotland sker uteslutande under grundvattennivån. För att bryta i torrhet
måste dagbrotten därför länshållas vilket medför en grundvattenavsänkning med en
avsänkningstratt kring brotten. Avsänkningstrattens utbredning beror på kalkberggrundens
hydrauliska egenskaper dvs det omgivande bergets spricksystem. På Gotland finns 5 större
kalkstensbrott (Klinthagen, Storugns och Stucks på norra Gotland samt File Hajdar och Västra
brottet i Slite) där brytning pågår. Det är endast Stucks som gränsar och delvis ligger inom
Bästeträsks avrinningsområde. Stucks kalkstensbrott ligger på den ”ursprungliga” ytvattendelaren
mellan Bästeträsk och Hau träsks avrinningsområden. Inläckande vatten pumpas dock mot
Östersjön och inte till Bästeträsk. Ytvattendelaren har således flyttats utanför brottgränsen och
Stucks ligger därför utanför det planerade vattenskyddsområdet.
Den senare tidens brytning har medfört att det största brottet som är Klinthagen numera uppgår till
ca 2 km2 och är därmed något större än det planerade Bungebrottet som planeras bli 1,7 km2.
Storugns är ca 1,3 km2, Stucks planeras bli ca 1 km2. Filehajdar och Västra brottet är ca 0,8 km2
vardera.
Scenario om kalkbrytningstillstånd meddelas i området
Nordkalks planerade brott – Bunge – planeras bli ca 1,7 km2 och SMA:s kalkstensbrott - Stucks planeras bli utökat till ca 1 km2
När brytning pågår kommer bortpumpning att ske av inläckande grundvatten och
nederbördsvatten som faller över brotten. Behovet av pumpning kommer att vara störst vintertid.
Bästeträsk kommer troligtvis därför att få en ökad tillrinning vintertid om pumpning av inläckande
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vatten leds till sjön. Sommartid kommer tillrinningen att minska mot dagens förhållanden p.g.a. att
det idag sker en fördröjning i tillrinningen genom grundvattensystemet något som kommer att
förändras genom bortledning av grundvatten.
Nordkalks planerade täktområde sträcker sig in på föreslagen primär skyddszon. Ytvatten från
uppströms liggande områden avrinner idag över Nordkalks område. Nordkalk kommer att leda förbi
det detta ytvatten så att detta inte kommer ner i brottet. Brottet i sig kommer att fungera som en
stor brunn. Brottet kommer under mycket lång tid, även efter det att verksamheten avslutats
utgöra en hydraulisk lågpunkt och inte bidra till tillrinningen till Bästeträsk. Det är därför
nödvändigt att revidera gränserna för primär och sekundär skyddszon om brytning kommer till
stånd eftersom området inte kommer att bidra till tillrinningen. Under brytningen planerar
Nordkalk att länshålla brottet. Om detta vatten avleds till område eller vattendrag som avrinner
mot Bästeträsk kommer dessa områden eller vattendrag ingå i den primära vattenskyddszonen.
SMA:s planerade brott ligger inom sekundär skyddszon. Även dessa gränser måste revideras om
brottet blir aktuellt.
Det kommer med stor sannolikhet att ställas höga krav och villkor på vattenkvaliteten på vattnet
som pumpas upp från brottet och släpps ut i riktning mot Bästeträsk. Riskerna med
vattenkvaliteten härrör bl a från sprängmedelsrester och från olja och diesel från
entreprenadmaskiner.
Storleken på avsänkningar i befintliga brott på Gotland varierar men är uppskattningsvis ca 20-25
och uppemot 30 m. Avsänkningarna i de planerade brotten torde bli av samma storleksordning.
Avsänkningarnas storlek i kalkstensbrotten är ungefär av samma storleksordning som uppstår som
mest i allmänna vattentäkter vid uttag. Uttag av vatten från en vattentäkt har karaktären av en
punktpåverkan medan kalkstensbrotten ytor uppgår till en eller flera km2 med omkrets på 7
respektive 4 km för de båda kalkstensbrotten Bunge och Stucks.
De stora grundvattenavsänkningarna på ca 20-25 m som kommer ske i de båda föreslagna brotten
(1,7 km2 resp 1 km2 stora) kan komma att medföra en risk att saltrikare vatten från större djup
tränger upp. Skulle det bli stora kvantiteter kan detta bli svårt att hantera så att inte Bästeträsk
påverkas.
Efter att brotten är utbrutna är det naturliga att dessa vattenfylls. Vattenfyllnad kommer att ske tills
vattenförhållandena, d.v.s. grund- och ytvattenförhållandena, kommit i balans. Brottet fylls av
inläckande grundvatten och nederbörd reducerat med avdunstningen över den fria vattenytan som
är av samma storleksordning som nederbörden. Det är således i stort endast inläckande
grundvatten som kommer att fylla upp brottet.
Under uppfyllnadsfasen kommer Bästeträsk att få minskad tillrinning. Hur detta kommer att
påverka Bästeträsk eller påverka möjligheterna att ta ut vatten framförallt sommartid är inte
klarlagt till fullo.
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När brottet är uppfyllt till den nivån där det råder balans kommer tillrinningen att öka till
Bästeträsk. Det är av stor vikt att det inte finns några rester från verksamheten i brottet eller att
saltrikt vatten har trängt upp som försämrar vattenkvaliteten.
Slutsats
I det fall slutgiltigt tillstånd meddelas kommer de båda kalkstensbrotten, Bunge och Stucks, att
medföra stora grundvattenavsänkningar, bland de största på Gotland. De hydrologiska och
geohydrologiska förhållandena inom Bästeträsks tillrinningsområde kommer därmed att förändras
och det kommer därför finnas anledning till att i framtiden revidera det nu föreslagna
vattenskyddsområdet.
Förslag till föreskrift för täktverksamhet
Enligt föreslagen skyddsföreskrift krävs som huvudregel (12§) tillstånd från miljönämnden för täkt
av berg, naturgrus, sand eller andra jordarter. I 17§ föreskrivs dock ett undantag från sådan
tillståndsplikt om verksamheten tillståndsprövats enligt 9 kap. (miljöfarlig verksamhet) eller 11 kap
(vattenverksamhet) miljöbalken1.
Naturvårdsverket föreslår att det i vattenskyddsföreskrifter för ytvattentäkter bör anges att
materialtäkt är förbjuden inom primär skyddszon (NFS 2003:16). Naturvårdsverkets råd innehåller
inte något förslag om materialtäkt inom sekundär skyddszon för ytvattentäkt dock föreslås
tillståndsplikt för husbehovstäkt.
Föreslagen skyddsföreskrift innebär alltså ett avsteg från Naturvårdsverkets allmänna råd i den
primära skyddszonen. Vid utformning av vattenskyddsföreskrifter är skyddsbehovet för
vattentäkten styrande för vilken skyddsnivå som skall gälla. Den kommersiella bergtäkt som
planeras inom vattenskyddsområdet har under lång tid varit föremål för tillståndsprövning. Täkten
är sådan verksamhet som kräver tillstånd enligt miljöbalken och som skulle omfattas av undantaget
från tillstånd av miljönämnden enligt 17 § vattenskyddsföreskrifterna. Det är fullt tillräckligt med
den ingående prövningen av verksamhet enligt 9 kap och 11 kap miljöbalken som sker vid
länsstyrelse och domstol och det finns inte behov av ytterligare prövning enligt
vattenskyddsföreskrifterna. Husbehovstäkter kommer att tillståndsprövas av kommunens nämnd
för miljöfrågor.
Om ett beslut om vattenskyddsområde med föreskrifter om åtgärder och inskränkningar innebär
att pågående markanvändning inom berörd del av en fastighet avsevärt försvåras har
”17§ Allmänna bestämmelser. ………Tillstånd eller anmälan enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om
verksamheten har tillståndsprövats enligt 9 kap. (miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) eller 11 kap.
(vattenverksamhet) eller enligt förordning utfärdad med stöd av dessa kapitel i miljöbalken.
1

Tillstånd eller anmälan enligt dessa förskrifter krävs inte heller vid ändring av sådan verksamhet om
ändringstillstånd enligt 16 kap. 2 § miljöbalken erhållits.”
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fastighetsägaren rätt till ersättning enligt 31 kap 4 § miljöbalken. Ett förbud mot materialtäkt i
primär skyddszon skulle ha inneburit risk att fastighetsägare riktar ersättningsanspråk mot regionen
på grund av beslutet om inrättande av vattenskyddsområde.
7.1.2

Lagring av petroleumprodukter

För bostäders uppvärmning, i jord och skogsbruk samt i industriella sammanhang mm hanteras
ibland stora mängder olja. Oljan förvaras oftast i cisterner. Både transporter till och påfyllning av
cisterner innebär risker. Är inte cisterner i fullgott skick kan läckage medföra stora risker.
Utläckande olja kan innebära svåra konsekvenser för en vattentäkt.
Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter är det krav på regelbunden besiktning av cisterner som
används för lagring av brandfarliga vätskor (Naturvårdsverket 2006). Från den 1 juli 2018 är det
dock Naturvårdsverkets nya föreskrifter (NFS 2017:5) om skydd mot mark- och vattenförorening vid
lagring av brandfarliga vätskor som ska iakttas. Cisterners utformning och konstruktion har olika
motståndskraft mot korrosion (t ex K eller S-typ). Det kan därför innebära att olika cisterner utgör
olika grad av potentiella föroreningskällor.
Den förteckning som finns över cisterner för lagring av petroleumprodukter omfattar 1 cistern. Se
figur 25. Uppgifter om cisterner kan vara bristfälliga vilket innebär att det kan finnas fler cisterner
inom skyddsområdet. Samtliga kända cisterner ligger i den sekundära skyddszonen.

Figur 25. Inom skyddsområdet finns uppgifter om 1 st cistern.
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Lagring av olja och petroleumprodukter sker även i mobila tankar. Detta torde ske mest inom jordoch skogsbruk. Någon förteckning av mobila tankar eller av vilka inom området som kan tänkas
använda sådana finns inte. Mobila tankar ska vara dubbelmantlade men utgör en risk för
ytvattentäkten vid spill (tankning, påfyllning, stöld) eller läckage.
Vid informations- och dialogmötet den 28 maj 2015 framkom en fråga om varför ett mildare krav
har satts i de föreslagna föreskrifterna (4§ Petroleumprodukter) för hantering av
petroleumprodukter där det föreslås tillståndsplikt först för 250 L istället för förbud. Regionens svar
ges i anteckningarna från mötet. Se bilaga 2. I föreliggande förslag till föreskrifter har dock volymen
ändrats till det endast får hanteras 50 L petroleumprodukter utan tillståndskrav.
7.1.3

Jord- och skogsbruk inklusive djurhållning

Inom jord- och skogsbruk är spridning och hantering av bekämpningsmedel och växtnäringsämnen
samt näringsläckage som utgör risker och som kan försämra vattenkvaliteten.
Djurhållning, framförallt om det sker nära vattentäkten eller dess tillflöden, kan bakteriellt påverka
och försämra vattenkvaliteten och utgör därmed en risk.
Vid informations- och dialogmötet den 28 maj 2015 ställdes även frågor avseende §7 (Ansökan,
version 1) där det är föreslaget att bete 20 m från vattendrag och sjö skall vara förbjudet till skillnad
mot de krav på bete som finns inom vissa reservat/Natura 2000-områden för att de biologiska
värdena ska bestå. I andra områden skall bete sättas in om igenväxningen blir för omfattande.
Skälet till att föreslå ett förbud av bete i strandkanten är att minimera riskerna att Bästeträsk ska
påverkas av sjukdomsalstrande organismer något som har aktualiserats efter utbrottet av
Cryptosporidium i Östersund 2010 och Giardia-utbrottet i Bergen 2004. Cryptosporidium och
Giardia är s k parasitära protozoer som förekommer i avföring hos infekterade djur och människor.
På senare år har flera parasitära utbrott förekommit i Norden, varav de i Bergen och Östersund är
de mest kända. Cryptosporidium och Giardia är tarmparasiter. De kan infektera djur men även
människor. En smittad individ utsöndrar cystor i stor mängd och kan infektera nya individer t ex
genom dricksvattnet.
Parasiterna är tyvärr förhållandevis resistenta mot klor vilket innebär att klor inte kan räknas som
en effektiv barriär i detta avseende. Eftersom de flesta tillrinnande vattendragen är torra
sommarhalvåret när bete är mest förekommande har föreskriften ändrats till att bete är förbjudet
inom 20 m från Bästeträsk (Ansökan, version 2.1). Dessa 20 m ska räknas från Bästeträsks högsta
vattennivå. Sjön är reglerad och vattennivån ska inte överstiga +6,58. Denna vattennivå uppnås i
stort sett varje vinter.
Föreslaget förbud mot bete inom 20 m från Bästeträsks strandlinje enligt ansökan version 2.1
innebär en intressekonflikt med naturreservatets syfte att säkra fortsatt hävd av de betesmarker
som ingår i reservatet.
Med anledning av dessa synpunkter och intressekonflikten med naturreservatens syfte föreslog
teknikförvaltningen att Regionen skulle utföra ytterligare utredningar som underlag för ansökan. På
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uppdrag av regionen har Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) utfört en riskbedömning som
färdigställdes i maj 2017. Av rapporten, Bilaga 3, framgår att sannolikheten för att djur utsöndrar
smittämnen är mycket låg till låg, att sannolikheten att utsöndra infektiösa är mycket låg och
sannolikheten att utsöndrade infektiösa smittämnen når vattentäkten är mycket låg och
sannolikheten att smittämnen som når vattentäkten i infektiöst skick är låg.
Utöver betande djur finns andra källor till fekal förorening kring Bästeträsk (avlopp, bad, vilda djur).
Vattnet från Bästeträsk, i likhet med andra ytvatten, kan därför inte förväntas vara fritt från
kontamination trots begränsning av bete. En rening är alltid nödvändig innan konsumtion. Vissa
scenarier är enligt SVA förknippade med en högre risknivå, t. ex. intensivt bete nära råvattenintaget
eller på strandnära områden med berg i dagen eller tunt jordlager, i samband med stor
nederbördsmängd som kan ge ytavrinning samt ökat flöde i vattendragen främst i kombination
med stark vind i riktning mot råvattenintaget. Om den risk betet utgör är acceptabel bör snarare
utvärderas i förhållande till den nytta betet utgör. TKF har med anledning av slutsatserna i
rapporten ändrat föreskriften om bete så att det istället för förbud mot bete införs tillståndsplikt
inom primär zon och anmälningsplikt inom sekundär skyddszon
All hantering av bekämpningsmedel, dvs inte bara spridning, utgör också risk. Det omfattar således
även transport, påfyllnad och rengöring av spridningsutrustning. Det är inte bara hantering av
bekämpningsmedel inom jordbruk som utgör en risk utan även enskilda fastighetsägares
användning av bekämpningsmedel. Användning av bekämpningsmedel nära strand och nära
tillflöden till Bästeträsk kan få stora negativa konsekvenser för vattenkvaliteten i sjön.
Inom jord- och skogsbruk förekommer också lagring av olja som har behandlats i kapitlet ovan.
Inom det föreslagna vattenskyddsområdet finns det förhållandevis lite jordbruksmark. Se figur 26.
Jordbruksmarken är markerat med gult som omfattar både betesmark och åker. Informationen om
jordbruksmark avser jordbruksverkets databas med jordbruksblock från 2017. Merparten av denna
ligger inom den sekundära skyddszonen. Inom föreslaget vattenskyddsområde finns idag inga
bekämpningsmedelstillstånd.
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Figur 26. Andelen jordbruksmark inom vattenskyddsområdet är relativt begränsat. Jordbruksmark är markerat
med brunt. Från Jordbruksverkets databas med jordbruksblock från 2017.

Inom området finns även skogsmark. Skogen förekommer inom delar av det vita i figur 26. Det är
okänt hur skogen förvaltas men det kan antas att skogsbruket är relativt lågintensivt.
7.1.4

Avloppsanläggningar

Avloppsanläggningar är belägna i anslutning till den bebyggelse som finns inom området. Inom
området finns ingen kommunal avloppsreningsanläggning utan samtliga anläggningar är enskilda.
Avloppsanläggningar som inte har fullgod funktion eller infiltrationsanläggningar alltför nära
Bästeträsk kan innebära risker för vattenkvaliteten.
Generellt sett finns det mycket begränsat med bebyggelse inom det föreslagna
vattenskyddsområdet. Totalt sett rör det sig om drygt ett 20-tal fastigheter som torde ha någon
form av avlopp. Det finns ca 15 avlopp inom skyddsområdet och 2 som ligger strax utanför som är
kända, se figur 18, varav 8 har enbart sluten tank. Ca 10 av avloppen har tillstånd. Samtliga avlopp
är enskilda. Några gemensamhetsanläggningar eller kommunalt avlopp finns inte.
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Figur 27. Kända avloppsanläggningar inom (röda prickar) eller strax utanför (gröna prickar)
vattenskyddsområdet.

7.1.5

Vägar

Det finns i stort sett endast en asfalterad väg som går igenom vattenskyddsområdet. Vägen går runt
Bästeträsk har nummer 690 och utgör den enda asfalterade vägen inom området. Se figur 28. Den
är inte trafikerad av tung trafik och trafik med farligt gods torde vara ytterst sällsynt. Enda behovet
till transport med farligt gods torde vara vid påfyllnad av olja för fastigheters uppvärmning.
Vägen går dock mycket nära Bästeträsk på sjöns västra sida delvis inom primär skyddszon. En olycka
med spill av drivmedel eller i värsta fall ett större utsläpp från en tankbil skulle få ödesdigra
konsekvenser för sjön.
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Figur 28. Den del av väg 690 som går genom vattenskyddsområdet är markerad med rött i figuren.

7.1.6

Förorenade områden

Det finns endast ett objekt som faller under rubriken förorenade områden. Se figur 29. Det är en
industri/kalkstens-deponi från kalkstensbrytning i Ar på fastigheten Fleringe Smiss 1:1.
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Figur 29. Nedlagd industri/kalkstens-deponi norr om Bästeträsk vid Ar.

Vid kalkstensbrytning skrapas det översta markskiktet av för att kunna komma åt stenen under.
Enligt uppgift ska högen i skogen vid brottet i Ar bestå av sådant material samt av stenkross som
bildats vid brytningen. Därefter verkar det som om allmänheten använt högen som dumpningsplats
för skrot.
Området har genomgått riskklassning av Länsstyrelsen enligt Mifo fas 1. Enligt riskklassificeringen
har platsen klassats som 3, måttlig risk, på en 4 gradig skala där 1 är mycket stor risk och 4 är liten
risk.
Vid klass 3 och 4 undersöks platserna inte vidare och inga åtgärder vidtas.
Deponin ligger strax innanför primär och sekundär skyddszon som sammanfaller på denna sträcka.

7.1.7

Klimatförändringar

Prognoser av framtida klimatförändringar för Gotlands del pekar på ökad nederbörd och en ökad
årsmedeltemperatur. Ökad nederbörd kommer sannolikt att öka de redan relativt höga
vattenflödena under vinterhalvåret medan det varmare klimatet kan medföra högre
sommartemperaturer med större avdunstning och uttorkning.
För sjön Bästeträsk kan detta komma att innebära ett ökat tillflöde vintertid som reducerar risken
att sjön inte når dämningsgräns. Den ökade temperaturen sommartid kan dessvärre komma att
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innebära en högre vattentemperatur vilket är mindre gynnsamt ur ett dricksvattenperspektiv.
Tillgången på vatten kan sommartid också komma att reduceras på grund av ökad avdunstning. Ur
detta perspektiv är det av stor vikt att sjön fylls upp varje år så att den bräddar och att sjön
därigenom har maximal volym inför sommarperioderna då avdunstningen och vattenbehovet är
som störst.

7.1.8

Övriga riskkällor

Andra riskkällor är t ex sabotage och skadegörelse. Detta kan t ex omfatta medveten förorening av
ytvattenförekomsten eller fysisk åverkan på tekniska installationer och ledningssystem. Det är
många gånger svårt att få ett fullgott skydd mot detta men genom fysiska skydd, larm och annan
typ av varningssystem reduceras riskerna.
Svårbedömda risker är situationer som kan komma inträffa under olika typer av kriser eller krig då
många viktiga samhällsfunktioner kan komma till skada eller medvetet skadas eller förstöras.
Vattenförsörjningen kan t ex komma att påverkas vid ett större luftburet utsläpp eller komma att
utgöra mål i en krigssituation för att störa en av de viktigare samhällsfunktionerna.

7.2

Riskbedömning och riskanalys
Generellt sett finns relativt få potentiella föroreningskällor inom tillrinningsområdet till Bästeträsk
dvs det föreslagna vattenskyddsområdet. Några av dem kan dock medföra allvarliga konsekvenser
för Bästeträsk. Att göra en matematisk beskrivning av riskerna, när dessa är få som i detta fall,
bedöms inte som meningsfullt. Även vid en matematisk beskrivning av riskerna utgår man från
bedömningar.
Vid informations- och dialogmötet den 28 maj togs frågan upp om det behövs någon mer
omfattande riskanalys. Regionens bedömning är att när det gäller ett så ringa antal potentiella
föroreningskällor som inom detta område krävs inte någon gradering mellan de olika riskerna som
en matematisk riskanalys skulle medföra.
Det som bedöms utgöra de största riskerna för Bästeträsk är framförallt utsläpp och läckage nära
Bästeträsk och nära tillrinnande vattendrag. De största riskerna bedöms vara:








Läckage av olja från t ex cisterner
Hantering av kemiska bekämpningsmedel och växtnäringsämnen
Bete och gödselhantering
Upplag av bark, stubbar, timmer eller flis samt GROT-upplag
Utsläpp av avloppsvatten
Upplag av avfall, asfalt mm
Trafik med motorfordon på sjö eller nära vattendrag
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Något som inte kan hanteras inom ramen för vattenskyddsområde är trafik genom området t ex
med farligt gods. En olycka på väg nära Bästeträsk, oavsett om det är transport av farligt gods eller
fordon med större drivmedelstankar, kan få ödesdigra konsekvenser för vattentäkten.
Riskerna med de planerade kalkstensbrotten är mer svårbedömda. Vattenkvaliteten på det vatten
som pumpas ut från brotten mot Bästeträsk ska vara av god kvalitet. Olycka i brotten och med en
otillräcklig kontroll på uppumpat vatten kan dock medföra konsekvenser för vattentäkten. Andra
svårbedömda risker för vattentäkten är om saltrikare grundvatten tränger upp i brotten och hur en
minskad tillrinning under uppfyllnadsperioden kommer påverka uttagsmöjligheterna.
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8.

Regelverk som omfattar vattenskyddsområden
När ett område fastställs som vattenskyddsområde inträder vissa generella regler per automatik.
Dessa finns inte och ska inte finnas med i de nya föreslagna skyddsföreskrifterna (eftersom
dubbelreglering bör undvikas) men berörda behöver känna till detta. Det är också nödvändigt att
känna till dessa regler när bedömningen av de totala konsekvenserna av inrättandet av
vattenskyddsområdet ska beskrivas.
De generella regler som avses är dels Naturvårdsverkets



föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS 2015:2), dels
föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor
(NFS 2003:24, med ändringar införda enligt NFS 2006:16 och NFS 2009:3) som bl.a. reglerar
utformning av oljecisterner m.m. Dessa föreskrifter ersätts den 1 juli 2018 med föreskrifter
om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och
spilloljor (NFS 2017:5).

Dessa föreskrifter gäller alltid inom vattenskyddsområden.
I miljöbalken är det speciellt fyra kapitel som är av betydelse för vattenskyddsområden:





de allmänna hänsynsreglerna (kap 2),
reglerna kring skyddade områden (kap 7),
reglerna kring miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (kap 9) och
vattenverksamhet (kap 11).

I de allmänna upplysningarna som hör till vattenskyddsföreskrifterna (se sid 70) finns mer information.
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9.

Konsekvenser för olika verksamheter inom vattenskyddsområdet
I det följande har en översiktlig konsekvensbedömning gjorts för olika verksamheter som berörs av
föreslagna föreskrifter. Inom det planerade vattenskyddsområdet finns det relativt få bebyggda
fastigheter, jord- och skogsbruk är av relativt liten omfattning och den industriella verksamheten
består av befintlig och planerad kalkstensbrytning. Det är således relativt få verksamheter som
berörs. Några av de verksamheter som kommer att påverkas av vattenföreskrifterna är t.ex.
o
o
o
o
o
o

Boende och ägare av bostadsfastigheter
Industriell verksamhet och viss annan miljöfarlig verksamhet
Jord- och skogsbruk
Djurhållning
Kommunal verksamhet och planering
Väghållare

Konsekvenserna för ovanstående verksamheter, med föreslagna skyddsföreskrifterna, bedöms bli
relativt ringa. Restriktionerna bedöms inte bli alltför påtagliga. Den förväntade riskreduktion av
skyddsföreskrifterna bedöms däremot vara stor.
Restriktionerna är av naturliga skäl störst inom föreslagen primär skyddszon. Inom primär
skyddszon är staten genom Naturvårdsverket den största fastighetsägaren. Se figur 30. De
verksamhetsutövare som bedöms bli mest påverkade av inskränkningarna är Boende och ägare till
bostadsfastigheter samt Jord och skogsbruk även om jord- och skogsbruk förekommer mycket
sparsamt inom den primära zonen.
De mest påtagliga inskränkningarna inom den primära zonen bedöms förbudet mot spridning av
kemiska bekämpningsmedel och förbud mot spridning av växtnäringsämnen utgöra. Dessa
restriktioner omfattar även befintlig verksamhet och markanvändning och berör främst Jord- och
skogsbruk.
Andra restriktioner som bedöms som betydande inom den primära skyddszonen är förbud mot
infiltrationsanläggning av avloppsvatten och förbud mot att anlägga anläggning för t.ex. bergvärme.
Det sistnämnda både inom primär och sekundär skyddszon. Dessa restriktioner omfattar dock inte
befintliga anläggningar. Förbudet att utföra nya anläggningar för infiltration av avloppsvatten och
nya bergvärmeanläggningar berör främst Boende och ägare till bostadsfastighet vilka är relativt få
inom primär zon.
Den befintliga industriella verksamheten dvs. kalkstensbrytningen ligger utanför föreslaget
vattenskyddsområde. Både SMA och Nordkalk söker om tillstånd för utökning av befintlig
verksamhet respektive etablering av nytt kalkstensbrott.
Enligt de senaste domarna har båda bolagen fått tillstånd att bryta kalk, även om SMA:s tillstånd
har upphävts när det gäller område J-M. Den fortsatta prövningen kommer att utvisa om
kalkstensbrytningen inom det av regeringen nu nominerade Natura 2000-området är tillåtligt och
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om tillstånd kommer att ges. Ärendet ligger för närvarande hos Mark- och miljööverdomstolen för
vidare handläggning efter Högsta förvaltningsdomstolens beslut som kom i juni 2017. Ny
huvudförhandling i båda målen är planerad till maj 2018.
Får båda eller något av de två bolagens tillstånd till kalkstenbrytningen är det lämpligt att revidera
gränserna för vattenskyddsområdet eftersom de båda brotten leder till stora förändringar i de
hydrologiska och geohydrologiska förhållandena. Det måste också anses vara av stor vikt att
villkoren bestäms så att skyddet av vattentäkten inte äventyras.
Förslaget till dessa vattenskyddsföreskrifter innebär att täkt skall vara förenat med krav på tillstånd
både i primär och sekundär zon. Från kravet på tillstånd undantas emellertid sådan verksamhet
som tillståndsprövats enligt 9 kapitlet miljöbalken eller enligt förordning utfärdad med stöd av 9
kapitlet miljöbalken. För verksamhet som kräver sådant tillstånd innebär inte införandet av
föreskrifterna några ytterligare inskränkningar än de som redan gäller enligt annan författning. För
Kommunal planering och Väghållare bedöms föreskrifterna endast få marginella restriktioner.
Fastighetsägare med vattenområde eller fiskerätt träffas av ett förbud mot att färdas med
petroleumdriven motor på Bästeträsk eller att färdas med petroleumdrivna fordon på isbelagd sjö.
Detta bedöms inte utgöra en restriktion av någon avgörande betydelse.

Figur 30. De blå-markerade fastigheterna ägs av Naturvårdsverket (staten). ©Region Gotland, enhet
geografisk information.
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10.

Föreskrifternas restriktionsgrad i förhållande till
Naturvårdsverkets rekommendationer
I Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområden (till kap. 21, 22 och 25 §§ miljöbalken)
beskrivs hur föreskrifterna bör utformas. Huvudprincipen är att föreskrifterna bör utformas så att
de säkerställer ett tillräckligt skydd på både kort och lång sikt, dvs i ett flergenerationsperspektiv.
De bör anpassas efter lokala förhållanden och efter skyddsbehovet.
I de allmänna råden beskrivs grunden för innehållet i föreskrifterna. I det följande görs en
jämförelse mellan Naturvårdverkets rekommendationer för ytvattentäkter och Regionens förslag
till föreskrifter för Bästeträsks vattenskyddsområde. Föreskrifterna för Bästeträsk är generellt sett
mer specificerade och det förekommer både mildare och strängare innebörd.

Föreskrift
(med motivering om
föreskriften avviker från

Naturvårdsverkets
rekommendationer för
ytvattentäkter

Bästeträsk
vattenskyddsområde

Naturvårdsverkets
allmänna råd)
1§ Allmänt

Inga

2§ Definitioner

Inga

3§ Vattentäktszon

Endast vattenverksamhet

Endast vattenverksamhet

Avgränsat intag
4§ Petroleumprodukter

Motiveras med att det
finns mycket få potentiella
föroreningskällor men att
flera fastigheter ligger vid
stranden till Bästeträsk
samt att tillstånd- och
anmälningskrav medför en
god kontroll över all
hantering av mer än 50 L
petroleumprodukter inom
vattenskyddsområdet

Primär zon:

Primär zon:

Hantering av petroleum-produkter
är förbjuden.

Hantering av mer än 50 L
petroleumprodukter kräver
tillstånd även för uppvärmning av
fastigheter.

Försörjning av fastigheter kräver
tillstånd.

Sekundär zon:
Sekundär zon:
Hantering av petroleum-produkter
kräver tillstånd.
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5§ Kemiska
bekämpningsmedel

Primär zon:

Primär zon:

Hantering av kemiska
bekämpningsmedel är förbjuden.

Hantering av kemiska
bekämpningsmedel är förbjuden.
Krav på tillstånd för två undantag.

Motiveras med att
undantagen i föreskrifter
inte medför spridning av
bekämpningsmedel utan
endast förekommer
punktvis. Skogsbruket är
dessutom lågintensivt och
merparten av fastigheterna ägs av staten.

Sekundär zon:

Sekundär zon:

Hantering av kemiska
bekämpningsmedel kräver
tillstånd.

Spridning av kemiska
bekämpningsmedel kräver
tillstånd.
4 undantag.

6§ Hälso- och miljöfarliga
ämnen

Inga

7§ Växtnäringsämnen,
ensilage och hållande av
djur

Primär och sekundär skyddszon:

Primär zon:

Yrkesmässig hantering av
växtnäringsämnen kräver tillstånd.

Spridning och lagring (direkt på
mark) av växtnäringsämnen är
förbjuden.

Primär och sekundär zon:
Hälso- och miljöfarliga ämnen som
är skadliga för yt- eller
grundvatten, såsom tjärprodukter,
träimpregneringsmedel, organiska
lösningsmedel, fenoler och färger,
och som inte regleras särskilt i
dessa föreskrifter får endast
hanteras i sådan omfattning och på
sådant sätt att yt- eller grundvatten
inte förorenas.

Ny gödselanläggning är förbjuden.
Befintlig gödselanläggning kräver
tillstånd.

Motiveras med att
avrinningen till Bästeträsk
är mycket snabb under
högflödessituation.

Ensilageanläggning kräver
tillstånd.
Hållande av djur kräver tillstånd.
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Sekundär zon:
Spridning av växtnäringsämnen
kräver anmälan.
Lagring av växtnäringsämnen
direkt på mark kräver tillstånd.
Ny gödselanläggning kräver
tillstånd.
Befintlig gödselanläggning kräver
anmälan.
Ny ensilageanläggning kräver
anmälan.
Hållande av djur kräver anmälan.

8§ Bark, timmer, stubbar,
flis och GROT-upplag

Primär zon:

Primär zon:

Permanenta upplag är förbjudna.

Upplag är förbjudet. Mindre
upplag som lagras kortare tid
omfattas inte.

Tillfälliga upplag kräver tillstånd.

Husbehovsupplag dock tillåtet.
Sekundär zon:
Permanenta upplag är förbjudna.

Sekundär zon:

Upplag från en avverkningssäsong
är tillåtet.

Tillfälliga upplag <12 mån är
tillåtet.
Permanent uppläggning under tak
är tillåtet.

9§ Avloppsvatten

Primär zon:

Primär zon:

Nya infiltrationsanläggningar är
förbjudna.

Ny infiltrationsanläggning är
förbjuden.
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10§ Upplag av snö eller
asfalt

Sekundär zon:

Sekundär zon:

Nya infiltrationsanläggningar
kräver tillstånd.

(Infiltrationsanläggningar kräver
alltid tillstånd därför står det inget
under sekundär zon i
föreskrifterna.)

Primär och sekundär skyddszon:

Primär zon:

Upplag av avfall eller snö från
trafikerade ytor som härrör från
utanförliggande zon är förbjudet.

Upplag av snö från trafikerade ytor
är förbjudet.
Nya upplag av avfall är förbjudet.
Trädgårds- och hushållskompost
för en och tvåbostadsfastighet är
tillåtet.

Motiveras bl. a. med att
väg går mycket nära
Bästeräsk och att
avrinningen under en
högflödessituation är
mycket snabb.

Sekundär zon:
Upplag av snö från trafikerade ytor
utanför vattenskyddsområdet är
förbjudet.
Nya permanenta upplag av avfall
är förbjudet med undantag av snö
från vattenskyddsområdet.
Tillfälliga upplag av avfall under
kortare tid än 12 månader, med
undantag av snö från
vattenskyddsområdet, kräver
tillstånd.
Trädgårds- och hushållskompost
för en och tvåbostadsfastighet är
tillåtet.

11§ Asfalt, oljegrus och
vägsalt

Primär och sekundär skyddszon:

Primär zon:

Upplag av asfalt, oljegrus och

Upplag av asfalt, oljegrus och
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vägsalt är förbjudet.

vägsalt är förbjudet.
Spridning av vägsalt kräver
tillstånd.

Motiveras med att det i
stort sett finns endast en
väg som är mer frekvent
trafikerad och att denna
väg går nära Bästeträsk
och att det därför kan
uppstå behov för
halkbekämpning för at t.
ex. undvika avåkning.

12§ Täktverksamhet,
schaktnings- och
anläggningsarbeten

Sekundär zon:
Upplag av asfalt, oljegrus och
vägsalt kräver tillstånd.
Spridning av vägsalt kräver
anmälan.

Primär zon:

Primär zon:

Materialtäkt är förbjuden.

Materialtäkt kräver tillstånd.

Husbehovstäkter kräver tillstånd.

Större schaktningsarbete,
sprängning av berg, pålning,
spontning eller borrning eller
liknande underjordsarbeten kräver
tillstånd.

Schaktningsarbete och muddring
kräver tillstånd.

Motiveras med att det är
tillräckligt med en tillståndsprövning för att
avgöra om täktverksamhet är lämplig. Prövningen
sker här enligt 9 och 11
kap MB, vid länsstyrelse
och domstol.

13§ Energianläggningar
och vattenbrunnar

Motiveras bl. a. med att
det finns ett generellt
behov på Gotland att
skydda
dricksvattenförekomster

Pålning, spontning och
underjordsarbete kräver tillstånd.

Sekundär zon:
Sekundär zon:

Materialtäkt kräver tillstånd.

Husbehovstäkter kräver tillstånd.
Schaktningsarbete och muddring
kräver tillstånd.

Större schaktningsarbete,
sprängning av berg, pålning,
spontning eller borrning eller
liknande underjordsarbeten kräver
anmälan.

Primär zon:

Primär zon:

Anläggning för lagring av och
utvinning av värmeenergi ur berg,
mark, vatten kräver tillstånd.

Ny anläggning för utvinning eller
lagring av värme eller kyla från
jord, berg eller yt- och grundvatten
är förbjuden.

Uttag av vatten från berg och jord
kräver tillstånd.

Tillstånd krävs för ny enskild
grundvattenbrunn.

Sekundär zon:
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Ny anläggning för utvinning eller
lagring av värme eller kyla från
jord, berg eller yt- och grundvatten
är förbjuden.

från att djupare saltrikare
vatten transporteras upp
genom brunnar i
bergvärmeanläggningar.

Tillstånd krävs för ny enskild
grundvattenbrunn.

14§ Trafik på sjö

Inga

Primär och sekundär zon:
Trafik med petroleumdriven motor
på sjö och vattendrag är förbjuden.
Trafik med petroleumdriven fordon
på isbelagd sjö eller vattendrag är
förbjuden.

Motiveras med att det kan
innebära stora
konsekvenser för sjön om
det sker läckage av
petroleumprodukter från
t. ex. ett havererat fordon
på sjön.
15§ Annan miljöfarlig
verksamhet

Primär zon:

Primär zon:

Ny miljöfarlig verksamhet, som
innebär risk för yt- eller
grundvattnet, är förbjuden.

Ny miljöfarlig verksamhet, som
kan medföra förorening av yt- eller
grundvattnet, är förbjuden.

Sekundär zon:

Sekundär zon:

Ny miljöfarlig verksamhet, som
innebär risk för yt- eller grund
vattnet, kräver tillstånd.

Ny miljöfarlig verksamhet, kräver
tillstånd.

16§ Ikraftträdande och
övergångsbestämmelser

Inga

17§ Allmänna
bestämmelser

Inga
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11.

Miljökvalitetsnormer
Enligt VISS (Vatteninformationssystem Sverige) gäller att Bästeträsk har god ekologisk status och
har god kemisk status med undantag för kvicksilver och kvicksilverföreningar.
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12.

Förslag till nytt vattenskyddsområde med avgränsning för primär
och sekundär skyddszon samt tillhörande skyddsföreskrifter
Den primära skyddszonen utgör sjön Bästeträsk med dess tillrinnande vattendrag om uppströms
liggande våtmarker med en buffertzon på 50 m.
Den sekundära skyddszonen utgör Bästeträsks hela tillrinningsområdet. Se figur 31 och Bilaga 2.

Figur31. Översiktskarta som visar primär och sekundär skyddszon för Bästeträsks vattenskyddsområde.
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12.1

Förslag till skyddsföreskrifter
Nedan redovisas förslag till nya skyddsföreskrifter.

Vattenskyddsföreskrifter för ytvattentäkten Bästeträsk
1 § Allmänt
Dessa föreskrifter gäller inom det vattenskyddsområde som angivits på bifogad skyddsområdeskarta.
Skyddsområdet är indelat i vattentäktszon, primär skyddszon och sekundär skyddszon.
2 § Definitioner
Avloppsvatten: Spillvatten eller annan flytande orenlighet, vatten som använts för kylning, vatten
som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan och samlad bebyggelse som inte görs för
viss eller vissa fastigheters räkning samt vatten som avleds för avvattning av en begravningsplats.
Avfall: Varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra
sig av med. Ett ämne eller föremål ska anses vara en biprodukt i stället för avfall, om ämnet eller
föremålet
1. har uppkommit i en tillverkningsprocess där huvudsyftet inte är att producera ämnet eller
föremålet,
2. kan användas direkt utan någon annan bearbetning än den bearbetning som är normal i industriell
praxis, och
3. kommer att fortsätta att användas på ett sätt som är hälso- och miljömässigt godtagbart och som
inte strider mot lag eller annan författning.
GROT: Grenar, ris och toppar som tas ut vid avverkningar.
Hantering: Tillverkning, bearbetning, behandling, transport, omhändertagande, användning,
förpackning, förvaring, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförbara
förfaranden.
Kemiskt bekämpningsmedel: En kemisk produkt som syftar till att förebygga eller motverka att
djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, förorsakar skada eller olägenhet för människors
hälsa eller skada på egendom.
Som kemiskt bekämpningsmedel ska inte anses:
1. kemiska produkter som är avsedda att användas vid beredning av livsmedel, läkemedel eller foder,
2. färger, fernissor, tjäror och andra kemiska produkter som är avsedda att huvudsakligen begagnas
för andra ändamål än som avses i första stycket, om de inte genom särskild benämning eller på något
annat sätt anges vara avsedda som bekämpningsmedel.
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Miljönämnd: Den nämnd som ska fullfölja kommunens tillsynsuppgifter inom miljö- och
hälsoskyddsområdet.
Punktbehandling: Bekämpning eller behandling av stam eller ett rotsystem i taget om den använda
metoden har sådan precision att hela volymen använt bekämpningsmedel, utan läckage eller annan
icke avsedd spridning, kan appliceras på det avsedda objektet och endast täcker eller berör en
begränsad del av objektet, t.ex. fickning eller pensling och avstrykning.
Större schaktningsarbeten: Sänkning av markytan på utstakat område för mer omfattande ingrepp i
mark än för grundläggning av enskild villa. Schaktningsarbeten i samband med ledningsarbete,
vägunderhåll eller liknande anses inte utgöra större schaktningsarbeten.
Upplag: Uppläggning eller förvaring av ämne eller material på marken.
Vattenslås: Förvaring av kemiskt behandlande plantor i vatten ute i naturen, t.ex. ett vattenförande
dike, i avvaktan på plantering.
Växtnäringsämnen: Konstgödsel, stallgödsel, slam och andra gödselmedel.
Yrkesmässig: För att bedriva en verksamhet yrkesmässigt förutsätts att den har en viss omfattning
och varaktighet samt ett objektivt fastställbart vinstsyfte och är av självständig karaktär. Samtliga av
dessa fyra kriterier måste vara uppfyllda för att verksamheten ska betraktas som yrkesmässig. Den
behöver inte vara vederbörandes huvudsysselsättning.

3 § Vattentäktszon
Ingen annan hantering än sådan som är nödvändig för vattentäktsverksamhet får förekomma inom
vattentäktszonen.

4 § Petroleumprodukter
Primär skyddszon
All hantering av mer än 50 liter petroleumprodukter, även för att försörja byggnaders uppvärmning,
kräver tillstånd.
Drivmedel i fordon och mobila arbetsmaskiners tankar kräver inte tillstånd.
Uppställning av mobila bränsletankar samt arbetsmaskiner som används i yrkesmässig verksamhet är
förbjuden.
Sekundär skyddszon
Hantering av mer än 50 liter petroleumprodukter, även för uppställning av mobila bränsletankar samt
arbetsmaskiner som används i yrkesmässig verksamhet, kräver anmälan. Anmälan krävs inte för att
försörja byggnaders uppvärmning samt för drivmedel i fordons och mobila arbetsmaskiners
bränsletankar.
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5 § Kemiska bekämpningsmedel
Primär skyddszon
Hantering av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden.
Förbudet gäller inte för
a) plantering av plantor behandlade med kemiska bekämpningsmedel och
b) yrkesmässig sanering av ohyra och skadedjur,
där det i stället krävs tillstånd.
Sekundär skyddszon
Spridning av kemiska bekämpningsmedel kräver tillstånd med undantag för:
a) punktbehandling av enskilda växter,
b) punktsanering av ohyra och skadedjur,
c) yrkesmässig sanering av ohyra och skadedjur, där det – med undantag för punktsanering – i
stället krävs en anmälan och
d) plantering av plantor behandlade med kemiska bekämpningsmedel under förutsättning att
plantorna inte vattenslås.
Lagring av kemiska bekämpningsmedel får endast ske på ett sådant sätt att hela volymen kan
omhändertas vid läckage.

6 § Hälso- och miljöfarliga ämnen
Primär och sekundär skyddszon
Hälso- och miljöfarliga ämnen som är skadliga för yt- eller grundvatten, såsom tjärprodukter,
träimpregneringsmedel, organiska lösningsmedel, fenoler och färger, och som inte regleras särskilt i
dessa föreskrifter får endast hanteras i sådan omfattning och på sådant sätt att yt- eller grundvatten
inte förorenas.

7 § Växtnäringsämnen, ensilage och hållande av djur samt plöjning
Primär skyddszon
All spridning av växtnäringsämnen är förbjuden. Med spridning avses inte den gödsel som djuren
själva tillför marken vid betesgång.
Lagring av växtnäringsämnen direkt på mark är förbjuden.
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Ny gödselanläggning är förbjuden. Befintlig gödselanläggning samt ändring av befintlig gödselanläggning kräver tillstånd.
Befintlig eller ny anordning för lagring av ensilage samt ändring av anordning för lagring av ensilage
i yrkesmässig verksamhet kräver tillstånd.
Hållande av djur (inklusive bete), med undantag för sällskapsdjur, kräver tillstånd.

Sekundär skyddszon
Yrkesmässig spridning av växtnäringsämnen kräver anmälan. Med spridning avses inte den gödsel
som djuren själva tillför marken vid betesgång.
Lagring av växtnäringsämnen direkt på mark kräver tillstånd. Ny gödselanläggning kräver tillstånd.
Befintlig gödselanläggning samt ändring av befintlig gödselanläggning kräver anmälan.
Ny anordning för lagring av ensilage samt ändring av anordning för lagring av ensilage i
yrkesmässig verksamhet kräver anmälan.
Hållande av djur (inklusive bete), med undantag för sällskapsdjur, kräver anmälan.

8 § Bark, timmer, stubbar, flis och GROT-upplag
Primär skyddszon
Upplag av bark, stubbar, timmer eller flis samt GROT-upplag är förbjudet. Upplag som är mindre än
500 m3 travat mått och lagras kortare tid än tre månader omfattas inte av förbudet förutsatt att
upplaget inte sker på grusytor och att skyddsavståndet till vattentäktszon är minst 30 m.
Husbehovsupplag för uppvärmning av en- eller tvåbostadsfastighet är dock tillåtet.
Sekundär skyddszon
Tillfälliga upplag av bark, stubbar, timmer eller flis och GROT-upplag under kortare tid än 12
månader är tillåtet. Permanenta GROT-upplag kräver tillstånd. Uppläggning på tät yta under tak är
dock tillåtet oavsett tid. I övrigt är upplag av bark, stubbar, timmer eller flis förbjudet. Uppläggning
på tät yta under tak är dock tillåtet oavsett tid. I övrigt är upplag av bark, stubbar, timmer och flis
förbjudet.
Husbehovsupplag för uppvärmning av en- eller tvåbostadsfastighet är tillåtet.
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9 § Avloppsvatten
Primär skyddszon
Ny infiltrationsanläggning av avloppsvatten är förbjuden. Befintlig infiltrationsanläggning får
användas i den omfattning den har då dessa föreskrifter träder i kraft.
Befintlig infiltrationsanläggning får åtgärdas för att förebygga förorening av yt- eller grundvatten. En
sådan åtgärd får inte innebära att infiltrationsanläggningen omfattar ytterligare hushåll.

10 § Upplag av snö eller avfall
Primär skyddszon
Upplag av snö från trafikerade ytor är förbjudet.
Nya upplag av avfall är förbjudet.
Trädgårds- och hushållskompost för en- eller tvåbostadsfastigheter är tillåten.
Sekundär skyddszon
Upplag av snö från trafikerade ytor utanför vattenskyddsområdet är förbjudet.
Nya permanenta upplag av avfall är förbjudet med undantag för upplag av snö från trafikerade ytor
inom vattenskyddsområdet.
Tillfälliga upplag av avfall under kortare tid än 12 månader, med undantag för upplag av snö från
trafikerade ytor inom vattenskyddsområdet, kräver tillstånd.
Trädgårds- och hushållskompost för en- eller tvåbostadsfastigheter är tillåten.

11 § Asfalt, oljegrus och vägsalt
Primär skyddszon
Upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt är förbjudet.
Spridning av vägsalt kräver tillstånd.
Sekundär skyddszon
Upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt kräver tillstånd.
Spridning av vägsalt kräver anmälan.
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12 § Täktverksamhet, schaktnings- och anläggningsarbeten
Primär skyddszon
Täkt av berg, naturgrus, sand eller andra jordarter kräver tillstånd.
Större schaktningsarbeten, sprängning av berg, pålning, spontning eller borrning och liknande
underjordsarbeten kräver tillstånd.
Sekundär skyddszon
Täkt av berg, naturgrus, sand eller andra jordarter kräver tillstånd.
Större schaktningsarbeten, sprängning av berg, pålning, spontning eller borrning och liknande
underjordsarbeten kräver anmälan.

13 § Energianläggningar och vattenbrunnar
Primär skyddszon
Ny anläggning för utvinning eller lagring av värme eller kyla från jord, berg eller yt- och grundvatten
är förbjuden. Befintliga anläggningar får användas i den omfattning de har då dessa föreskrifter
träder i kraft.
Befintlig anläggning får åtgärdas för att förebygga förorening av yt- och grundvatten.
Tillstånd krävs för ny grundvattenbrunn som inte avser kommunal vattenförsörjning.
Sekundär skyddszon
Ny anläggning för utvinning eller lagring av värme eller kyla från jord, berg eller yt- och grundvatten
är förbjuden. Befintliga anläggningar får användas i den omfattning de har då dessa föreskrifter
träder i kraft. Befintlig anläggning för utvinning eller lagring av värme eller kyla i jord kräver
tillstånd för det fall anläggningen ska utvidgas eller ändra omfattning på annat sätt.
Befintlig anläggning får åtgärdas för att förebygga förorening av yt- och grundvatten.
Tillstånd krävs för ny grundvattenbrunn som inte avser kommunal vattenförsörjning.

14 § Trafik på sjö
Primär och sekundär skyddszon
Trafik med petroleumdriven motor på sjö och vattendrag är förbjuden.
Trafik med petroleumdriven fordon på isbelagd sjö eller vattendrag är förbjuden.
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15 § Annan miljöfarlig verksamhet
Primär skyddszon
Ny miljöfarlig verksamhet, som inte regleras särskilt i dessa föreskrifter och för vilken gäller tillståndsplikt eller anmälningsskyldighet enligt 9 kap. miljöbalken eller enligt författning utfärdad med
stöd av 9 kap. miljöbalken, som kan medföra förorening av yt- eller grundvatten, är förbjuden.
Ändringar av befintliga miljöfarliga verksamheter, som inte regleras särskilt i dessa föreskrifter och
för vilka gäller tillståndsplikt eller anmälningsskyldighet enligt 9 kap. miljöbalken eller enligt
författning utfärdad med stöd av 9 kap. miljöbalken, som kan medföra förorening av yt- eller
grundvatten, kräver tillstånd.
Sekundär skyddszon
Ny miljöfarlig verksamhet, som inte regleras särskilt i dessa föreskrifter och för vilken råder
anmälningsskyldighet enligt 9 kap. miljöbalken eller enligt författning utfärdad med stöd av 9 kap.
miljöbalken, kräver tillstånd.
Ändringar av befintliga miljöfarliga verksamheter, som inte regleras särskilt i dessa föreskrifter och
för vilka gäller tillståndsplikt eller anmälningsskyldighet enligt 9 kap. miljöbalken eller enligt
författning utfärdad med stöd av 9 kap. miljöbalken, som kan medföra förorening av yt- eller
grundvatten, kräver tillstånd.

16 § Ikraftträdande och övergångsbestämmelser
Dessa föreskrifter träder i kraft den dag då dessa har antagits.
Följande gäller för verksamhet som pågår när föreskrifterna träder i kraft och som omfattas av förbud
enligt dessa föreskrifter och som inte är förbjudna enligt äldre föreskrifter. Utan hinder av förbudet
får verksamheten bedrivas i oförändrad omfattning intill dagen ett år efter skyddsföreskrifternas
ikraftträdande. Därefter får verksamhet som omfattas av förbud inte bedrivas.
Följande gäller för verksamhet som pågår när föreskrifterna träder i kraft och som omfattas av
tillstånds- eller anmälningsplikt enligt dessa föreskrifter och som inte har varit tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt äldre föreskrifter. Utan hinder av tillstånds- eller anmälningsplikten får
verksamheten bedrivas intill dagen ett år efter skyddsföreskrifternas ikraftträdande. Därefter får
verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten senast den dagen lämnat in en
ansökan om tillstånd eller gjort en anmälan till miljönämnden.

17 § Allmänna bestämmelser
Ansökan om tillstånd eller anmälan ska göras till miljönämnden.
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Tillstånd eller anmälan enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om verksamheten har
tillståndsprövats enligt 9 kap. (miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) eller 11 kap.
(vattenverksamhet) eller enligt förordning utfärdad med stöd av dessa kapitel i miljöbalken.
Tillstånd eller anmälan enligt dessa förskrifter krävs inte heller vid ändring av sådan verksamhet om
ändringstillstånd enligt 16 kap. 2 § miljöbalken erhållits.
Vattentäktens huvudman ska se till att informationsskyltar avseende vattenskyddsområde finns
uppsatta på för ändamålet lämpliga och väl synliga platser.
Föreskrifterna utgör inte hinder mot den hantering och de verksamheter som är nödvändiga för
driften av den avsedda vattentäkten inom vattenskyddsområdet.

Allmänna upplysningar
Föreskrifterna innebär inskränkningar i rätten att förfoga över de fastigheter som omfattas av
vattenskyddsområdet och riktar sig i första hand till markägare och innehavare av särskild rätt till
fastigheter i området.
Anmälan enligt 9 kap. miljöbalken eller författning utfärdad med stöd av 9 kap. miljöbalken
En anmälan enligt 9 kap. miljöbalken eller författning utfärdad med stöd av 9 kap. miljöbalken
ersätter inte en anmälan enligt föreskrifterna. Följaktligen måste anmälningsskyldigheten enligt dessa
förskrifter uppfyllas oavsett om en anmälan har gjorts avseende samma förhållande enligt 9 kap.
miljöbalken eller författning utfärdad med stöd av 9 kap. miljöbalken.
Anmälan om olyckshändelse
Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening ska omgående anmälas av
den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om tillbudet, vilket framgår av 2 kap. 1 § lagen
(2003:778) om skydd mot olyckor samt förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor. Anmälan
ska göras till räddningstjänsten, tel. 112, miljönämnden samt vattentäktens huvudman.
Avledning av spillvatten och dagvatten
Enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att utan
tillstånd inrätta avloppsanordningar till vilka vattentoaletter ska anslutas. Tillstånd krävs även vid
anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning.
Enligt lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön (KF 18 aug 2003) gäller
tillståndsplikt även för annan avloppsanläggning.
Anmälan krävs för ändring av ovan angivna avloppsanordningar om åtgärden kan medföra väsentlig
ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning (14 § förordningen.om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd).
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Beredskapsplan
En beredskapsplan för sanering vid akut föroreningsrisk ska upprättas av vattentäktens huvudman
senast två år efter det att dessa föreskrifter fastställts.

Definitioner
Definitionerna avseende bekämpningsmedel i § 2 i nu aktuella vattenskyddsföreskrifter stämmer inte
helt överens med de definitioner som anges i miljöbalken och tillhörande förordningar utan har getts
en lokal anpassning.
Dispens
Om särskilda skäl föreligger kan regionen medge dispens från ovan meddelade föreskrifter enligt 7
kap 22 § miljöbalken. Regionen ska samråda med vattentäktens huvudman och höra berörda
myndigheter innan dispens ges. I samband med en sådan prövning kan regionen föreskriva särskilda
villkor, som anses erforderliga för att undvika vattenförorening (16 kap. 2 § miljöbalken). Dispens
får, enligt 7 kap. 26 § miljöbalken, meddelas endast om det är förenligt med föreskrifternas syfte.
Ersättning
Eventuell ersättning för intrång i pågående markanvändning m.m. regleras i 31 kap. 4 § miljöbalken.
Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet kan ha rätt till ersättning om föreskrift
för vattenskyddsområde innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras inom den berörda
delen av fastigheten. Detsamma gäller om mark tas i anspråk.
Hantering av brandfarliga vätskor
För hantering av petroleumprodukter ska Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot markoch vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2017:5 den 1 juli 2018) iakttas.
Enligt 3 kap. 1 § NFS 2017:5 ska den som avser att installera en cistern senast fyra veckor
innan installationen påbörjas eller hanteringen inleds skriftligen informera
tillsynsmyndigheten om detta. Kopia på utförda kontroller ska inges till tillsynsmyndigheten. I
4 kap. samma föreskrift finns ytterligare krav inom vattenskyddsområde, bl. a. för cisterner
eller lösa behållare med en sammanlagd volym som är större än 250 liter.
Hantering av växtnäringsämnen
Enligt förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket ska vid lagring av stallgödsel
lagringsutrymmena vara så utformade att avrinning eller läckage till omgivningen inte sker.
Hänsynsregler
I 2 kap. miljöbalken finns de allmänna hänsynsreglerna som bl.a. innebär att alla som bedriver eller
avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs med
hänsyn till åtgärdens eller verksamhetens art och omfattning för att skydda hälsa och miljö mot skada
och olägenhet. Dessutom ska en verksamhetsutövare utföra de skyddsåtgärder, iaktta de
begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller
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motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa och
miljön. Detta innebär att om yt- eller grundvattentillgång utnyttjas eller kan antas komma att
utnyttjas för vattentäkt, är alla som vill bedriva sådan verksamhet eller vidta sådana åtgärder i vatten
eller på land som kan skada vattentillgången, skyldiga att skaffa sig tillräcklig kunskap och vidta de
skyddsåtgärder, tåla de begränsningar av verksamheten och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som
skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa skadan.
Information och upplysning
Fastighetsägare bör informera hyresgäster och arrendatorer om skyddsföreskrifterna.
Naturreservat
Inom delar av vattenskyddsområdet gäller även inskränkningar enligt länsstyrelsens beslut den 16
maj 2001 om bildande av naturreservatet Bästeträsk och enligt länsstyrelsens beslut 16 oktober 2001
om bildandet av Bräntings haid Naturreservat.
Ny lagstiftning
Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar, som fastställts efter beslutsdatum och som
utökar skyldigheterna inom här aktuellt skyddsområde, gäller utöver här meddelade föreskrifter.
Påföljd
Överträdelse av skyddsbestämmelserna kan medföra ansvar enligt 29 kap. 2 § och 2a § miljöbalken.
Risk för förorening av yt- eller grundvatten
Vid bedömningen av om det föreligger risk för förorening av yt- eller grundvatten är en lämplig
utgångspunkt om det finns en inte obetydlig eller ringa risk för tillförsel/spridning av förorenande
ämnen till yt- och grundvatten inom vattenskyddsområdet.
Spridning av kemiska och biologiska bekämpningsmedel
Enligt 14 kap. 7 § andra stycket miljöbalken får kemiska och biologiska bekämpningsmedel som är
avsedda för att bekämpa lövsly inte spridas över skogsmark eller användas för att behandla enskilda
trädstammar.
Bestämmelser om spridning och annan hantering av bekämpningsmedel finns i förordningen
(2014:425) om bekämpningsmedel.
I Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) finns föreskrifter om användningen av
växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde och i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:3) finns
föreskrifter om spridning av biocidprodukter.
Syfte
Syftet med vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter är att säkerställa skyddet för
ytvattentäkten Bästeträsk.
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Tillstånd och dispens
Vad en tillståndsansökan och en dispensansökan skall innehålla framgår av 23 §
förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
Tillsyn
Miljönämnden är tillsynsmyndighet för Bästeträsks vattenskyddsområde.

Tranport av farligt gods.
Länsstyrelsen har att i särskilt beslut rekommendera vissa vägar för transport av farligt gods i länet.
Övrig lagstiftning
Tillstånd eller dispens enligt föreskrifterna i detta beslut innebär inte att det inte kan krävas prövning
enligt annan lagstiftning. Vid sidan av ovanstående skyddsföreskrifter gäller ett flertal generella
bestämmelser inom vattenskyddsområdet.

Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen. Överklagandet ska ha inkommit till Regionsstyrelsen
senast tre veckor efter det att beslutet kungjorts i ortstidning.
Dessa föreskrifter gäller omedelbart även om de överklagas (7 kap. 22 § miljöbalken)
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Bilaga 1.

Teknikförvaltningen

Datum 2015-06-02

Anteckningar efter dialogmöte om Bästeträsks vattenskyddsområde
Ett informations- och dialogmöte hölls i Bungegården torsdagen den 28 maj om
vattenskyddsområde och föreskrifter för Bästeträsks kommunala ytvattentäkt. Något över 40
intresserade deltog. Förutom fastighetsägare och Fårösundsbor deltog representanter för politiska
partier, Gotlands botaniska förening, Ojnareskogens vänner, sportfiskeklubben, Nordkalk, SMA m
fl.
Länsstyrelsen i samarbete med Regionen driver ett projekt för att stärka dialogprocessen vid
införande av nya vattenskyddsområden varför båda parter deltog.
Ann-Sofi Lindskog, Teknikförvaltningen
Rikard Widén, Teknikförvaltningen
Claudia Castillo, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Håkan Djurberg, AkvaNovum AB
Frida Eklund, Länsstyrelsen
Anna-Lena Fritz, Länsstyrelsen
Sven Sandström, Kebbe och Sandström AB, moderator
Efter det att Ann-Sofi Lindskog hälsat alla välkomna berättade Frida Eklund om varför det behövs
vattenskyddsområden. Enligt EU:s Ramdirektiv för vatten samt dricksvattendirektivet skall samtliga
allmänna vattentäkter senast år 2015 ha ett vattenskyddsområde. Förutom krav från EU så är
vattenskyddsområden till för att skydda vattenresursen och långsiktigt trygga en god
dricksvattenkvalitet. Ett vattenskyddsområde skyddar vattnet mot akuta och långsiktiga
förändringar.
Håkan Djurberg informerade om de andra skydd som finns i området nämligen: förbud mot utsläpp
av avloppsvatten (beslut 1973-04-27), naturreservat och Natura 2000 områden. Anna-Lena Fritz tog
vid och berättade kort om länsstyrel-sens uppdrag gällande tillkommande Natura 2000 områden.
Rikard Widén berättade om det nya vattenverket i Fårösund som har 3 barriärer för att rena vattnet.
Ett reningssteg (en barriär) är membranfilter som är ganska energikrävande. Solceller har installerats
på taket för att få fram miljövänlig el. Dricksvatten beräknas kunna börja levereras redan i sommar.
Håkan Djurberg gick därefter igenom hur vattenskyddsområdets zoner har avgränsats. I enlighet
med de allmänna råden ska rinntiden i den primära zonen vara 12 timmar. Eftersom rinntiden på
många platser kring tillflödena till Bästeträsk är mycket kortare än 12 timmar ingår alla betydande
tillflöden inklusive myrar i den primära zonen. Vidare ingår en strandzon på 50 m som barriär.
Strandzonens bredd ska motsvara en uppehållstid i mark och grundvatten på 100 dygn.
Enligt Naturvårdsverkets handbok är huvudprincipen att hela tillrinningsområdet bör omfattas av
vattenskyddsområde vilket har föreslagits i Bästeträsk området.
Representant för Gotlands botaniska förening menar att det finns fler viktiga tillflöden till
Bästeträsk som inte har tagits med i primärzonen. Det gäller bl a tillrinning från Släkmyr och
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vattendrag innan Kyrkgatmyr. Även tillrinning till Ojnaremyr (som rinner vidare till Bästeträsk) är
mer omfattande än vad som anges i förslaget. Denna fråga har även framförts av ledamot i
miljöpartiet. Informationen kommer att granskas av Håkan Djurberg och ställning tas om ändringar
är motiverade i ansökan.
Ledamot i Miljöpartiet undrar varför inte föreskrifterna anpassas som för en grundvattentäkt
eftersom grundvattenutflöde sker till kringliggande myrar. Håkan Djurberg menar att denna
situation inte är unik i Sverige d v s att ytvattentäkter delvis har grundvattentillflöde.
Naturvårdsverket har i sina allmänna råd inte rekommenderat särskilda krav i sådana fall. Vidare
förändras vattnet kontinuerligt genom nedbrytning, fastläggning och utspädning. Bästeträsk är en
sjö och ska därför hanteras som en ytvattentäkt.
Skydd vid strandzon ska vara mer än 50 m för att klara snabba rinntider vid t ex regn. Håkan
Djurberg menar att 50 m bedöms vara tillräckligt och ger tillräcklig transporttid i mark mm.
Håkan Djurberg redovisade möjliga riskkällor inom föreslaget skyddsområde. Det finns få kända
oljecisterner och avlopp. Jordbruksmark och bete förekommer inte i någon större utsträckning.
Skogsbruket är troligen lågintensivt. Det finns en asfalterad väg genom området och enbart ett
objekt som klassats som eventuellt förorenat område, nämligen deponi efter kalkstensbrytningen i
Ar. Slutligen finns ett befintligt kalkstensbrott (SMA) där prövning pågår om utvidgning. Vidare har
Nordkalk ansökt om tillstånd till ny täktverksamhet.
Håkan Djurberg menar att risk med (grus)täkter på fastlandet är risk för läckage från täkten då dessa
oftast bryts ovan grundvattnet. I ett kalkstensbrott sker istället en omfattande grundvattensänkning
då brytning sker under grundvattennivån och det därför krävs pumpning. Ev föroreningar som
tillkommer under brytningen stannar kvar i täktbotten. Risken blir istället med kvalitén/ev
föroreningshalter som finns kvar i det vatten som pumpas ut ur brottet. Rening av vatten som ska
pumpas ut ska dock regleras i miljöbalkstillståndet. D v s vilken kvalité det ska vara i utpumpat
vatten prövas enligt miljöbalken, det är inte möjligt att ange i vattenskyddsföreskrifter.
Någon undrar om en riskanalys har gjorts? Marken i området är kuperad varför en skyddszon bör
vara mer än 50 m.
Regionens svar efter mötet: Någon specifik riskanalys med avseende på risk med de
verksamheter/åtgärder som kan finnas inom skyddsområdet har inte gjorts eftersom det har
bedömts att det finns ovanligt få riskobjekt. En riskanalys ikring uppehållstider/rinntider i den
primära zonen kan vara motiverad. Regionen kommer att överväga detta.
En åhörare undrar om det framförts i miljöbalksprövningen att det blir en grundvattensänkning
kring planerade brott? Håkan Djurberg säger att detta har framförts.
Miljöchefen på Nordkalk säger att vattnet i brottet kommer att renas i ett reningsverk med
membranteknik. Utgående vatten kommer att ha god kvalité när det förs vidare till Bästeträsk.
Vatten kommer att föras ut via myrar mm så att dessa fortsatt mår bra.
Representant för Miljöpartiet menar att Bästeträsk har varit reservvattentäkt i många år och att det
därför finns ett ”icke försämringskrav”. Om det blir ett kalkbrott där dränering sker kommer det ju
bli ett försämrat tillflöde och nivåer i Bästeträsk. Håkan Djurberg menar att vattenkvantitet till
Bästeträsk inte kan regleras med vattenskyddsföreskrifter utan att detta måste ske i miljöbalkstillståndet. Om tillräcklig påfyllning sker av vatten vintertid (då det finns gott om vatten) kommer
vattnet att räcka.
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En deltagare menar att mer närsalter kommer att tillföras till Bästeträsk genom kalkverksamheten
och att det därför är för lite med 50 m skydd i strandzonen. Regionens svar efter mötet: Krav på
rening av b l a närsalter regleras i miljöbalkstillstånd. Inget behov bedöms finnas att ändra
strandskyddszon med hänsyn till detta.
Representant från miljöpartiet anser att påverkan inom vattenskyddsområdet är olika om det blir
mer kalkstensbrytning jämfört om det inte blir det. Borde då inte den primära skyddszonen vara
olika i de två fallen?
Regionens svar efter mötet: Syftet med vattenskyddsområde och föreskrifter är att säkra
ytvattentäkten oberoende av vilka verksamheter som finns idag eller i framtiden. Således kommer
enbart ett förslag att behandlas.
Flera åhörare menar att fortsatt arbete med vattenskyddsområde och föreskrifter ska avvakta till
dess att det avgörs om det blir med kalkstensbrytning eller inte och att vattenskyddsområde och
föreskrifter anpassas efter det.
Regionens svar efter mötet: Såsom har sagts ovan är syftet med vattenskyddsområde och
föreskrifter att säkra ytvattentäkten oberoende av vilka verksamheter som finns idag eller i
framtiden. Det finns därför ingen anledning att avvakta med vattenskyddsarbetet.
En åhörare undrade hur Bästeträsks tillstånd, vattennivåer, biologi osv bevakades av regionen. Frida
Eklund påtalade att länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för vattendomen.
Regionens svar efter mötet: Regionen kommer att bevaka vattennivåer, uttag m m i enlighet med
vad som anges i vattendomen.
Miljöchefen på Nordkalk menar att Släkmyr ligger långt ifrån sökt täktområde och att den inte
påverkas och därför inte ingår i prövningen.
En åhörare undrar varför regionen inte föreslår förbud för täktverksamhet i sekundär zon. Man är
ju inte tvungen att följa naturvårdsverkets allmänna råd. Håkan Djurberg menar att lämplig nivå har
bedömts vara att följa de allmänna råden. Detta t ex med stöd av att det inte finns någon risk för
utläckage av ev. föroreningar från brottet.
En fråga ställdes varför gränserna var helt raka på sina ställen. Håkan Djurberg svarar att på dessa
ställen har gräns för naturreservatet följts.
Någon menade att det är mycket trafik till t ex Blå lagunen och att det är risker med omfattande
körning på vägen intill Bästeträsk. Håkan Djurberg säger att trafikmängd tyvärr inte kan regleras.
Det kan dock vara viktigt att införa ett skydd mot att vägdagvatten leds till sjön i den västra delen
där vägen går mycket nära vattnet.
En översiktlig genomgång gjordes därefter av Claudia Castillo av förslag till vattenskyddsföreskrifter
för Bästeträsk och med en samtidig jämförelse med de allmänna råden för ytvattentäkter. I den
primära zonen där det är nära till ytvatten föreslås ett antal förbud och i vissa fall tillståndsplikt för
åtgärder/verksamheter. I sekundär zon föreslås vanligen tillstånds- eller anmälningsplikt för olika
åtgärder/ verksamheter.
En representant för miljöpartiet undrar varför ett mildare krav har satts för hantering av
petroleumprodukter där det föreslås tillståndsplikt först för 250 l istället för ett förbud?
Regionens svar efter mötet: Föreskrifter ska inte ha större restriktionsgrad än vad som är
motiverat. I primärt skyddsområde finns några bostäder där oljeuppvärmning kan förekomma. Det
är rimligt att denna kan fortgå om tillräckligt skydd finns vilket kan följas upp med tillstånd. Detta
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stämmer även överens med de allmänna råden. Volymen 250 l innan tillstånd krävs kommer från
Naturvårdsverkets föreskrift (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring
av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24) och är den gräns för när sekundärt skydd krävs i föreskriften
(t ex invallning). Även om inte tillståndsplikt krävs vid volymer under 250 l ska sådan hantering
alltid ske med försiktighet i enlighet med 6 § i förslaget samt i enlighet med hänsynsreglerna i 2
kapitlet i miljöbalken. Regionen kommer dock att se över förslag till föreskrift.
Flera undrar om risk med bete skiljer sig för olika djurslag. Håkan Djurberg anger att han inte
känner till någon skillnad. Det finns ett behov att beta marker så att de inte växer igen? Innebär bete
med lamm mindre risk?
Regionens svar efter mötet: Regionen kommer att kontrollera om det är skillnad i risk beroende
på djurslag och överväga om det är möjligt att ändra förslag till föreskrift så att visst bete blir
möjligt.
En representant för miljöpartiet menar att förslag till föreskrifter blir mildare för avloppsvatten.
Beslut från 1973 anger förbud för nya avlopp inom hela området.
Håkan Djurberg förklarar att förslag till föreskrift följer naturvårdsverkets allmänna råd, alltså
tillståndsplikt i sekundär skyddszon. Jordbruksdepartementets beslut kvarstår dock då detta inte är
ett äldre vattenskyddsbeslut som ska ersättas. Det innebär att det även i fortsättningen kommer att
vara förbud för nya avloppsutsläpp inom hela det område som anges i beslutet.
Är det skillnad i krav om man ska borra en brunn eller göra ett kalkbrott? Claudia Castillo svarar att
i förslag till föreskrifter är det i båda fallen krav på tillstånd.
Någon undrar om föreskrifterna är tillrättalagda för att kalkindustri ska kunna bedrivas. Detta med
hänvisning till att tillståndsplikt föreslås i sekundär zon där planerad kalkindustri hamnar samt att
enbart anmälningsplikt föreslås för schaktningsarbeten i sekundär zon. Claudia Castillo understryker
att föreskrifterna inte är framtagna för att passa kalkindustrin.
Regionens svar efter mötet: I föreskrifterna har tillståndsplikt för täktverksamhet föreslagits
utifrån rekommendationer i de allmänna råden samt eftersom ingen ökad risk för utsläpp av
föroreningar till Bästeträsk föreligger p g a täktverksamheten. Restriktioner får inte vara mer
långtgående än vad som behövs i det enskilda fallet. När det gäller schaktning mm kommer
regionen att överväga en ändring av förslaget.
En representant för miljöpartiet menar att ett avsteg har gjorts från naturvårdsverkets allmänna råd
genom att i sekundär skyddszon ändra husbehovstäkt till täkt av berg. Claudia Castillo anger att
förslag till föreskrift är ett förtydligande av att det alltid är tillståndsplikt för täkter i sekundär zon.
Detta gäller såväl husbehovstäkt (som normalt är anmälningspliktigt enligt miljöbalken) som andra
täkter som redan enligt miljöbalken kräver tillstånd.
En fastighetsägare undrade vilka krav det blir på boende i den sekundära zonen? Claudia Castillo
förklarar att t ex så krävs tillstånd om man vill gräva/borra en ny enskild vattentäkt. Nytt/ändrat
avlopp kräver tillstånd. Detta är ett krav oavsett om fastigheten finns inom vattenskyddsområdet
eller inte. Likaså krävs det tillstånd t ex för ny bergvärme.
Någon undrar hur lång tid det tar att behandla en ansökan/anmälan. Claudia Castillo säger att det
på ett ungefär kan röra sig om ca 6 veckor.
Slutligen informerade Claudia Castillo om hur processen ser ut vid införande av ett
vattenskyddsområde, från det att ansökan tas fram, till dess att beslut kan fattas. Det är många steg i
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processen vilket gör att det tar tid. Nu efter detta möte kommer regionen att bedöma vilka ev.
justeringar som behöver göras i ansökan. Därefter är det dags för ett formellt s.k. samråd. Det
innebär att ansökan kommer att skickas ut till alla fastighetsägare och andra, t ex arrendatorer, inom
föreslaget skyddsområde samt till ett antal myndigheter. Detta kan ske tidigast efter sommaren. Alla
får då tillfälle att lämna skriftliga synpunkter. Till fastighetsägare mm skickas ansökan tillsammans
med ett föreläggande med delgivning eftersom det finns krav på att regionen ska kunna visa att alla
fastighetsägare faktiskt har fått ta del av ansökan och fått möjlighet att lämna synpunkter. Beslut om
vattenskyddsområde och föreskrifter kan tidigast tas av Regionfullmäktige under våren 2016.
En fastighetsägare påtalar att det är viktigt att särskilt privatpersoner får gott om tid på sig för att
sätta sig in i frågan och för att lämna synpunkter. Claudia Castillo anger att det finns krav på att
tiden ska vara minst en månad och att regionen har satt tiden till 6 veckor i andra ärenden.
Sammanfattningsvis kommer regionen att överväga följande:
Om det finns ytterligare viktiga tillflöden till Bästeträsk och som ska tas med i
primärzonen.
Om det är motiverat med en riskanalys kring uppehållstider/rinntider i den primära zonen.
Ändring/förtydligande av § 4 om petroleumprodukter.
Om det är skillnad i risk beroende på djurslag, samt om det är möjligt att ändra förslag till
föreskrift så att visst bete blir möjligt (§ 7).
Ändring/förtydligande av § 12 schaktning mm.
Lämplig remiss-/kommuniceringstid i det formella samrådet/kommuniceringen.
Noterat av Claudia Castillo
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Claudia Castillo

Tekniska nämnden

Ansökan om vattenskyddsområde med föreskrifter för
Bästeträsk ytvattentäkt
Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslår att Regionfullmäktige beslutar om vattenskyddsområde
och föreskrifter i enlighet med vad som framgår av ansökan om vattenskyddsområde
med förskrifter för Bästeträsk, version 3:1, 2018-05-30.
Tekniska nämnden föreslår Regionfullmäktige om följande utformning av beslut:
-

Att med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken besluta om vattenskyddsområde för
Bästeträsk ytvattentäkt inom Region Gotland, med den omfattning som framgår
av karta ”Vattenskyddsområde för ytvattentäkten Bästeträsk” i bilaga 1.

-

Att med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken besluta om skyddsföreskrifter inom
angivet vattenskyddsområde såsom formulerats i ” Vattenskyddsföreskrifter för
ytvattentäkten Bästeträsk”, bilaga 2.

-

Att till föreskrifterna bifoga allmänna upplysningar enligt utformning i ”Allmänna
upplysningar”, bilaga 3.

-

Att i beslut ange att föreskrifterna ska träda ikraft den 1 januari 2020.

-

Att med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken besluta att föreskrifterna ska gälla
omedelbart även om de överklagas.

-

Att i beslut informera om hur detta kan överklagas till Länsstyrelsen i Gotlands
län.

-

Att i beslut ange att kungörelse ska ske med stöd av 27 § förordning (1998:1252)
om områdesskydd enligt miljöbalken m m.
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Sammanfattning

TKF har under flera år på TN:s uppdrag arbetat med att ta fram underlag för ett
vattenskyddsområde samt föreskrifter för ytvattentäkten Bästeträsk samt samrått
framtagna förslag med myndigheter och berörda fastighetsägare m m. Under
samrådsprocessen har aktuell information lagts ut på Region Gotlands hemsida
(www.gotland.se/vattenskydd).
Primär skyddszon har i ansökan tagits fram med stöd av de rinntider som förordas i
Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområden. Detta innebär att sjön
Bästeträsk inklusive en strandremsa på 50 m och i stort sett alla våtmarker, med
samma tillägg på 50 m, inom tillrinningsområdet, ingår i den primära zonen. Den
sekundära zonen omfattar hela avrinningsområdet till Bästeträsk.
Utifrån Naturvårdsverkets handbok samt allmänna råd om vattenskyddsområden,
potentiella riskkällor, riskbedömning m m har förslag till vattenskyddsföreskrifter
tagits fram för Bästeträsk.
Ärendebeskrivning

TKF har under flera år på TN:s uppdrag arbetat med att ta fram underlag för ett
vattenskyddsområde samt föreskrifter för ytvattentäkten Bästeträsk samt samrått
framtagna förslag med myndigheter och berörda fastighetsägare m m. Under
samrådsprocessen har aktuell information lagts ut på Region Gotlands hemsida
(www.gotland.se/vattenskydd). En översiktlig beskrivning av processen framgår
nedan. Ytterligare detaljer i processen framgår i samrådsredogörelse samt synpunkter
på samrådsredogörelse tillsammans med sammanställning av lämnade synpunkter på
förslag till ansökan och bemötande av dessa.
Maj 2015

Förslag till ansökan tas fram av AkvaNovum.

Maj 2015

Dialogmöte på Bungegården.

2015-2016

Ansökan revideras av konsult.

23 mars 2016

TN beslutar om att formellt samråd ska påbörjas.

April 2016

Skriftligt samråd påbörjas med myndigheter och alla
fastighetsägare m m inom föreslaget skyddsområde.

April 2016

Samrådsmöten (2 stycken) med politiker, föreningar,
fastighetsägare m fl.

2017

Med anledning av inkomna synpunkter utförs en
riskbedömning av bete vid Bästeträsk av Statens
Veterinärmedicinska anstalt.

Våren 2018

Samrådsredogörelse sammanställs.

Våren 2018

Uppdaterad ansökan färdigställs. Justeringar görs av både
skyddsområde och föreskrifter.

30 maj 2018

TN beslutar att uppdaterad ansökan ska samrådas med
de ytterligare fastighetsägare som omfattas av viss
utvidgning av skyddsområdet samt fastighetsägare som
fick omfattande förändring. Nämnden beslutade även att
samrådsredogörelsen skulle delges till berörda.
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Hösten 2018

Synpunkter på samrådsredogörelse sammanställs.

November 2018

TKF angav i yttrande att det inte är motiverat att föreslå
ytterligare ändringar av vattenskyddsområde eller föreskrifter med anledning av senast inkomna synpunkter.
Ansökan från 2018-05-30 (Version 3.1) bedömdes
således vara komplett med avseende på de förutsättningar som gäller.
Vidare bedömde TKF att beslut om vattenskyddsområde
(med hänsyn till ersättningsrisken) bör avvaktas intill
dess att respektive tillståndsansökning av kalkstensbrott
inom föreslaget skyddsområde slutligt är avgjorda.

20 februari 2019

TN beslutar att bordlägga ärendet.

1 april 2019

Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd för
Nordkalk, resp. SMA Mineral gällande ansökningar om
tillstånd till bergtäkt och vattenverksamhet i Bunge.
Mark- och miljööverdomstolens avgöranden om avslag
står därmed fast.

Av slutligt förslag till ansökan framgår att:
Primär skyddszon har tagits fram med stöd av de rinntider som förordas i Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområden. Detta innebär att sjön Bästeträsk
inklusive en strandremsa på 50 m och i stort sett alla våtmarker, med samma tillägg
på 50 m, inom tillrinningsområdet, ingår i den primära zonen. Den sekundära zonen
omfattar hela avrinningsområdet.
Potentiella föroreningskällor inom det föreslagna vattenskyddsområdet har angetts
vara:
Möjlig föroreningskälla

Föroreningskällor inom skyddsområdet

Miljöfarlig verksamhet

Befintlig bergtäkt och täkter under prövning beskrivs
samt möjliga konsekvenser av dessa. Notering: HD har
i april 2019 slutligen avslagit ansökningar om nya
täkter.

Lagring av petroleumprodukter

Bristfällig information finns om lagring av petroleumprodukter (antal cisterner m m ).

Jord- och skogsbruk inkl.
djurhållning

Inom det föreslagna vattenskyddsområdet finns det
förhållandevis lite jordbruksmark (troligen mest
betesmark). Skogsmark förekommer dock är
omfattning av skogsbruk inte känd. Risker finns för
bakteriell påverkan vid djurhållning, vid spridning av
bekämpningsmedel m m

Avloppsanläggningar

Det finns begränsat med bebyggelse och därmed
enskilda avlopp (20-tal fastigheter).
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Vägar

Det finns en asfalterad väg som delvis går mycket
nära Bästeträsk. En olycka med spill/utsläpp av
drivmedel innebär en stor risk.

Förorenade områden

De finns enbart ett känt objekt, en industri/kalkstensdeponi. Denna har riskklassats av länsstyrelsen till
måttlig risk (Mifo fas 1).

Klimatförändringar

Ett varmare klimat kan t ex innebära en högre
vattentemperatur samt ökad avdunstning i Bästeträsk.

Sabotage/skadegörelse
I riskbedömning bedöms de största riskerna vara:








Läckage av olja från t ex cisterner
Hantering av kemiska bekämpningsmedel och växtnäringsämnen
Bete och gödselhantering
Upplag av bark, stubbar, timmer eller flis samt GROT-upplag
Utsläpp av avloppsvatten
Upplag av avfall, asfalt mm
Trafik med motorfordon på sjö eller nära vattendrag

Det som bedöms utgöra de största riskerna för Bästeträsk är framförallt utsläpp och
läckage nära Bästeträsk och nära tillrinnande vattendrag.
Utifrån Naturvårdsverkets handbok samt allmänna råd om vattenskyddsområden,
potentiella riskkällor, riskbedömning m m har förslag till vattenskyddsföreskrifter
tagits fram för Bästeträsk enligt bilaga 2. Av kapitel 10 i ansökan framgår att
föreslagna föreskrifter övervägande är i samma restriktionsnivå eller något mildare än
Naturvårdsverkets rekommendationer. I några fall är dock förskrifterna strängare.
I ansökan (kapitel 9) ingår även en konsekvensbedömning för olika verksamheter
som berörs av föreslagna föreskrifter. Några av de verksamheter som kommer att
påverkas av vattenföreskrifterna är:
o
o
o
o
o
o

Boende och ägare av bostadsfastigheter
Industriell verksamhet och viss annan miljöfarlig verksamhet
Jord- och skogsbruk
Djurhållning
Kommunal verksamhet och planering
Väghållare

Konsekvenserna för dessa verksamheter, med föreslagna skyddsföreskrifter, bedöms
bli relativt ringa. Restriktionerna bedöms inte bli alltför påtagliga. Den förväntade
riskreduktionen av skyddsföreskrifterna bedöms däremot vara stor.
Bedömning

Bästeträsk är sedan 2015 råvattentäkt för beredning av kommunalt dricksvatten till
Fårösund. Behov finns därför att skydda ytvattentäkten. Framtagande av ansökan om
vattenskyddsområde och föreskrifter för Bästeträsk följer VA-plan 2018 (TN 201811-21, § 272).

4 (16)

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2015/1147

Syftet med att inrätta ett vattenskyddsområde är att skydda vattentäkten så att
vattentillgången säkras i ett långsiktigt perspektiv, ett flergenerationsperspektiv.
Inrättande av vattenskyddsområden med skyddsföreskrifter möjliggör att målsättningen med EU:s och svensk lagstiftning uppnås, genom att riskfyllda verksamheter och åtgärder regleras, så att vatten nu och i framtiden kan användas för sitt
ändamål.
När att ett område förklaras som vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter:
- stärks skyddet för vattenförekomsten
- tydliggörs vattenförekomstens planmässiga betydelse
- förtydligas vad som gäller utifrån Miljöbalken
Föreslaget vattenskyddsområde för Bästeträsk ytvattentäkt bedöms vara av den omfattning som behövs för att långsiktigt säkra ytvattenförekomsten för såväl nutida
som framtida vattenförsörjning. Föreslagna vattenskyddsföreskrifter bedöms vara väl
motiverade och utgöra en god avvägning mellan sakägarnas intressen och behovet av
att skydda ytvattnet inom vattenskyddsområdet.
Teknikförvaltningen anser att i ansökan föreslaget vattenskyddsområde och föreslagna skyddsföreskrifter för Bästeträsk ytvattentäkt bör fastställas av Regionfullmäktige.
Barn- och genusperspektiv

Beslut enligt lämnat förslag kan ge ett långsiktigt skydd för ytvattentäkten. Ett rent
vatten är grundläggande för alla barns hälsa.
Landsbygdsperspektiv

Inom det föreslagna vattenskyddsområdet finns det förhållandevis lite jordbruksmark
med förmodligen övervägande betesmark där merparten ligger inom den sekundära
skyddszonen. Konsekvenserna för lantbruksverksamheter, med föreslagna skyddsföreskrifter, bedöms bli relativt ringa. Restriktionerna bedöms inte bli alltför påtagliga.
Ekonomisk konsekvensanalys

Inrättandet av vattenskyddsområdet med tillhörande skyddsföreskrifter kan medföra
krav på ersättning från t ex markägare. Ekonomiska konsekvenser till följd av eventuella ersättningsanspråk är inte möjliga att beräkna.

Anlitat juridiskt ombud har meddelat att, nu när Högsta domstolen har fastslagit att
Natura 2000-område omöjliggör bergtäktverksamhet kring Bästeträsk m m, så bör
det inte finnas förutsättningar för Nordkalk eller SMA Mineral att hävda att vattenskyddsföreskrifter på något sätt skulle kunna innebära att pågående markanvändning
avsevärt försvåras och därmed ge rätt till ersättning.
I samrådsprocessen framkom synpunkter på förslag till förbud för bete intill
Bästeträsk och om dessa var motiverade. För att granska detta närmare utfördes en
riskbedömning av Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Risker med smittämnen
från betande djur bedömdes vara låg. TKF har med anledning av slutsatserna i
rapporten ändrat föreskrifterna från förbud till tillståndsplikt i hela den primära
zonen. Även tillståndsplikt för hållande av djur har av vissa fastighetsägare bedömts
vara för betungande med avseende på administrativa kostnader. TKF har i synpunkter på samrådsredogörelse framfört att tillståndsprövningen gör det möjligt för miljöoch hälsoskyddsnämnden (numera miljö- och byggnämnden) att göra en bedömning
av risken i det enskilda fallet. Vid låg risk bör det vara möjligt att utforma ett tillstånd
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med få villkor och utan tidsbegränsning. Skillnaden mellan en tillståndsprövning och
hantering av en anmälan bör vara begränsad.
Befintliga verksamheter som blir anmälnings- eller tillståndspliktiga när föreskrifterna
införs kan fortsätta att bedrivas på samma sätt i ett år efter det att föreskrifterna
börjat gälla. Därefter får dessa endast bedrivas om verksamhetsutövaren har lämnat
in en anmälan eller ansökan om tillstånd senast den dagen det har gått ett år.
Beslutsunderlag

Ansökan om vattenskyddsområde med föreskrifter för Bästeträsk
Riskbedömning av bete vid Bästeträsk
Samrådsredogörelse
Synpunkter på samrådsredogörelse
TN beslut om bordläggning (TN § 51)

2018-05-30*
2017-05-31*
2018-04-30*
2018-11-21*
2019-02-20

*Finns på regionens hemsida www.gotland.se/vattenskydd under ”Bästeträsk”

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till

RSAU
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Bilaga 1

Vattenskyddsområde för ytvattentäkten Bästeträsk

7 (16)

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2015/1147

Bilaga 2

Vattenskyddsföreskrifter för ytvattentäkten Bästeträsk
1 § Allmänt
Dessa föreskrifter gäller inom det vattenskyddsområde som angivits på bifogad skyddsområdeskarta. Skyddsområdet är indelat i vattentäktszon, primär skyddszon och sekundär skyddszon.

2 § Definitioner
Avloppsvatten: Spillvatten eller annan flytande orenlighet, vatten som använts för
kylning, vatten som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan och samlad
bebyggelse som inte görs för viss eller vissa fastigheters räkning samt vatten som avleds
för avvattning av en begravningsplats.
Avfall: Varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller avser eller är
skyldig att göra sig av med. Ett ämne eller föremål ska anses vara en biprodukt i stället
för avfall, om ämnet eller föremålet
1. har uppkommit i en tillverkningsprocess där huvudsyftet inte är att producera ämnet
eller föremålet,
2. kan användas direkt utan någon annan bearbetning än den bearbetning som är normal
i industriell praxis,
och
3. kommer att fortsätta att användas på ett sätt som är hälso- och miljömässigt godtagbart och som inte strider mot lag eller annan författning.
GROT: Grenar, ris och toppar som tas ut vid avverkningar.
Hantering: Tillverkning, bearbetning, behandling, transport, omhändertagande, användning, förpackning, förvaring, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och
därmed jämförbara förfaranden.
Kemiskt bekämpningsmedel: En kemisk produkt som syftar till att förebygga eller
motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, förorsakar skada eller
olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom.
Som kemiskt bekämpningsmedel ska inte anses:
1. kemiska produkter som är avsedda att användas vid beredning av livsmedel, läkemedel eller foder,
2. färger, fernissor, tjäror och andra kemiska produkter som är avsedda att huvudsakligen begagnas för andra ändamål än som avses i första stycket, om de inte genom
särskild benämning eller på något annat sätt anges vara avsedda som bekämpningsmedel.
Miljönämnd: Den nämnd som ska fullfölja kommunens tillsynsuppgifter inom miljö- och
hälsoskyddsområdet.
Punktbehandling: Bekämpning eller behandling av stam eller ett rotsystem i taget om
den använda metoden har sådan precision att hela volymen använt bekämpningsmedel,
utan läckage eller annan icke avsedd spridning, kan appliceras på det avsedda objektet
och endast täcker eller berör en begränsad del av objektet, t.ex. fickning eller pensling
och avstrykning.
Större schaktningsarbeten: Sänkning av markytan på utstakat område för mer
omfattande ingrepp i mark än för grundläggning av enskild villa. Schaktningsarbeten i
samband med ledningsarbete, vägunderhåll eller liknande anses inte utgöra större
schaktningsarbeten.
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Upplag: Uppläggning eller förvaring av ämne eller material på marken.
Vattenslås: Förvaring av kemiskt behandlande plantor i vatten ute i naturen, t.ex. ett
vattenförande dike, i avvaktan på plantering.
Växtnäringsämnen: Konstgödsel, stallgödsel, slam och andra gödselmedel.
Yrkesmässig: För att bedriva en verksamhet yrkesmässigt förutsätts att den har en viss
omfattning och varaktighet samt ett objektivt fastställbart vinstsyfte och är av självständig karaktär. Samtliga av dessa fyra kriterier måste vara uppfyllda för att verksamheten
ska betraktas som yrkesmässig. Den behöver inte vara vederbörandes huvudsysselsättning.

3 § Vattentäktszon
Ingen annan hantering än sådan som är nödvändig för vattentäktsverksamhet får
förekomma inom vattentäktszonen.

4 § Petroleumprodukter
Primär skyddszon
All hantering av mer än 50 liter petroleumprodukter, även för att försörja byggnaders
uppvärmning, kräver tillstånd. Drivmedel i fordon och mobila arbetsmaskiners tankar
kräver inte tillstånd.
Uppställning av mobila bränsletankar samt arbetsmaskiner som används i yrkesmässig
verksamhet är förbjuden.
Sekundär skyddszon
Hantering av mer än 50 liter petroleumprodukter, även för uppställning av mobila
bränsletankar samt arbetsmaskiner som används i yrkesmässig verksamhet, kräver
anmälan. Anmälan krävs inte för att försörja byggnaders uppvärmning samt för drivmedel
i fordons och mobila arbetsmaskiners bränsletankar.

5 § Kemiska bekämpningsmedel
Primär skyddszon
Hantering av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden.
Förbudet gäller inte för
a) plantering av plantor behandlade med kemiska bekämpningsmedel och
b) yrkesmässig sanering av ohyra och skadedjur, där det i stället krävs tillstånd.
Sekundär skyddszon
Spridning av kemiska bekämpningsmedel kräver tillstånd med undantag för:
a) punktbehandling av enskilda växter,
b) punktsanering av ohyra och skadedjur,
c) yrkesmässig sanering av ohyra och skadedjur, där det – med undantag för
punktsanering – i stället krävs en anmälan och
d) plantering av plantor behandlade med kemiska bekämpningsmedel under
förutsättning att plantorna inte vattenslås.
Lagring av kemiska bekämpningsmedel får endast ske på ett sådant sätt att hela volymen
kan omhändertas vid läckage.
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6 § Hälso- och miljöfarliga ämnen
Primär och sekundär skyddszon
Hälso- och miljöfarliga ämnen som är skadliga för yt- eller grundvatten, såsom tjärprodukter, träimpregneringsmedel, organiska lösningsmedel, fenoler och färger, och som
inte regleras särskilt i dessa föreskrifter får endast hanteras i sådan omfattning och på
sådant sätt att yt- eller grundvatten inte förorenas.

7 § Växtnäringsämnen, ensilage och hållande av djur
Primär skyddszon
All spridning av växtnäringsämnen är förbjuden. Med spridning avses inte den gödsel som
djuren själva tillför marken vid betesgång.
Lagring av växtnäringsämnen direkt på mark är förbjuden.
Ny gödselanläggning är förbjuden. Befintlig gödselanläggning samt ändring av befintlig
gödselanläggning kräver tillstånd.
Befintlig eller ny anordning för lagring av ensilage samt ändring av anordning för lagring
av ensilage i yrkesmässig verksamhet kräver tillstånd.
Hållande av djur (inklusive bete), med undantag för sällskapsdjur, kräver tillstånd.
Sekundär skyddszon
Yrkesmässig spridning av växtnäringsämnen kräver anmälan. Med spridning avses inte
den gödsel som djuren själva tillför marken vid betesgång.
Lagring av växtnäringsämnen direkt på mark kräver tillstånd. Ny gödselanläggning kräver
tillstånd.
Befintlig gödselanläggning samt ändring av befintlig gödselanläggning kräver anmälan.
Ny anordning för lagring av ensilage samt ändring av anordning för lagring av ensilage i
yrkesmässig verksamhet kräver anmälan.
Hållande av djur (inklusive bete), med undantag för sällskapsdjur, kräver anmälan.

8 § Bark, timmer, stubbar, flis och GROT-upplag
Primär skyddszon
Upplag av bark, stubbar, timmer eller flis samt GROT-upplag är förbjudet. Upplag som är
mindre än 500 m3 travat mått och lagras kortare tid än tre månader omfattas inte av
förbudet förutsatt att upplaget inte sker på grusytor och att skyddsavståndet till
vattentäktszon är minst 30 m.
Husbehovsupplag för uppvärmning av en- eller tvåbostadsfastighet är dock tillåtet.
Sekundär skyddszon
Tillfälliga upplag av bark, stubbar, timmer eller flis och GROT-upplag under kortare tid än
12 månader är tillåtet. Permanenta GROT-upplag kräver tillstånd. Uppläggning på tät yta
under tak är dock tillåtet oavsett tid. I övrigt är upplag av bark, stubbar, timmer eller flis
förbjudet.
Husbehovsupplag för uppvärmning av en- eller tvåbostadsfastighet är tillåtet.
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9 § Avloppsvatten
Primär skyddszon
Ny infiltrationsanläggning av avloppsvatten är förbjuden. Befintlig infiltrationsanläggning
får användas i den omfattning den har då dessa föreskrifter träder i kraft.
Befintlig infiltrationsanläggning får åtgärdas för att förebygga förorening av yt- eller
grundvatten. En sådan åtgärd får inte innebära att infiltrationsanläggningen omfattar
ytterligare hushåll.

10 § Upplag av snö eller avfall
Primär skyddszon
Upplag av snö från trafikerade ytor är förbjudet.
Nya upplag av avfall är förbjudet.
Trädgårds- och hushållskompost för en- eller tvåbostadsfastigheter är tillåten.
Sekundär skyddszon
Upplag av snö från trafikerade ytor utanför vattenskyddsområdet är förbjudet.
Nya permanenta upplag av avfall är förbjudet med undantag för upplag av snö från
trafikerade ytor inom vattenskyddsområdet.
Tillfälliga upplag av avfall under kortare tid än 12 månader, med undantag för upplag av
snö från trafikerade ytor inom vattenskyddsområdet, kräver tillstånd.
Trädgårds- och hushållskompost för en- eller tvåbostadsfastigheter är tillåten.

11 § Asfalt, oljegrus och vägsalt
Primär skyddszon
Upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt är förbjudet.
Spridning av vägsalt kräver tillstånd.
Sekundär skyddszon
Upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt kräver tillstånd.
Spridning av vägsalt kräver anmälan.

12 § Täktverksamhet, schaktnings- och anläggningsarbeten
Primär skyddszon
Täkt av berg, naturgrus, sand eller andra jordarter kräver tillstånd.
Större schaktningsarbeten, sprängning av berg, pålning, spontning eller borrning och
liknande underjordsarbeten kräver tillstånd.
Sekundär skyddszon
Täkt av berg, naturgrus, sand eller andra jordarter kräver tillstånd.
Större schaktningsarbeten, sprängning av berg, pålning, spontning eller borrning och
liknande underjordsarbeten kräver anmälan.
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13 § Energianläggningar och vattenbrunnar
Primär skyddszon
Ny anläggning för utvinning eller lagring av värme eller kyla från jord, berg eller yt- och
grundvatten är förbjuden. Befintliga anläggningar får användas i den omfattning de har
då dessa föreskrifter träder i kraft.
Befintlig anläggning får åtgärdas för att förebygga förorening av yt- och grundvatten.
Tillstånd krävs för ny grundvattenbrunn som inte avser kommunal vattenförsörjning.
Sekundär skyddszon
Ny anläggning för utvinning eller lagring av värme eller kyla från jord, berg eller yt- och
grundvatten är förbjuden. Befintliga anläggningar får användas i den omfattning de har
då dessa föreskrifter träder i kraft. Befintlig anläggning för utvinning eller lagring av
värme eller kyla i jord kräver tillstånd för det fall anläggningen ska utvidgas eller ändra
omfattning på annat sätt.
Befintlig anläggning får åtgärdas för att förebygga förorening av yt- och grundvatten.
Tillstånd krävs för ny grundvattenbrunn som inte avser kommunal vattenförsörjning.

14 § Trafik på sjö
Primär och sekundär skyddszon
Trafik med petroleumdriven motor på sjö och vattendrag är förbjuden.
Trafik med petroleumdriven fordon på isbelagd sjö eller vattendrag är förbjuden.

15 § Annan miljöfarlig verksamhet
Primär skyddszon
Ny miljöfarlig verksamhet, som inte regleras särskilt i dessa föreskrifter och för vilken
gäller tillståndsplikt eller anmälningsskyldighet enligt 9 kap. miljöbalken eller enligt
författning utfärdad med stöd av 9 kap. miljöbalken, som kan medföra förorening av yteller grundvatten, är förbjuden.
Ändringar av befintliga miljöfarliga verksamheter, som inte regleras särskilt i dessa
föreskrifter och för vilka gäller tillståndsplikt eller anmälningsskyldighet enligt 9 kap.
miljöbalken eller enligt författning utfärdad med stöd av 9 kap. miljöbalken, som kan
medföra förorening av yt- eller grundvatten, kräver tillstånd.
Sekundär skyddszon
Ny miljöfarlig verksamhet, som inte regleras särskilt i dessa föreskrifter och för vilken
råder anmälningsskyldighet enligt 9 kap. miljöbalken eller enligt författning utfärdad med
stöd av 9 kap. miljöbalken, kräver tillstånd.
Ändringar av befintliga miljöfarliga verksamheter, som inte regleras särskilt i dessa
föreskrifter och för vilka gäller tillståndsplikt eller anmälningsskyldighet enligt 9 kap.
miljöbalken eller enligt författning utfärdad med stöd av 9 kap. miljöbalken, som kan
medföra förorening av yt- eller grundvatten, kräver tillstånd.
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16 § Ikraftträdande och övergångsbestämmelser
Dessa föreskrifter träder i kraft den dag då dessa har antagits.
Följande gäller för verksamhet som pågår när föreskrifterna träder i kraft och som omfattas av förbud enligt dessa föreskrifter och som inte är förbjudna enligt äldre föreskrifter. Utan hinder av förbudet får verksamheten bedrivas i oförändrad omfattning intill
dagen ett år efter skyddsföreskrifternas ikraftträdande. Därefter får verksamhet som
omfattas av förbud inte bedrivas.
Följande gäller för verksamhet som pågår när föreskrifterna träder i kraft och som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt dessa föreskrifter och som inte har varit
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt äldre föreskrifter. Utan hinder av tillstånds- eller
anmälningsplikten får verksamheten bedrivas intill dagen ett år efter skyddsföreskrifternas ikraftträdande. Därefter får verksamheten bedrivas endast om den som bedriver
verksamheten senast den dagen lämnat in en ansökan om tillstånd eller gjort en anmälan
till miljönämnden.

17 § Allmänna bestämmelser
Ansökan om tillstånd eller anmälan ska göras till miljönämnden.
Tillstånd eller anmälan enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om verksamheten har
tillståndsprövats enligt 9 kap. (miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) eller 11 kap.
(vattenverksamhet) eller enligt förordning utfärdad med stöd av dessa kapitel i miljöbalken.
Tillstånd eller anmälan enligt dessa förskrifter krävs inte heller vid ändring av sådan
verksamhet om ändringstillstånd enligt 16 kap. 2 § miljöbalken erhållits.
Vattentäktens huvudman ska se till att informationsskyltar avseende vattenskyddsområde
finns uppsatta på för ändamålet lämpliga och väl synliga platser.
Föreskrifterna utgör inte hinder mot den hantering och de verksamheter som är nödvändiga för driften av den avsedda vattentäkten inom vattenskyddsområdet.
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Bilaga 3

Allmänna upplysningar
Föreskrifterna innebär inskränkningar i rätten att förfoga över de fastigheter som omfattas av vattenskyddsområdet och riktar sig i första hand till markägare och innehavare
av särskild rätt till fastigheter i området.
Anmälan enligt 9 kap. miljöbalken eller författning utfärdad med stöd av 9
kap. miljöbalken
En anmälan enligt 9 kap. miljöbalken eller författning utfärdad med stöd av 9 kap. miljöbalken ersätter inte en anmälan enligt föreskrifterna. Följaktligen måste anmälningsskyldigheten enligt dessa förskrifter uppfyllas oavsett om en anmälan har gjorts avseende
samma förhållande enligt 9 kap. miljöbalken eller författning utfärdad med stöd av 9 kap.
miljöbalken.
Anmälan om olyckshändelse
Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening ska omgående
anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om tillbudet, vilket framgår av
2 kap. 1 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor samt förordningen (2003:789) om
skydd mot olyckor. Anmälan ska göras till räddningstjänsten, tel. 112, miljönämnden
samt vattentäktens huvudman.
Avledning av spillvatten och dagvatten
Enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att utan tillstånd inrätta avloppsanordningar till vilka vattentoaletter ska anslutas.
Tillstånd krävs även vid anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning.
Enligt lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön (KF 18 aug 2003)
gäller tillståndsplikt även för annan avloppsanläggning.
Anmälan krävs för ändring av ovan angivna avloppsanordningar om åtgärden kan
medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning (14 §
förordningen.om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd).
Beredskapsplan
En beredskapsplan för sanering vid akut föroreningsrisk ska upprättas av vattentäktens
huvudman senast två år efter det att dessa föreskrifter fastställts.
Definitioner
Definitionerna avseende bekämpningsmedel i § 2 i nu aktuella vattenskyddsföreskrifter
stämmer inte helt överens med de definitioner som anges i miljöbalken och tillhörande
förordningar utan har getts en lokal anpassning.
Dispens
Om särskilda skäl föreligger kan regionen medge dispens från ovan meddelade
föreskrifter enligt 7 kap 22 § miljöbalken. Regionen ska samråda med vattentäktens
huvudman och höra berörda myndigheter innan dispens ges. I samband med en sådan
prövning kan regionen föreskriva särskilda villkor, som anses erforderliga för att undvika
vattenförorening (16 kap. 2 § miljöbalken). Dispens får, enligt 7 kap. 26 § miljöbalken,
meddelas endast om det är förenligt med föreskrifternas syfte.
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Ersättning
Eventuell ersättning för intrång i pågående markanvändning m.m. regleras i 31 kap. 4 §
miljöbalken. Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet kan ha rätt till
ersättning om föreskrift för vattenskyddsområde innebär att pågående markanvändning
avsevärt försvåras inom den berörda delen av fastigheten. Detsamma gäller om mark tas
i anspråk.
Hantering av brandfarliga vätskor
För hantering av petroleumprodukter ska Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot
mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2017:5 den 1 juli
2018) iakttas. Enligt 3 kap. 1 § NFS 2017:5 ska den som avser att installera en cistern
senast fyra veckor innan installationen påbörjas eller hanteringen inleds skriftligen informera tillsynsmyndigheten om detta. Kopia på utförda kontroller ska inges till tillsynsmyndigheten. I 4 kap. samma föreskrift finns ytterligare krav inom vattenskyddsområde,
bl. a. för cisterner eller lösa behållare med en sammanlagd volym som är större än 250
liter.
Hantering av växtnäringsämnen
Enligt förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket ska vid lagring av stallgödsel
lagringsutrymmena vara så utformade att avrinning eller läckage till omgivningen inte
sker.
Hänsynsregler
I 2 kap. miljöbalken finns de allmänna hänsynsreglerna som bl.a. innebär att alla som
bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska skaffa sig den
kunskap som behövs med hänsyn till åtgärdens eller verksamhetens art och omfattning
för att skydda hälsa och miljö mot skada och olägenhet. Dessutom ska en verksamhetsutövare utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått
i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön. Detta innebär att om
yt- eller grundvattentillgång utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt,
är alla som vill bedriva sådan verksamhet eller vidta sådana åtgärder i vatten eller på
land som kan skada vattentillgången, skyldiga att skaffa sig tillräcklig kunskap och vidta
de skyddsåtgärder, tåla de begränsningar av verksamheten och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa skadan.
Information och upplysning
Fastighetsägare bör informera hyresgäster och arrendatorer om skyddsföreskrifterna.
Naturreservat
Inom delar av vattenskyddsområdet gäller även inskränkningar enligt länsstyrelsens
beslut den 16 maj 2001 om bildande av naturreservatet Bästeträsk och enligt
länsstyrelsens beslut 16 oktober 2001 om bildandet av Bräntings haid Naturreservat.
Ny lagstiftning
Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar, som fastställts efter beslutsdatum
och som utökar skyldigheterna inom här aktuellt skyddsområde, gäller utöver här
meddelade föreskrifter.
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Påföljd
Överträdelse av skyddsbestämmelserna kan medföra ansvar enligt 29 kap. 2 § och 2a §
miljöbalken.
Risk för förorening av yt- eller grundvatten
Vid bedömningen av om det föreligger risk för förorening av yt- eller grundvatten är en
lämplig utgångspunkt om det finns en inte obetydlig eller ringa risk för tillförsel/spridning
av förorenande ämnen till yt- och grundvatten inom vattenskyddsområdet.
Spridning av kemiska och biologiska bekämpningsmedel
Enligt 14 kap. 7 § andra stycket miljöbalken får kemiska och biologiska bekämpningsmedel som är avsedda för att bekämpa lövsly inte spridas över skogsmark eller användas
för att behandla enskilda trädstammar.
Bestämmelser om spridning och annan hantering av bekämpningsmedel finns i förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel.
I Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) finns föreskrifter om användningen av växtskyddsmedel inom vattenskyddsområde och i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:3)
finns föreskrifter om spridning av biocidprodukter.
Syfte
Syftet med vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter är att säkerställa skyddet för
ytvattentäkten Bästeträsk.
Tillstånd och dispens
Vad en tillståndsansökan och en dispensansökan skall innehålla framgår av 23 § förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
Tillsyn
Miljönämnden är tillsynsmyndighet för Bästeträsks vattenskyddsområde.
Transport av farligt gods.
Länsstyrelsen har att i särskilt beslut rekommendera vissa vägar för transport av farligt
gods i länet.
Övrig lagstiftning
Tillstånd eller dispens enligt föreskrifterna i detta beslut innebär inte att det inte kan
krävas prövning enligt annan lagstiftning. Vid sidan av ovanstående skyddsföreskrifter
gäller ett flertal generella bestämmelser inom vattenskyddsområdet.

Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen. Överklagandet ska ha inkommit till
Regionstyrelsen senast tre veckor efter det att beslutet kungjorts i ortstidning.
Dessa föreskrifter gäller omedelbart även om de överklagas (7 kap. 22 § miljöbalken)
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-10-23

RS § 289

Förstudie avseende del av området
Gråbo/Furulund

RS 2019/1029
AU § 254

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Startpromemorian för stadsbyggnadsprojekt inom delar av området Gråbo/Yttre
Furulund i Visby, Region Gotland godkänns.
• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att upprätta projektdirektiv och utse
projektledare för start av exploateringsprojekt inom det område som startpromemorian omfattar med syfte att säkerställa ett genomförande.
• Miljö- och byggnämnden får i uppdrag att ta fram detaljplaner enligt förslag i
startpromemorian. Detta beslut ersätter tidigare beslut om planuppdrag inom
området.
•

På uppdrag av regionstyrelseförvaltningen har teknikförvaltningen tillsammans med
samhällsbyggnadsförvaltningen arbetat fram en startpromemoria i syfte att utgöra
underlag för beslut att påbörja ett exploateringsprojekt inom del av området
Gråbo/Yttre Furulund. Området föreslås delas in i tre delområden som planläggs
med en detaljplan per delområde. För att binda samman gatunätet och möjliggöra att
kollektivtrafik förs in i området prövas en lokalgata på Kuststadens fastighet Visby
Bogen 2. Marken direktanvisas till Gotlandshem respektive Kuststaden för
byggnation av bostäder upplåtna med hyresrätt.
Under förutsättning att regionstyrelsen godkänner föreliggande startpromemorian för
stadsbyggnadsprojekt inom delar av området Gråbo/Yttre Furulund i Visby, avser
regionstyrelseförvaltningen att upprätta projektdirektiv för exploateringsprojekt med
syfte att säkerställa ett genomförande. Medel för exploateringsprojektet ryms inom
beslutad exploateringsbudget för 2020.
Regionstyrelseförvaltningen vill understryka vikten av att tekniska nämndens budgetram för drift av gator, parker, dagvatten mm, utökas i takt med ett utökat ansvar för
verksamhetsområden som ett resultat av genomförda stadsbyggnadsprojekt.
Regionstyrelseförvaltningen anser att bilagd förstudie är väl genomarbetad och ger en
god grund för att starta upp exploateringsprojekt för utvecklingen inom området
Gråbo/Yttre Furulund i Visby.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-10-23

RS § 289 forts
RS 2019/1029
Ärendets behandling under mötet

Susanna Collin, markingenjör, teknikförvaltningen och Åsa Linder, strateg, regionstyrelseförvaltningen närvarar.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-09-11
Skickas till
Teknikförvaltningen - Mark & Stadsmiljö
Samhällsbyggningsförvaltningen - Planenheten
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Åsa Linder

Regionstyrelsen

Förstudie avseende del av området Gråbo/Furulund i Visby
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att


Godkänna startpromemorian för stadsbyggnadsprojekt inom delar av
området Gråbo/Yttre Furulund i Visby, Region Gotland.



Ge i uppdrag åt regionstyrelseförvaltningen att upprätta projektdirektiv och
utse projektledare för start av exploateringsprojekt inom det område som
startpromemorian omfattar med syfte att säkerställa ett genomförande.



Ge miljö- och byggnämnden uppdrag att ta fram detaljplaner enligt förslag i
startpromemorian. Detta beslut ersätter tidigare beslut om planuppdrag inom
området.

Sammanfattning

På uppdrag av regionstyrelseförvaltningen har teknikförvaltningen tillsammans med
samhällsbyggnadsförvaltningen arbetat fram en startpromemoria i syfte att utgöra
underlag för beslut att påbörja ett exploateringsprojekt inom del av området
Gråbo/Yttre Furulund. Området föreslås delas in i tre delområden som planläggs
med en detaljplan per delområde. För att binda samman gatunätet och möjliggöra att
kollektivtrafik förs in i området prövas en lokalgata på Kuststadens fastighet Visby
Bogen 2. Marken direktanvisas till GotlandsHem respektive Kustastaden för
byggnation av bostäder upplåtna med hyresrätt.
Ärendebeskrivning

Nuvarande byggtakt har inte varit så hög på Gotland sedan 1980-talet och i nuläget
är huvuddelen av den detaljplanelagda marken som region Gotland äger anvisad för
bostadsbebyggelse. Regionstyrelseförvaltningen har gjort bedömningen att det
behövs planlagd mark för i genomsnitt 300 bostäder per år inom de kommande 3-5
åren. Enligt ägardirektivet för AB GotlandsHem ska företaget producera ca 400
hyresrätter fram t o m år 2020.
En förfrågan om direktanvisning av mark på, samt planbesked för, del av Visby
Gråbo 1:3 inkom från GotlandsHem 2017-10-09. Området är utpekat som möjlig
byggbar mark i Region Gotlands ”Gluggutredning” som togs fram av
samhällsbyggnadsförvaltningen på uppdrag av ledningskontoret 2017-01-25. Delar av
ytan anses möjlig för exploatering enligt utredningen. Regionstyrelsen fattade beslut
om direktanvisning till GotlandsHem 2017-12-13 RS § 365 som gav en möjlighet att
tillskapa ca 100 lägenheter. Planarbetet startades upp under våren 2018 med
övergripande studier för hur kommande vägdragningar kan komma att se ut,
bebyggelsevolymer och dess placering, anpassning till parkstråk, viktiga
landskapselement, befintliga bostäder etc. I tidigt skede lyfte planenheten på
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samhällsbyggnadsförvaltningen att området med fördel kan utökas i syfte att skapa en
bättre boendemiljö. Det resulterade i att antalet byggrätter ansågs kunna utökas och
att det sannolikt kan uppgå till cirka 300 lägenheter. Regionstyrelsen fattade efter
frågan från GotlandsHem ett beslut om en utökad direktanvisning 2018-06-13 § 187.
Efter sommaren 2018 påbörjades en dialog med Kuststaden Projektutveckling AB
om att även involvera dotterbolaget Stävbo fastigheter ABs fastighet, Visby Bogen 1,
i planförslaget. I takt med att planarbetet har framskridit har konstaterats att
Kuststadens medverkan sannolikt är en förutsättning för tillfredsställande
infrastrukturlösningar till området såsom tex angöring från Jungmansgatan.
Kuststaden vill vara delaktiga och förtäta inom dotterbolagets fastighet samt önskar
få del av direktanvisad mark som tilldelats GotlandsHem inom fastigheten Visby
Gråbo 1:3. Kuststaden är villiga att låta södra delen av Visby Bogen 1 omvandlas till
lokalgata för att möjliggöra en gatukoppling mellan Trädgårdsgatan och
Jungmansgatan.
GotlandsHem ställer sig positiva till att avstå delar av beslutad direktanvisning till
förmån för Kuststaden.
Förslagen exploatering har ej stöd i den fördjupade översiktsplan ”Hela Visby 2025”
men motiveras av brist på byggbar mark och efterfrågan på bostäder.
För att utreda förutsättningarna för detaljplanering och genomförande av
stadsutveckling inom delar av Gråbo/Yttre Furulund gav regionstyrelseförvaltningen
2019-03-11 samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningen i uppdrag att
utföra en förstudie som ska presenteras i form av en startpromemoria.
I startpromemorian ska förutsättningar klargöras för detaljplanering och för vad som
krävs för ett genomförandet av denna. En viktig del är att utreda bästa möjliga
angöring till det nya bostadsområdet med möjlighet att inkludera Kuststadens
dotterbolags fastighet Visby Bogen 1. Regionstyrelsen föreslås även ta ställning till
ramavtal med GotlandsHem respektive Kuststaden efter beslut om Start-PM och
markanvisning.
I enlighet med uppdraget har dialog skett med Kuststaden och GotlandsHem såsom
berörda fastighetsägare. En arkitekt har anlitats av GotlandsHem och Kuststaden för
att ta fram ett översiktligt förslag till bebyggelsestruktur i området. Konceptet har
förankrats inom regionens arbetsgrupp och har legat till grund för framtagande av
start-PM.
I det här skedet finns ingen exakt byggrätt fastställd och någon bruttoredovisning av
beräknade intäkter lämnas ej. Inkomsterna bygger i huvudsak på försäljning av
byggrätt inom den mark som ägs av regionen, exploateringsbidrag och VA-avgifter.
Utgifterna beräknas för planarbete och utbyggnad av infrastruktur beräknas till 32
mkr. För att genomföra projektet måste tillräckligt antal byggrätter för att täcka
kostnaderna tillskapas. Utgifterna för utbyggnaden av VA kommer att kunna täckas
av anslutningsavgifterna. Totalt bedöms projektets intäkter täcka kostnaderna och
projektet ger då en planvinst.
Bedömning

Under förutsättning att regionstyrelsen godkänner föreliggande startpromemorian för
stadsbyggnadsprojekt inom delar av området Gråbo/Yttre Furulund i Visby, avser
regionstyrelseförvaltningen att upprätta projektdirektiv för exploateringsprojekt med
syfte att säkerställa ett genomförande. Medel för exploateringsprojektet ryms inom
beslutad exploateringsbudget för 2020.
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Regionstyrelseförvaltningen vill understryka vikten av att tekniska nämndens
budgetram för drift av gator, parker, dagvatten mm, utökas i takt med ett utökat
ansvar för verksamhetsområden som ett resultat av genomförda
stadsbyggnadsprojekt.
Regionstyrelseförvaltningen anser att bilagd förstudie är väl genomarbetad och ger en
god grund för att starta upp exploateringsprojekt för utvecklingen inom området
Gråbo/Yttre Furulund i Visby.
Beslutsunderlag och bilagor

-

Förstudie för stadsbyggnadsprojekt inom delar av området Gråbo/Yttre
Furulund, Region Gotland, daterad 2019-09-10.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
TKF Mark & Stadsmiljö
SBF Planenheten
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Handlingstyp Start-PM
Datum 2019-09-10

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Startpromemoria för stadsbyggnadsprojekt inom delar av
områdena Gråbo och Yttre Furulund i Visby, Region
Gotland
Sammanfattning

Startpromemorian (Start-PM) ska utgöra underlag för beslut att påbörja
exploateringsprojekt som omfattar framtagande av detaljplaner och utbyggnad av
allmänna platser inom tre delområden inom områdena Gråbo och Yttre Furulund.
Regionstyrelseförvaltningen har 2019-03-11 gett Teknikförvaltningen och
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett Start-PM som syftar till att ge
underlag för planläggning inom områdena.
Detta start-PM ska också ligga till grund för beslut om direktanvisning av mark till AB
GotlandsHem samt Kuststaden Projektutveckling AB. Marken ska fördelas mellan
parterna så att förutsättningar ges för en lämplig utveckling av områdena för
bostadsbebyggelse. Start-PM ska även utgöra underlag för beslut om utökat planuppdrag.
I Start-PM föreslås att tre detaljplaner upprättas, en per delområde.
De tre områdena omfattar både kommunalägd och privatägd mark. Den kommunalt
ägda marken utgörs till största delen av parkmark. Nya bostäder inom parkmark är
inte förenlig med fördjupad översiktsplan för Visby, vilken anger följande
användning för aktuellt område; ”Viktiga större parker och grönområden”.
Utformning av gatunät i relation till placering av ny bebyggelse behöver studeras så
att goda boendemiljöer samt attraktiva parkrum kan skapas. Gårdsrum ska studeras
för att skapa hemkänsla och trygghet. Ny bebyggelse i området ska ha variationer i
byggnadshöjd och volym. Gestaltningsprinciper ska arbetas fram tidigt i
planprocessen.
En viktig del i förstudien har varit att utreda möjlig angöring till det nya
bostadsområdet i södra delen som även har till syfte att vägmässigt länka samman
områdena Yttre Furulund och Gråbo, mellan Jungmansgatan och Trädgårdsgatan,

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803
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och på det sättet ge möjlighet att föra in kollektivtrafik i området. En trafikutredning
som utförts visar på att detta är möjlig lösning.
Vid framtagande av detaljplaner ska både behovet av byggnation av
trygghetsboende/ äldreboende/boende med särskild service och behovet av
utbyggnad av befintlig skola/förskola i anslutning till området klarläggas.
Exploateringsområdet ligger inom sekundärt vattenskyddsområde och i närheten till
primärt vattenskyddsområde vilket innebär att ny byggnation måste förhålla sig till
gällande skyddsföreskrifter för att inte skada grundvatten.
Den ekonomiska bedömningen visar att för att för genomförande av projektet
måste tillräckligt antal byggrätter för att täcka kostnaderna tillskapas. Utgifterna för
utbyggnaden av VA kommer att kunna täckas av anslutningsavgifterna. Totalt
bedöms projektets intäkter täcka kostnaderna och projektet ger då en planvinst.
Syfte och mål

Detta Start-PM syftar bland annat till att utreda och redovisa förutsättningarna för
detaljplaneläggning som i sin tur syftar till att ge möjlighet för ny bostadsbebyggelse
inom områdena Gråbo och Yttre Furulund. Uppdraget omfattar tre delområden som
idag utgörs dels av parkmark och dels av kvartersmark inom och mellan
bostadsområden i Gråbo och Yttre Furulund.
De tre delområdena (se karta sid 5) utgörs av:


1. ”Norra Bogen” som omfattar norra delen av Visby Bogen 1, del av Visby
Gråbo 1:3 samt Visby Ventilen 1:1



2. ”Norra Lien” omfattar del av Visby Furulund 1:1



3. ”Gråbo ängar” omfattar södra delen av Visby Gråbo 1:3, del av Visby
Bogen 1 och 2 samt del av Visby Furulund 1:1

Start-PM ska utgöra underlag för beslut att påbörja exploateringsprojekt som
omfattar framtagande av detaljplaner och utbyggnad av allmänna platser. Start-PM
ska redovisa områdenas förutsättningar för ett exploateringsprojekt med hänsyn
tagen till platsens förutsättningar, Region Gotlands miljöprogram och andra
styrdokument. En viktig del är att utreda bästa möjliga angöring till det nya
bostadsområdet i södra delen av Visby Gråbo 1:3 med möjlighet att inkludera Stävbo
Fastigheter ABs fastighet Visby Bogen 1. Stävbo Fastigheter AB är dotterbolag till
Kuststaden Projektutveckling AB som svarar för fastighetsutveckling inom
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koncernen. Angöringen ska även ha till syfte att vägmässigt länka samman områdena
Yttre Furulund och Gråbo.
Detta Start-PM ska också ligga till grund för direktanvisning av mark till AB
GotlandsHem (nedan kallad ”GotlandsHem”) samt Kuststaden Projektutveckling
AB (nedan kallad ”Kuststaden”). Marken ska fördelas mellan parterna så att
förutsättningar ges för en lämplig utveckling av områdena för bostadsbebyggelse.
Utgångspunkt ska vara att utifrån parternas befintliga fastigheter skapa effektiva
infrastrukturlösningar inom området samt en bebyggelsestruktur som väl knyter an
till befintlig bostadsbebyggelse. Ett ramavtal som reglerar vidare planprocess och
plankostnader ska tas fram med respektive part. Marken ska prissättas och
markanvisningsavtal ska skrivas med Region Gotland och vardera parten.
Start-PM ska även utgöra underlag för beslut om utökat planuppdrag.
Dialog ska föras med GotlandsHem och Kuststaden för att involvera dem i det
strukturarbete som ska ske under utredningen och i den kommande processen,
inkluderande samordningsformer, för att underlätta kommande genomförande.

Översiktskarta stadsbyggnadsprojekt Gråbo/Yttre Furulund. Cirkel visar ungefärligt läge i Visby.
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Bakgrund

En förfrågan om direktanvisning av mark samt planbesked för del av Visby Gråbo
1:3 inkom från GotlandsHem 2017-10-09. En större del av området är utpekat som
möjlig byggbar mark i Region Gotlands ”Gluggutredning” som togs fram av
samhällsbyggnadsförvaltningen på uppdrag av ledningskontoret 2017-01-25. Syftet
med gluggutredningen är att hitta enkelt byggbar mark (inom parkmark) i Visby.
Området är en del av en storskalig grönstruktur och en exploatering medför behov
av ny infrastruktur (angöring, gata mm.) Delar av ytan anses möjlig för exploatering
enligt utredningen. Bedömningarna av utpekade områden i Gluggutredningen är
översiktliga och ingen undersökning av marken avseende markföroreningar,
arkeologi etc har gjorts. Området kräver fördjupade studier utifrån buller,
infrastruktur, stadsbild mm. Vidare beskrivs möjlighet att fysiskt och visuellt
sammanbinda Gråbo/TerraNova/ Lien genom en exploatering av platsen. En
markanvisning skulle ge GotlandsHem en möjlighet att tillskapa ca 100 lägenheter.
Beslut: 2017-12-13 (RS § 365) beslutade Regionstyrelsen, med anledning av förfrågan, att
godkänna direktanvisning av del av fastighet Visby Gråbo 1:3 till GotlandsHem och gav
regionsstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram markanvisningsavtal, som även
omfattar studentbostäder. Byggnadsnämnden fick i uppdrag att påbörja planarbete med
GotlandsHem som utförare.
Planarbetet startades upp under våren 2018 med övergripande studier för hur kommande
vägdragningar kan utföras, bebyggelsevolymer och dess placering, anpassning till
parkstråk, viktiga landskapselement, befintliga bostäder etc.
I tidigt skede lyfte planenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen att området med fördel
kan utökas i syfte att skapa en bättre boendemiljö. Det resulterade i att antalet byggrätter
ansågs kunna utökas och att det sannolikt kan uppgå till cirka 300 lägenheter.
GotlandsHem har därefter inkommit med en kompletterande förfrågan om att få direktanvisningen utvidgad till att omfatta cirka 300 lägenheter.
Beslut: 2018-06-13 § 187 beslutade Regionstyrelsen att utöka tidigare direktanvisning till
att omfatta mark för cirka 300 lägenheter på del av fastigheten Visby Gråbo 1:3, del av
Visby Furulund 1:1 samt fastigheten Visby Furulund 1:8 till GotlandsHem.
Ändrade förutsättningar
Efter sommaren 2018 påbörjades en dialog med Kuststaden om att även involvera deras,
genom dotterbolag (Stävbo Fastigheter AB) ägda fastighet, Visby Bogen 1, i planförslaget.
I takt med att planarbetet har framskridit har konstaterats att Kuststadens medverkan
sannolikt är en förutsättning för tillfredsställande infrastrukturlösningar till området
såsom tex angöring från Jungmansgatan. Kuststaden vill vara delaktiga och förtäta inom
sin fastighet samt önskar få del av direktanvisad mark som tilldelats GotlandsHem inom
fastigheten Visby Gråbo 1:3. Kuststaden är villiga att låta södra delen av Visby Bogen 1
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omvandlas till lokalgata för att möjliggöra en gatukoppling mellan Trädgårdsgatan och
Jungmansgatan. GotlandsHem ställer sig positiva till att avstå delar av beslutad
direktanvisning till förmån för Kuststaden.
Uppdrag Start PM
Regionstyrelseförvaltningen har 2019-03-11 gett Teknikförvaltningen och
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en Start-PM som syftar till att till att
ge underlag för planläggning av områdena.
Ett Start-PM ska klargöra förutsättningar för upprättande av detaljplanen/detaljplanerna
och vad som krävs för ett genomförande av dessa. En viktig del är att utreda bästa
möjliga angöring till det nya bostadsområdet med möjlighet att inkludera Kuststadens
fastighet Visby Bogen 1.
Ett ramavtal som reglerar vidare planprocess och plankostnader ska tas fram med
respektive part.
Avgränsning/områdets läge

Områdesöversikt, tre delområden
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1. ”Norra Bogen” utgörs av norra delen av Visby Bogen 1, del av Visby Gråbo 1:3
samt Visby Ventilen 1, se karta nedan. Området utgörs delvis av parkmark bestående
av en öppen, flack gräsbeväxt yta som i nordväst angränsar till Gråboskolan, i söder
angränsar till bostadsbebyggelse i kvarteret Bogen 1 och i nordöst angränsar till en
bokskog. Ventilen 1 är bebyggd en byggnad som tidigare inrymt förskola och som
idag används av personal inom socialtjänsten. En gång- och cykelväg går utmed
Bogen 1 mellan Gråbocentrum och TerraNova. Området omfattar även
kvartersmark inom Visby Bogen 1. Storlek: ca 2 ha
2. ”Norra Lien” utgörs av del av Visby Furulund 1:1, se karta nedan. Området
utgörs av parkmark bestående av en gräsbeväxt yta som omges av täta buskage och
angränsar till bostadsbebyggelse i kvarteret Lien och kvarteret Skäran. Området
angränsar i norr till bokskogen. Storlek: ca 1 ha
3. ”Gråbo ängar” utgörs av södra delen av Visby Gråbo 1:3, del av Visby Bogen 1
och 2 samt del av Visby Furulund 1:1, se karta nedan. Området utgörs till största
delen av parkmark bestående av en öppen, flack gräsbeväxt yta som i öster och väster
angränsar till bostadsbebyggelse, flerbostadshus i kv Bogen 1 och 2 samt Lien. I
söder angränsar området till Visbyleden och därefter bostadsområdet TerraNova.
Gång- och cykelväg går i både nord/sydlig riktning (Terra Nova – mot centrala
Visby) och i östvästlig riktning (kvarteren Lien - Bogen). I områdets västra del finns
en BMX-bana. Norr om område finns äldre lövskog med framförallt stora lönnar.
Här finns även en gammal dansbana. Området omfattar även kvartersmark inom
Visby Bogen 1 och 2. Storlek: ca 5,5 ha

Ägare av fastigheter i området: Visby Bogen 1 ägs av Stävbo fastigheter AB; Visby Bogen 2 och Visby Lien 1 ägs av AB
GotlandsHem; Visby Gråbo 1:3 och Visby Yttre Furulund 1:1 ägs av Gotlands kommun.
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Gällande planer

Gällande översiktsplan:
Översiktsplan Bygg Gotland 2025, antagen av KF 2010-06-14 § 79 (aktualitetsförklarad av
RF 2014-06-16 §97) anger: Område med detaljplaner och befintlig fördjupad översiktsplan.
Fördjupad översiktsplan Hela Visby 2025, antagen av KF 2009-12-14, anger: Viktiga större
parker och grönområden. Förslagen exploatering har ej stöd i den fördjupade översiktsplanen.
Gällande detaljplaner:
Detaljplan 09-VIS-35 (Stg 890, 900 m fl kv Bogen Visby) antagen 1972-05-17. Anger för
aktuellt område (kommunalägd mark): Parkmark med gångväg (gäller del av fastigheten
Visby Gråbo 1:3. För aktuell kvartersmark anges: Område för bilplatsändamål o dyl (gäller för
del av fastighet Visby Bogen 1).
Detaljplan 09-VIS-336 (ändring och utvidgning av stadsplan kv Lien mm) antagen 198103-09. Anger för aktuellt område: Park eller plantering (gäller del av fastigheten Visby
Gråbo 1:3 och Visby Furulund 1:1).
Detaljplan 09-VIS-405 (ändring och utvidgning av stadsplan del av Terra Nova centrum),
antagen 1983-06-16 Anger för aktuellt område: Park eller parkering med gång- och cykelväg
(gäller del av fastigheten Visby Gråbo 1:3).
Detaljplan 09-VIS-251 (ändring och utvidgning av stadsplan södra delen av Bogen, Visby)
antagen 1978-01-26. Anger för aktuellt område(kommunalägd mark); Park eller plantering
(gäller del av fastigheten Visby Gråbo 1:3). För aktuell kvartersmark: Mark som icke får
bebyggas (gäller del av fastigheten Visby Bogen 2); Mark för uthus o dyl (gäller del av
fastigheten Visby Bogen 2).
Detaljplan 09-VIS-483 (ändring av stadsplan, kv Skäppan) antagen 1987-01-22. Anger för
aktuellt område: Park (gäller del av fastigheten Visby Furulund 1:1)
Detaljplan 09-VIS-170 (ändring och utvidgning av stadsplan för kv Riggen) antagen
1975-09-24. Anger för aktuellt område: Parkmark (gäller del av fastigheten Visby Bogen 1)
Detaljplan 09-P-15 antagen anger: Skoländamål (fritidshem) (gäller för fastighetenVisby
Ventilen 1)
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Översikt gällande detaljplaner

Riksintressen. Fastigheterna omfattas av Riksintresse Rörligt friluftsliv enligt Miljöbalken
4:2. Stoppområde höga objekt, Försvarsmakten.
Planeringsförutsättningar

De tre områdena omfattar både kommunal och privat mark. Den kommunalt ägda
marken utgörs av parkmark som till största delen är gräsbeväxt samt kvartersmark för
skola. Visby Ventilen 1 utgörs av kvartersmark och föreslås ingå i exploateringen för att
skapa möjlighet till en god struktur och bebyggelsemiljö. Föreslagen bebyggelse och
infrastruktur planeras inom befintlig parkmark varför det är av stor vikt hur föreslagen
exploatering förhåller sig till kvarvarande parkmark och skapar attraktiva parkrum. Ny
bebyggelse i området ska ha variationer i byggnadshöjd och volym. Ny bebyggelse inom
Visby Furulund 1:1 (Norra Lien) ska följa skalan i omgivande bebyggelse (två våningar). I
den norra delen, nära Gråboskolan (”Norra Bogen”), kan byggnadshöjden eventuellt
tillåtas vara högre och ta stöd i den högresta bokskogen inom Skolbetningen. Närmast
Färjeleden (”Gråbo ängar”) är gaturummet stort, varför bebyggelse här kan tillåtas vara
högre.
Utformning av gatunät i relation till placering av ny bebyggelse behöver studeras så att
goda boendemiljöer skapas. Gårdsrum ska studeras för att skapa hemkänsla och trygghet.
En framtida väganslutning mellan Jungmansgatan och Trädgårdsgatan kan bidra till att
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Gråbo och Yttre Furulund kommer närmare varandra och att ”silningsprincipen” kan
tillämpas. Silningsprincipen innebär att gatunätet är förgrenat och möjliggör god
framkomlighet med tonvikt på hållbart resande.
En arkitekt har anlitats av GotlandsHem och Kuststaden för att ta fram förslag till
bebyggelsestrukturen i området. Ett övergripande förslag till bebyggelsestruktur har tagits
fram som underlag till denna förstudie där det preliminära antalet bostäder är:
område 1, Norra Bogen: 220 bostadslägenheter
område 2, Norra Lien: 24 bostadslägenheter
område 3, Gråbo ängar: 213 bostadslägenheter
Studier för området ska fördjupas och Start-PM föreslås utmynna i tre detaljplaner, en per
område. Gestaltningsprinciper ska arbetas fram gemensamt med fastighetsägare, anlitad
arkitekt och arbetsgrupp inom Region Gotland tidigt i processen och syftar till att säkra
kvalitén på kommande bebyggelse. Arbetet med gestaltningsprinciperna sker före
samrådet av detaljplanen genom att ta fram detaljerad byggnadsgestaltning och hustyper.
Underlaget ska även omfatta förslag på kvarters- och gatustruktur (inklusive gång- och
cykelvägar) samt även innefatta förslag på utformning av parkrum, gårdsrum, gaturum
och uppskattat antal bostadsenheter. Revideringar kan bli aktuella efter samråd.
Gator, gång- och cykelvägar, trafiksäkerhet, kollektivtrafik, parkering

Trafiksäkerheten ska utgå från gång- och cykeltrafikanterna. Målbilden är att cykeln ska
bli det naturliga valet att ta sig fram i området vilket även är en förutsättning för att öka
cykeltrafiken, vilket gynnar såväl miljö som människors hälsa och i dess förlängning
Region Gotlands ekonomi. gång- och cykelstråk ska ligga på kommunalägd mark och
binda ihop centrala Visby med TerraNova och utformas som naturliga stråk och som
leder vidare ut mot naturen. Utgångspunkten ska vara att skapa en infrastrukturlösning
som binder samman Gråbo och Yttre Yttre Furulund samt att skapa en
bebyggelsestruktur som väl knyter an till befintlig bostadsbebyggelse. Silningsprincipen,
det vill säga förgrena vägnät och undvika återvändsgator, ska eftersträvas.
För att binda samman gatunät och på det sättet ge möjlighet att föra in kollektivtrafik i
området ska en väganslutning mellan Jungmansgatan och Trädgårdsgatan prövas.

Samhällbyggnads- och teknikförvaltningarna

Ärendenr RS 2019/1029

10 (22)

Enhet plan samt mark- och trafikenheten

Föreslagen ny lokalgata

Huvudförslaget är att kopplingen till Jungmansgatan görs söder om bostadsbebyggelsen
på fastighet Visby Bogen 1. Gatan ska ingå i Region Gotlands gatunät och utgöras av
allmän plats. Gatan ska utformas som en lokalgata utan tung trafik med undantag för
kollektivtrafik. Övriga gatusträckningar inom bostadsprojektet ska utgöra kvartersmark.
Trafiksituationen i anslutning till Gråboskolan (område 1) är problematisk i den
korsningspunkt där det sker lämning av barn till skolan, angöring till boendeparkering i
Bogen 1 och gång- och cykelvägen passerar. En fungerande trafiklösning för angöring till
nytillkommande bebyggelse samt för att förbättra nuvarande trafiksituation måste arbetas
fram.
Antal parkeringar för motorfordon och cyklar ska följa parkeringsstrategi antagen 201811-30. Exakta lägen för gator, gång- och cykelvägar med mera behöver fastställas genom
förprojektering efter samråd. Förprojekteringen bör även samordnas med
förprojekteringen av utbyggnaden av vatten- och avlopp samt dagvattenhanteringen för
området men även för att säkerställa nödvändiga plushöjder för gator och VA.
Busshållplatser planeras in utifrån fastställda riktlinjer om ett avstånd om högst 400 m
från bostaden. En översyn kommer att ske av såväl ett behov av en ny busslinje
alternativt ändrad linjesträckning samt turtäthet för att öka kollektivtrafikens attraktivitet
att vara ett alternativ till bilen.
Park/grönområde

Parkmarken är utpekad som viktigt grönstråk i fördjupad översiktsplan för Visby. Det
stora parkrummet var en viktig gestaltningsidé i utformningen av Gråbo
miljonprogramsområde. Gråbo är en stadsdel med en perifer och naturlik karaktär som
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ändå ligger fysiskt nära Visbys innerstad. Det samlande grönområdet fungerar som en
buffertzon mellan kvarteren. Det är idag en plats för passage mer än en plats för vistelse.
Aktuell del av parkområdet domineras av öppna gräsytor kantade av vegetation. Marken
är till övervägande del plan men sluttar svagt och knappt märkbart åt söder. Tydliga
terrängformer i området utgörs av kullen samt två mindre höjdpartier som sannolikt
skapats av schaktmassor. Landskapsrummen definieras förutom av de omgivande
kvarterens byggnader även av trädridåerna. Viktiga och karaktärskapande
vegetationsområden är skogen Skolbetningen och samlingen av ädellövträd runt
dansbanan.
Generellt sett så underlättas spridning för växter, djur och andra organismer av att
grönområden binds samman med gröna korridorer. Detta möjliggör för genutbyte som
förbättrar förutsättningarna för att arter ska finnas i livskraftiga populationer vilket i sin
tur stärker ekosystemen. Det är alltså värdefullt med sammanhängande grönstruktur.
En exploatering av Gråbo bör utformas så att grönstrukturen kan utvecklas mot att stärka
biologisk mångfald snarare än mot en förlust av densamma. För att stärka biologisk
mångfald i Gråbo skulle man kunna arbeta med träd- och buskplantering längs med gångoch cykelstråk, snarare än att placera gång- och cykelstråk mellan gata och bostäder.
Arterna bör vara inhemska arter och de kanske finns i omgivningen redan. De uppvuxna
träd som finns idag bör sparas i största möjliga utsträckning och skyddas mot schaktning
och markpackning.
Då ett stort antal nya bostadslägenheter tillkommer i området är det av stor vikt att även
allmänhetens ”vardagsrum” parkrummen utvecklas så att det kan inbjuda till möten
mellan människor, möte med natur och rörelse. Ambitionen bör vara att den inte bara ska
vara föremål för passage utan även för vistelse. Behovet av lekplats i området ska utredas.
Förslagsvis kan en ny lekplats placeras på parkmark i anslutning till kullen.
Skola och omsorg

Grundskola
Gråboskolan som idag är en två-parallellig skola med ca 230 elever kan förväntas en
expansion om förslaget genomföres. En viss elevökning kan hanteras inom befintliga
lokaler men om expansionen blir stor finns behov av en utbyggnad med ca 3-7 klassrum.
För detta förordar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen att planarbetet inkluderar en
möjlighet till utbyggnad vilket förutsätter att utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
tidigt i planarbetet konkretiserar behovet.
Barnen och eleverna kommer att behöva passera ett flertal vägar. Det är av stor vikt att ny
lokalgatan mellan Jungmansgatan och Trädgårdsgatan utformas så att säkra övergångar
skapas och att säkra hämta/lämnaplatser anordnas utanför förskolor och skola.
Gångvägar och cykelvägar måste planeras så att barn och elever säkert kan förflytta sig
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inom området. Vidare måste pulkabacken från Bogenkullen säkras så att pulkaåkning över
den nya lokalgatan förhindras.
Förskolor
Inom området finns idag förskolorna Bogen (3 avd., 36 barn), Kabyssen (6 avd. 93 barn),
Lien (används ej, finns tillgänglig, 3 avd.). I anslutning finns även Myran (3 avd. 44 barn),
Skräddaren (2 avd. 33 barn), Glasmästaren (3 avd. 40 barn), Bryggaren (2 avd. 29 barn),
Törnekvior (5 avd. 67 barn) och S:ta Maria (12 barn) som drivs av Visby Stift.
En viss ökning kan hanteras inom befintliga lokaler men om barnantalet stiger kraftigt så
förordar utbildnings- och arbetslivsförvaltningen att en utbyggnadsmöjlighet planeras för
Bogens förskola som ligger väl till i anslutning till förslaget och som också bedöms ha
gott om plats för både nybyggnation och utökning av utemiljön.
Trygghetsboende, äldreboende, boende med särskild service
Socialförvaltningen lyfter att det finns behov av särskilt boende för äldre och att ett
sådant om minst 90 platser, integrerat inom ordinarie bostadsbestånd behöver tillkomma.
Boendet kan med fördel vara integrerat med andra verksamheter såsom en förskola och
planeras med andra typer av boenden för äldre i närhet till det särskilda boendet.
Det finns även behov av attraktiva och tillgängliga bostäder för äldre. Genom exempelvis
trygghetsboende möjliggör vi för äldre att bo kvar hemma så länge som möjligt innan
behov finns av en plats inom ett särskilt boende för äldre.
Socialförvaltningen önskar även att det inom projektet planeras för boende för
målgruppen funktionsnedsatta. Boendet om 6 platser bör vara placerat med närhet till
kollektivtrafik och service och vara integrerat inom det ordinarie bostadsbeståndet. Det
ska undersökas om det finns möjlighet att bygga sådana inom detta
samhällsbyggnadsprojekt.
Ovanstående behov ska i ett tidigt skede i planprocessen konkretiseras av
socialförvaltningen och en dialog måste föras med berörda exploatörer.
Barn- och jämställdhetsperspektiv

Blandningen av hustypologier tillsammans med en sammanhängande infrastruktur (gångoch cykelvägar till skola, natur och centrala Visby samt ett mer förgrenat gatunät mm) ger
goda förutsättningar för social hållbarhet och är positivt ur ett barn- och
jämställdhetsperspektiv. Förslaget medför även möjlighet för kollektivtrafik att förbinda
Gråbo med Yttre Furulund via förslag till ny väganslutning mellan Jungmansgatan och
Trädgårdsgatan. Nya bostäder ligger med närhet till både förskola och skola och i direkt
anslutning till grönområden med hög kvalitet.
Barn är den främsta brukaren av utemiljön, i första hand den vardagsnära miljön. Det
innebär att bostadskvarteren ska innehålla grönytor för lek och som mötesplatser för att
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skapa en trygg boendemiljö. Bostadsområdena har en omedelbar närhet till större
allmänna parkområden.
VA inkl. dagvatten

Sedvanlig utbyggnad av vatten och avlopp kan ske för anslutning till det avloppsledningsnät som finns i anslutning till området. En förutsättning för vattenförsörjningen
är att planerad överföringsledning från Kvarnåkershamn till Visby byggs ut.
Planerad bebyggelse ligger inom sekundärt vattenskyddsområde men i nära anslutning till
en primär vattentäkt – Yttre Furulund. I dag står Yttre Furulund vattentäkt för mellan 510% av Visbys vattenbehov. Vattentäkten ligger i ett grönområde mellan
bostadsområdena Yttre Furulund och Gråbo. För Visbys vattentäkter finns ett
gemensamt vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter beslutade i maj 2017. Det finns
risker kopplade till exploateringen både i anläggningsskedet och när området är
färdigställt. Det är viktigt att exploateringen inom vattenskyddsområdet inte påverkar
vattentäkten negativ både med avseende på kvalitet och på kvantitet. Influensområdet för
infiltration av dagvatten ska utredas.
Markförutsättningarna ska vara kända före placering av bebyggelsen. Det rör sig om
området väster om ”kullen” mot skolan, som är närområdet till primärvattentäktszonen.
Bebyggelse ska utformas så att tjocklaget på moränleran ger fortsatt tillräckligt skydd.
Tjocklägen av moränleran är viktig och känna till om man exempelvis vill bygga med
källare eller inför pålning.
Vid exploatering av området kommer andelen hårdgjorda ytor att öka. Hårdgjorda ytor
hindrar nederbördsvattnet att infiltrera i marken och dagvattnet kan snabbt rinna av
utan någon fördröjning, vilket medför en minskad grundvattenbildning i området.
Minskad grundvattenbildning kan bidra till lägre kapacitet för vattenuttag. För att
minska risken för detta ska dagvattnet infiltreras lokalt. Inom områden där den ytliga
jordarten utgörs av sand är förutsättningarna för lokalt omhändertagande av dagvatten
goda. Dagvatten från hustak andra hårdgjorda icke trafikerade ytor ska infiltreras i
marken i anslutning till de planerade husen. Dagvatten från främst trafikerade ytor
(vägdagvatten) och parkeringsytor kan vara förorenat. Detta riskerar att påverka
grundvattnet negativt.
Som underlag i detaljplanearbetet ska dagvattenutredning som visar influensområdet för
infiltration av dagvatten och hur dagvatten ska omhändertas, utföras.
El, fjärrvärme, fiber

El, fjärrvärme och fiber finns i anslutning till området. Enligt energiplanen under rubriken
"Bostäder och lokaler" står att Region Gotland ska:
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• I planering och tillståndsgivning driva på och stimulera så att all ny- och ombyggnation lever
upp till höga miljökrav och hög energieffektivitet.

• Genom planering bidra till att tillkommande samlad bebyggelse kan anslutas till
gemensam infrastruktur för vatten, avlopp, värme och transporter effektivt och
energibesparande. Förorda fjärrvärme som värmesystem i tätorterna.
Gotlands Elnät AB har ledningsrätt, längs med Visbyleden. Ledningsrätten omfattar ett
30 meter brett område med 15 meter på vardera sidan av ledningsmitten. Gotlands Elnät
AB har inga planer att ta bort luftledningen som är en 82 kV-ledning. Inom området finns
också jordkablar 82 kV samt 10 kV och fiber. Byggnad får inte uppföras närmare än 15
meter från ledningen. En luftledning ska vara framdragen på betryggande avstånd från
områden där många människor samlas till exempel skolgårdar, idrottsplatser och
lekplatser. Med betryggande avstånd avses normalt att en spänningsförande ledares
horisontella avstånd inte understiger 20 meter.
Räddningstjänst

Vid utveckling av området behöver brandvattenförsörjning utökas. Nuvarande
brandpostnät behöver byggas ut så att ett längsta avstånd mellan brandposterna är 150
meter. Förutom att tillgång till brandposter planeras in inför VA-utbygganden måste även
utrymme och åtkomst säkerställas för räddningstjänstens höjdfordon. Kraven på
utrymme för såväl räddningsvägar som uppställningsplatser ökar allt efter som antalet
våningar ökar på bebyggelsen. Något som får beaktas vid kommande bebyggelseplanering
och bygglovsprövning.
Miljöbedömningar

Även om radonhalterna generellt sett är relativt låga på Gotland kommer mätning att
föreskrivas för att säkerställa att bebyggelsen radonsäkras. Buller från vägar säkerställs i
detaljplaneringen genom bebyggelsens placering och utformning. Hastighetsreglering är
ytterligare ett sätt att hantera buller liksom att minska partikelutsläpp och uppvirvling av
partiklar från vägbanan.
Närhet till skolgården innebär att det kan finnas risk för buller. Placering och utformning
av byggnader bör ske på ett sådant sätt att Folkhälsomyndighetens allmänna råd gällande
inomhusbuller klaras: Ekvivalent ljud 30 dBA, Maximalt ljud 45 dBA. Gällande
utomhusbuller finns det inga tydliga riktlinjer för ljud som alstras av barn. Miljö- och
hälsoskydd anser att riktlinjer för industribuller kan vara vägledande vid planering:
Ekvivalent ljud 50 dBA dagtid, Ekvivalent ljud (ljuddämpad sida och bulleranpassad
byggnad) 60 dBA dagtid
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Buller från vägar bör inte överskrida 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads
fasad, och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om
en sådan anordnas i anslutning till byggnaden (Förordningen 2015:216 om trafikbuller vid
bostadsbyggnader). Enligt förordningen kan högre ekvivalent ljudnivå 60 dBA för
lägenheter som är max 35 m2 tillåtas.
En bullerutredning (PM03: Trafikbullerutredning Gråbo Ängar, 2019-09-10 ÅF)
för planerad ny lokalgata mellan Jungmansgatan och Trädgårdsgatan har tagits fram för
att se hur befintliga bostäder kan komma att påverkas av trafikbuller.
I bullerutredningen beskrivs resultat av ljudberäkningar för buller från en planerad väg.
Med enbart lätt fordonstrafik (personbilar) och låg frekvens på bussar innehålls samtliga
riktvärden enligt Trafikverkets riktlinjer TDOK 2014:1021 utmed den planerade vägen.
Trafikmängden på den planerade vägen är relativt låg och ingen tung trafik är planerad att
köra på vägen. En busspassage bidrar med ca 72 dBA maximal ljudnivå på närliggande
uteplatser. Dock är den prognostiserade busstrafiken är ca 1-2 bussar / timmen och vilket
innebär att man klarar riktvärdet om 70 dBA maximal ljudnivå som får överskridas med
10 dB max 5 ggr/h. Detta bör beaktas vid eventuell korrigering av bussfrekvenser
alternativt möjlighet för tungtrafik på den planerade vägen. Lastbilar ger ljudnivåer om ca
5 dB högre än buss. Med enbart lätt fordonstrafik (personbilar) och låg frekvens på
bussar uppfylls samtliga riktvärden utmed den planerade vägen.
Längs Visbyleden går en 82 kilovolts kraftledning. Skyddsavstånd till denna från bostäder
bör vara minst 50 meter för att ett strålningsvärde på max 0.2 mikrotesla ska klaras.
Planeringen av dagvattenhanteringen ska beakta att området ligger inom det sekundära
vattenskyddsområdet i och med att dagvattenhanteringen bygger på lokalt
omhändertagande med bl. a öppna diken med målsättning att nederbörden ska
återförenas med det naturliga kretsloppet. Region Gotlands dagvattenstrategi ska
tillämpas i berörda delar. I och med att områdena ligger i nära anslutning till primär
vattentäkt – Yttre Furulund gäller särskilda säkerhetsåtgärder vid anläggning och
omhändertagande av dagvatten. Utformning och placering av byggnader och
parkeringsplatser bör ske på ett sådant sätt att risken för förorening av grundvatten
minimeras.
Undersökning om behov av miljöbedömning ska göras i samband med
detaljplaneläggning.
Kulturmiljö

På 1700- och 1800-talet tillhörde marken utanför Visbys murar staden. Borgarna som
bodde innanför murarna ägde åkrarna och fick en del av sin försörjning därifrån.
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Skogen mellan Yttre Furulund och Gråbo centrum kallas Yttre Furulundsskogen men det
riktiga namnet är Skolbetningen.
På 1600-talet blev Visby trivialskola ägare till skogen som kompensation för att en
rådman hade förskingrat skolkassan. Skogen såldes till Visby stad 1903. Skolbetningen var
ända fram till 1970-talet samlingsplats för varpaspel, ungefär där förskolan Kabyssen
ligger idag. På 1800-talskartorna av Södra Visby finns tre gårdar utmärkta: Plantagen
(Länna Gård), Terra Nova och Gråbo gård. Länna gård revs i samband med bygget av
Säveskolan. Terra Nova och Gråbo gårdar hade ganska anspråkslösa bostadshus och
omgavs av trädgårdar. Gråbo gård låg mitt i Kv Stäven, väster om Skolbetningen. Fram
till gården gick Gråbo kviar som idag återfinns som Gråbo väg. Terra Nova gård låg
vidnuvarande Bogen och man kan ännu se delar av lindallén som ledde fram till
bostadshuset. Invid Skolbetningen låg också ett mindre jordbruk med namnet Terra
Nova. Ladugården stod kvar en bit in på
1980-talet. Idag ser man rester av den gamla fruktträdgården.
Fram till slutet av 1800-talet bodde nästan alla Visbybor innan för muren. Sedan ökade
befolkningen snabbt och behovet av bostäder blev akut. 1952 fastställdes en stadsplan för
Gråboområdet. En arkitekturtävling utlystes1963 och det vinnande förslaget för Stäven
kallades ”Muren” och ritades av EGÅ arkitektkontor. De grå stenfasaderna
skulle föra tankarna till stadsmuren. 1970 stod trevåningshusen i Stäven klara. Husen
byggdes tätt och marken bestod till övervägande del av asfalt. I början av 70-talet byggdes
Bogen 1 på ett liknande sätt som Stäven men här sparades en större del av naturmarken.
När Gråbo torg invigdes 1974 fanns här livsmedelsbutik, blomsteraffär, konditori och
pizzeria. De sista etapperna i området dit Bogen 2 räknas, byggdes som radhuslängor med
uteplatser till bottenplanet. Kvarteret Lien tillhör Terra Nova och byggdes på 80-talet
som tvåvåningshus. (Från borgaråkrar till Miljonprogram, Historia kring Gråbo och Södra Visby
Anna Säve-Söderberg Från Gutabygd 2013.)
Naturvärden

Marken består i huvudsak av gräsbevuxen f.d. åkermark. Området genomkorsas av att
antal gång- och cykelvägar som till viss del har mindre träd längs med någon sida. I norra
delen finns en större hög som utgör pulkabacke på vinterhalvåret. En mindre schakthög
finns nordväst om denna hög. Skogen används av skolan och förskolan och det finns
flera grill- och samlingsplatser.
Grönytorna i Gråbo ger upphov till ett flertal ekosystemtjänster så som rekreation, ökad
hälsa, naturpedagogik, sociala interaktioner, klimatreglering, vattenreglering etc.
Artrikedom förhöjer naturupplevelsen/rekreationskvalitén även för dem som inte känner
igen arterna. Dessa ekosystemtjänster går att få in även på en mindre yta men man
behöver jobba aktivt för att det ska bli så – bevara och sköta om de värden som finns och
skapa nya miljöer där det finns förutsättningar för att värden utvecklas över tid.
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Geoteknisk undersökning och markarbeten

Området är enligt sårbarhetskartan beläget på mark av sårbarhetsklass 3 och 4 (på skala 15 där 1 är mest sårbar). Detta innebär att berggrunden är överlagrad av tjockare, >1m,
jordtäcke med liten genomsläpplighet (morän, moränlera och lera) som på vissa ställen i
sin tur överlagras av jord med stor genomsläpplighet (sand och/eller grus. Det är viktigt
att de tätande skikten inte tas bort vid grundläggning.
Ett Projekterings-PM samt Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Geoteknik och
Miljögeoteknik, har tagits fram av PentaCon, 2018-07-18. Utredningen omfattar endast
delar av aktuellt område och behöver kompletteras.
Jorden inom undersökningsområdet bedöms generellt, under ett ca 0,1–0,4 meters
mulljordlager, intermittent med ett underliggande jordlager av sand, bestå av lermorän
direkt på kalkstensberget. Kalkstensberget bedöms, med ledning av SGU:s jorddjupskarta,
ligga ca 5–10 meter under markytan. Moränen bedöms vara mycket fast lagrad. Inget
vatten har påträffats i något av de utförda borrhålen eller provgroparna.
Grundvattennivån bedöms med ledning av SGU:s geohydrologiska karta ligga ca 10–15
meter under markytan. Jorden tillhör generellt icke till måttligt tjällyftande jordarter.
Markvatten bedöms generellt kunna strömma på den mycket täta moränen. Tidvis
bedöms vatten kunna bli stående inom låglänta delar av området på grund av moränens
låga permeabilitet. Grundläggning bedöms genomgående kunna utföras på konventionellt
sätt, t.ex. med hel kantförstyvad bottenplatta eller separata grundplattor direkt i naturlig
mark på frostfri nivå. Det förutsätts att befintlig mull- och fyllningsjord tas bort innan
grundläggning. Grundläggning utförs med fördel på moränjordens övre nivå för
bostadshusen. Lösningar för avledning av det ytliga markvattnet ska ägnas särskild
omsorg vid projekteringen.
Inga saneringsåtgärder bedöms vara nödvändiga med utgångspunkt från erhållna
resultat från fältundersökningarna.
Arkeologiska undersökningar

En arkeologisk utredning på fastigheterna Visby Gråbo 1:3 och Visby Furulund 1:1, har
gjorts, 2018-11-22. Inga kända fornlämningar finns i området men uppgifter i FMIS gör
gällande att ett gravfält kan ha funnits och eventuellt undersökts i början på 1900-talet.
Utredningsområdet omfattade cirka 120 000 m2. Kart- och arkivstudier gav inga ledtrådar
till antikvariskt okända lämningar. De skogs- och buskbeväxta ytorna som inte kunde
schaktas, fältinventerades. Vid inventeringen återfanns inga synliga spår efter antikvariskt
intressanta lämningar. 206 provschakt resulterade i lämningar i sex av schakten.
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Plankostnadsavtal

Plankostnadsavtal finns tecknat mellan Region Gotland och GotlandsHem. Då
förutsättningar för exploateringen ändrats kommer nya avtal att tecknas både med
Kuststaden och GotlandsHem.
Fastighets- och avtalsrättsliga förutsättningar

Exploateringen omfattar både kommunalt ägd mark och mark som ägs av GotlandsHem
respektive Kuststaden. Markanvisningsavtal med respektive part ska tecknas för
antagande av detaljplanerna. Markanvisningsavtal ger exploatören ensamrätt att under en
bestämd tid förhandla med Region Gotland om köp av fastighet. Markanvisningsavtalen
kommer att kompletteras med genomförandeavtal som ska upprättas inför bebyggande av
berörda fastigheter. Dessa tydliggör vem som gör vad och vilket ansvar berörda har samt
fördelning av kostnadsansvaret för genomförandena. Även exploateringsavtal som
reglerar genomförandet av bebyggelse på exploatörernas egna mark ska tecknas.
Det är ännu oklart hur kommande indelning i fastigheter och bildande av
gemensamhetsanläggningar och servitut ska utföras. Fastighetsbildningsfrågorna får
studeras närmare i detaljplaneskedet.
Region Gotland kommer att förvärva den mark som ska utgöra allmän plats inom Bogen
1 som ägs av Kuststaden. Förvärv sker när detaljplanen vunnit laga kraft.
Dialog

I enlighet med uppdraget har dialog skett med Kuststaden och GotlandsHem såsom
berörda fastighetsägare. GotlandsHem och Kuststaden har anlitat en arkitekt som arbetat
med förslag till bebyggelsestrukturen i området. De koncept som föreslagits har
diskuterats med en arbetsgrupp från Region Gotland och ett övergripande förslag till
bebyggelsestruktur har tagits fram som underlag till denna förstudie. Det övergripande
förslaget kan ligga till grund för fortsatt arbete med utformning av området.
Ekonomi

Budgetmedel kommer att begäras i exploateringsbudgeten för budgetperioden 2020-2023.
Utgifter
Utgifterna för utbyggnaden av VA kommer att kunna täckas av anslutningsavgifterna.
VA-avgifterna ska även täcka kostnader för huvudledningsnät, vattenverk och
spillvattenhantering.
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Nedanstående kalkyl är en bruttoredovisning av utgifterna. De ungefärliga utgifterna för
genomförandet bedöms vara följande:
Planarbete, fastighetsbildning
Lek och iordningställande av grönområden
Nya gator, GC-vägar och trottoarer med belysning inkl inlösen,
projektering och oförutsett
VA inkl. dagvatten inkl projektering och oförutsett
Byggherrekostnader samt rivningskostnader
Summa

2 Mkr
3 Mkr
20 Mkr
4 Mkr
3 Mkr
32 Mkr

Inkomster
I det här skedet finns ingen exakt byggrätt fastställd och någon bruttoredovisning lämnas
ej. Inkomsterna bygger i huvudsak på försäljning av byggrätt inom den mark som ägs av
Region Gotland, exploateringsbidrag och VA-avgifter. Inkomsterna från byggrätt utgår
från en nivå om 1 600 kr/kvm BTA och exploateringsbidrag för byggande på egen mark
om 600 kr/BTA. För att genomföra projektet måste tillräckligt antal byggrätter för att
täcka kostnaderna tillskapas. Totalt bedöms projektets intäkter täcka kostnaderna och ge
en planvinst.
Den ekonomiska redovisningen bygger i det här läget på översiktliga bedömningar och
kommer att konkretiseras under tiden för planprocessen. Vid jämförelse med
motsvarande åtgärder utförda inom andra områden och i övrigt kända förutsättningar,
eller okända, får bedömningen mellan utgifter och inkomster anses tillräckligt tillförlitlig.
Ökade driftskostnader
Exploatörerna ansvar för driftkostnader för kvartersgator och grönytor inom
kvartersmark. Genom tillskapande av ”storkvarter” och förtätning skapas en balans
mellan kommunala åtaganden och exploatörernas ansvar. Ett genomförande leder till
utökning en av driftsuppdraget för teknikförvaltningen. Det utökade VA-uppdraget täcks
in genom VA-avgifter. Utökat uppdrag avseende gator, GC-vägar samt park/lekpark
innebär dels ökade kapitalkostnader om ca 1 Mkr (år ett) för värdebärande investeringar
som inte regleras mot kommande försäljningsintäkter. Övriga driftskostnader för
renhållning gator, belysning, skötsel av park, ökar med ca 70 tkr/år. För att klara sitt
driftuppdrag och sitt åtagande måste Teknikförvaltningen kompenseras via budgettillskott
för dessa ökade drift- och kapitalkostnader.
Genomförande
Detaljplanearbetet kommer att genomföras enligt utökat planförfarande, då föreslagen
bebyggelse inte överensstämmer med fördjupad översiktsplan för Visby och utgörs av
allmän platsmark. Region Gotland kommer att vara huvudman för ren-, spill- och
dagvatten samt allmän platsmark inom planområdet. Dagvattenlösningen förutsätts ha ett
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långtgående lokalt omhändertagande för att återföra vatten till grundvattnet. Region
Gotland kommer att ansvara för ombyggnad samt utbyggnad av nya gator och gc-vägar
inom området (allmän platsmark) med god tillgänglighet samt trafiksäkerhetsanpassa
övergångar för cyklister och gående. Region Gotland ansvarar även för genomförandet av
de anpassningarna av grönstrukturen som blir aktuella. Det handlar i första hand om att
skapa attraktiva mötesplatser samt skapa en god grönstruktur i området såväl för de
boende som för växt- och djurlivet.
Exploatörerna ansvarar för genomförandet av alla övriga åtgärder inom kvartersmark som
fordras inom de fastigheter som bildas efter genomförd detaljplaneläggning.
Sedvanliga mark- och geotekniska utredningar liksom miljökonsekvensbeskrivning
kommer att ske i samband med detaljplaneläggningen. Några indikationer på
markföroreningar inom området finns inte. Enligt lagstiftningen är det fastighetsägaren
som ansvarar för att marken inte ska vara förorenad varför det bör göras markundersökningar för att säkerställa markens miljömässiga klassificering uppfyller kraven för
att kunna användas för bostadsbebyggelse. En arkeologisk utredning har genomförts, se
ovan.
I ett inledande skede utförs grundkartearbete som ska ge detaljplanen nödvändiga
grundförutsättningar men även förutsättningar för kommande byggnation och
projektering. Delar av arbetet med framtagande av grundkarta har påbörjats.
Efter samråd görs en förprojektering för infrastrukturen vilket bygger på höjddata från
inmätningen för grundkartan. Med förprojekteringen som grund kan kostnaderna för
infrastrukturen bedömas säkrare än de tidigare upprättade uppskattningarna. Under
detaljplanearbetet och markanvisningen hanteras också gestaltningsfrågorna mer
detaljerat.
I slutet på planprocessen upprättas den slutliga projekteringen av infrastrukturen samt
förfrågningsunderlag för upphandling av densamma. Byggandet av infrastrukturen kan
startas först efter det att detaljplanen är fastställd och har vunnit laga kraft.
Arbetets bedrivande

Genomförandearbetet kommer att bedrivas enligt planprocessen och i projektform enligt
Region Gotlands fastställda projektmodell med representanter från berörda förvaltningar
och i samverkan med berörda fastighetsägare/exploatörer och deras konsulter.
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Projektorganisationen bemannas av berörda förvaltningar.
Projektägare
RSF/TKF
- uppdragsgivare
RSF, expl.strateg/verksamhetsledare
- styrgrupp
RSF, SBF, TKF
- projektledare
MoS/TKF
Delprojektledare (vid genomförande av projekt)
- detaljplan
Plan/SBF
- utbyggnad
Proj.avd./TKF
Sakområdesrepresentanter (vid genomförande av projekt)
- gata, GC-vägar, belysn. o dyl
MoS+Proj.avd/TKF
- grönstruktur
MoS/TKF
- VA inkl dagvatten
VA/TKF
- trafik
MoS/TKF
- kollektivtrafik
KTE/TKF
- bygglov
BE/SBF
- natur/miljöinventering, MKB
Plan/SBF
- socioekonomiska frågor
RSF
- driftsuppdrag
VA+Gata/park/TKF
RSF= regionstyrelseförvaltningen
SBF= samhällsbyggnadsförvaltningen
BE = enheten för bygglov
VA = vatten- och avloppsavdelningen
MoS = mark- och stadsmiljöenheten

TKF = teknikförvaltningen
Plan = planenheten
KTE = kollektivtrafikenheten
Proj.avd = projektavdelningen
Gata/park = gata- och parkavdelningen

Preliminär tidplan planprocess inkl. markanvisning
Under förutsättning att personella och ekonomiska resurser tilldelas kan ett
genomförande ske enligt följande;
3 kv. 2019
- Start-PM till RS för beslut
2 kv. 2020
- samråd detaljplan
1 kv. 2021
- granskning detaljplan
1 kv. 2021
- markanvisningavtal
3 kv. 2021
- genomförandeavtal
3 kv. 2021
- antagande av detaljplan
Under förutsättning att budgetmedel och personella resurser finns beslutade
planeras för
4 kv. 2019
- grundkartearbete
4 kv. 2020
- förprojektering
1 kv. 2022
- projektering
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-10-23

RS § 299

Motion. Riktlinjer för sociala investeringar

RS 2019/431
AU § 264

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Motionen avslås utifrån de yrkanden som görs. I övrigt anses motionen besvarad
utifrån nedanstående resonemang om sociala satsningar/sociala investeringar.

Håkan Ericsson (S) har i sin motion yrkat att regionstyrelsen ska ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att utforma riktlinjer för investeringsprocessen för sociala
investeringar. Han yrkar även att riktlinjerna för sociala investeringar bör som med
övriga investeringar beskriva ansvar och roller, definition av investeringar, budgetprocess, finansiering och ekonomiska hantering.
Sociala investeringar är redovisningsmässigt ingen investering. Det är ett begrepp för
satsningar som avser att utveckla förebyggande åtgärder inom det sociala området.
Det finns därför inte någon möjlighet att utforma riktlinjer utifrån en investeringsprocess. För att kunna klassificeras som investering finns krav på att tillgången är
identifierbar. En materiell anläggningstillgång är en fysisk tillgång avsedd för stadigvarande bruk eller innehav. En immateriell tillgång är en identifierbar icke-monetär
tillgång utan fysisk form. Att tillgången är identifierbar innebär att den är avskiljbar,
dvs det går att avskilja eller dela av den och sälja, överlåta, licensiera, hyra ut eller byta
den.
Om riktlinjer för sociala satsningar/sociala investeringar ska skrivas måste dessa utgå
ifrån att Region Gotland beslutar att avsätta medel inom driftutrymmet som ska
användas till särskilda satsningar som kan kallas för sociala investeringar eller sociala
satsningar. I dagsläget finns inget sådant beslut i Region Gotland.
Exempel på regelverk för sociala investeringar eller satsningar finns bland annat i
Norrköpings kommun och Region Västra Götaland. Sveriges kommuner och
landsting har i flera rapporter behandlat begränsningar och möjligheter att skapa
långsiktiga finansieringslösningar för förebyggande åtgärder.
Regionstyrelseförvaltningen stödjer den strategiska innebörden i begreppet sociala
satsningar/sociala investeringar, det vill säga prioriteringar utifrån insatser som kan
betala sig på sikt, t ex i form av uteblivna kostnader i socialtjänsten. För att långsiktiga förebyggande satsningar, av strategisk investeringsnatur, ska kunna försvaras
krävs att de görs med en tydlig samhällsekonomisk prövning och att resultatet mäts
och kan värderas i såväl mänskliga som ekonomiska termer.
forts

34 (99)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-10-23

RS § 299 forts
RS 2019/431

Det finns en växande insikt om att förebyggande insatser, om de är framgångsrika, på
längre sikt kan vara mycket lönsamma ur ett kommunalekonomiskt eller samhällsekonomiskt perspektiv. Regionstyrelseförvaltningen rekommenderar att om Region
Gotland vill införa begreppet sociala satsningar/sociala investeringar måste detta ske
med tydlig definition som klargör den strategiska innebörden, att riktlinjer utarbetas
för hur begreppet ska användas och hur rutiner för beslutsunderlag, uppföljning och
utvärdering ska se ut.
Det finns dock inga genvägar för att finansiera nya satsningar. All verksamhet måste
rymmas inom det gemensamma ekonomiska utrymmet. Nya satsningar måste därför
konkurrera med andra prioriteringar om de befintliga resurserna.
Ärendets behandling under mötet

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

Motion. 2019-03-25
Regionstyrelseförvaltningen 2019-07-15
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Visby 2019-03-25

Motion till Regionfullmäktige Gotland

Riktlinjer för sociala investeringar
På regionfullmäktige den 25 februari antogs riktlinjer för investeringsprocessen. Det handlade då
enbart om regionens investeringar i hus, fastigheter och andra materiella ting. Men det finns en
annan typ av investeringar, som också höjer kvaliteten på insatserna för regionens medborgare
och i många fall effektiviserar verksamheterna, så kostnaderna minskas och ger besparingar på
kort och lång sikt.
Sociala investeringar kan ske genom att en förvaltning, eller att några förvaltningar tillsammans
samverkar och satsar pengar inom sina budgetramar. Eller äskar medel för sina sociala
investeringar. Ett bra exempel på en social investering är det social-psykiatriska teamet, en
samverkan mellan psykiatrin och socialtjänsten, som innebär att trasiga familjer får stöd och
hjälp, så att placeringar av barn på dyra hem på fastlandet kan undvikas. Det är bra för familjerna
och barnen och det har sparat cirka 15 miljoner kronor om året i minskade kostnader för
placering av barn.
Vi veta att narkotikamissbruket leder till många mänskliga skador och stora kostnader för
skattebetalarna. Rätt sorts sociala investeringar för ett narkotikafritt Gotland skulle på sikt ge
investeringspengarna tillbaka, för att inte tala om hur bra det vore för ungdomarna och deras
familjer.
Vi vet, att för att få jobb idag krävs att man klarat att gå ut gymnasieskolan. En social investering
som gjorde att 100 procent av alla årskullar klarade gymnasieskolan skulle spara oerhörda
summor av skattebetalarnas pengar.
Ibland klaras kloka sociala investeringar inom nämndernas budgetramar, men ofta krävs särskilda
fullmäktigeanslag för att nå önskad effekt. Därför bör denna form av inviteringar få riktlinjer likt
investeringar för hus och materiella ting.
Därför yrkar jag:
Att regionstyrelsen ger regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att utforma riktlinjer för
investeringsprocessen för sociala investeringar.
Att riktlinjerna för sociala investeringar bör som med övriga investeringar beskriva ansvar och
roller, definition av investeringar, budgetprocess, finansiering och ekonomisk hantering.
Håkan Ericsson
Socialdemokraterna

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2019/431
15 juli 2019

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Motion. Riktlinjer för sociala investeringar
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Motionen avslås utifrån de yrkanden som görs. I övrigt anses motionen besvarad
utifrån nedanstående resonemang om sociala satsningar/sociala investeringar.
Sammanfattning

Håkan Ericsson (S) har i sin motion yrkat att regionstyrelsen ska ge
regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att utforma riktlinjer för investeringsprocessen
för sociala investeringar. Han yrkar även att riktlinjerna för sociala investeringar bör
som med övriga investeringar beskriva ansvar och roller, definition av investeringar,
budgetprocess, finansiering och ekonomiska hantering.
Sociala investeringar är redovisningsmässigt ingen investering. Det är ett begrepp för
satsningar som avser att utveckla förebyggande åtgärder inom det sociala området.
Det finns därför inte någon möjlighet att utforma riktlinjer utifrån en
investeringsprocess. För att kunna klassificeras som investering finns krav på att
tillgången är identifierbar. En materiell anläggningstillgång är en fysisk tillgång avsedd
för stadigvarande bruk eller innehav. En immateriell tillgång är en identifierbar ickemonetär tillgång utan fysisk form. Att tillgången är identifierbar innebär att den är
avskiljbar, dvs det går att avskilja eller dela av den och sälja, överlåta, licensiera, hyra
ut eller byta den.
Om riktlinjer för sociala satsningar/sociala investeringar ska skrivas måste dessa utgå
ifrån att Region Gotland beslutar att avsätta medel inom driftutrymmet som ska
användas till särskilda satsningar som kan kallas för sociala investeringar eller sociala
satsningar. I dagsläget finns inget sådant beslut i Region Gotland.
Exempel på regelverk för sociala investeringar eller satsningar finns bland annat i
Norrköpings kommun och Region Västra Götaland. Sveriges kommuner och
landsting har i flera rapporter behandlat begränsningar och möjligheter att skapa
långsiktiga finansieringslösningar för förebyggande åtgärder.
Ärendebeskrivning

Begreppet social investeringsfond

Begreppet social investeringsfond används för att beskriva resurser som långsiktigt
satsas för att göra kunskapsbaserade åtgärder i syfte att minska sociala risker och
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därmed motverka framtida kostnader och mänskligt lidande. Begreppet avser att
markera ett strategiskt förhållningssätt snarare än ett försök att ändra terminologin i
den kommunala redovisningen. Begreppet förutsätter en samhällsekonomisk kalkyl
som bedömer sannolikheten av en framtida minskad kostnad samt uppföljning av
resultat.
Redovisningsbegrepp

Sociala investeringar är ingen redovisningsmässig investering. För att kunna
klassificeras som sådan finns krav på att tillgången är identifierbar. En materiell
anläggningstillgång är en fysisk tillgång avsedd för stadigvarande bruk eller innehav.
En immateriell tillgång är en identifierbar icke-monetär tillgång utan fysisk form. Att
tillgången är identifierbar innebär att den är avskiljbar, dvs det går att avskilja eller
dela av den och sälja, överlåta, licensiera, hyra ut eller byta den.
Kostnader inom sociala investeringsprojekt består av årliga insatser i form av lön,
köp av tjänster, materialkostnader och dylikt. Dessa skiljer sig inte från andra
driftkostnader och hamnar därför i den budgeterade och redovisade
resultaträkningen det år då insatsen planeras och genomförs.
Det värde som kan uppstå av sociala satsningar är inte ett värde som är identifierbart
i externredovisningstermer. Det är inte heller externredovisningens uppgift att
värdera de verksamhetsmässiga effekterna av olika insatser. Kunskapen är naturligtvis
angelägen att ta fram, men det måste ske på annat sätt.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen stödjer den strategiska innebörden i begreppet sociala
satsningar/sociala investeringar, det vill säga prioriteringar utifrån insatser som kan
betala sig på sikt, t ex i form av uteblivna kostnader i socialtjänsten. För att
långsiktiga förebyggande satsningar, av strategisk investeringsnatur, ska kunna
försvaras krävs att de görs med en tydlig samhällsekonomisk prövning och att
resultatet mäts och kan värderas i såväl mänskliga som ekonomiska termer.
Det finns en växande insikt om att förebyggande insatser, om de är framgångsrika, på
längre sikt kan vara mycket lönsamma ur ett kommunalekonomiskt eller
samhällsekonomiskt perspektiv. Regionstyrelseförvaltningen rekommenderar att om
Region Gotland vill införa begreppet sociala satsningar/sociala investeringar måste
detta ske med tydlig definition som klargör den strategiska innebörden, att riktlinjer
utarbetas för hur begreppet ska användas och hur rutiner för beslutsunderlag,
uppföljning och utvärdering ska se ut.
Det finns dock inga genvägar för att finansiera nya satsningar. All verksamhet måste
rymmas inom det gemensamma ekonomiska utrymmet. Nya satsningar måste därför
konkurrera med andra prioriteringar om de befintliga resurserna.
Beslutsunderlag

Motion Riktlinjer för sociala investeringar, Håkan Ericsson (S)
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Motionären
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-10-23

RS § 300

Motion. Narkotikafritt Gotland

RS 2019/301
AU § 265

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Motionen anses besvarad.

Håkan Ericsson (S) har i en motion yrkat att regionstyrelsen uppdras att utarbeta en
mångårig offensiv samlad strategi för att snarast få ett narkotikafritt Gotland.
Motionären menar att en sådan offensiv ska ses om en social investering och att det
därmed måste avsättas resurser till denna sociala investering.
Regionsstyrelseförvaltningen föreslår att motionen avslås med motiveringen att
arbetet med Ett narkotikafritt Gotland på ett framgångsrikt sätt ingår i det övergripande brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet på Gotland. Ett mångårigt utvecklat och samlat arbete har utformats tillsammans med myndigheter,
näringsliv och organisationer utifrån målet i Vision 2025 om ett narkotikafritt
Gotland.
Regionstyrelseförvaltningen instämmer i motionärens intentioner om ett samlat
grepp för ett narkotikafritt Gotland. Regionstyrelseförvaltningen bedömer att arbetet
med Ett narkotikafritt Gotland på ett framgångsrikt sätt ingår i det övergripande
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet på Gotland. Utifrån rapporten
ANDT- & brottsförebyggande arbetet inom Region Gotland (2018) har problembilden identifierats och bedöms ligga till grund för ett utvecklat och samlat arbete
tillsammans med andra aktörer. Genom den överenskommelse Regionen har gjort
med polisen på Gotland och det i övrigt redovisade utvecklingsarbetet anser
förvaltningen att Ett narkotikafritt Gotland ingår i helheten för problemområdet
utanförskap, psykisk ohälsa, droger och våld. Dessa områden integrerar med
varandra och måste, precis som motionären anger, skapa en samverkan mellan
regionens olika delar. Arbetet innebär att ha ett bredare perspektiv där samverkan ska
ske på ett organiserat sätt med myndigheter, näringsliv och organisationer. Arbetet är
prioriterat och resurser tas utifrån budgetram samt till viss del av medel från länsstyrelsen. Ytterligare en strategi inom ett redan sammanhållet och verkningsfullt
samarbete bedömer regionstyrelseförvaltningen vara verkningslöst.
Utifrån ovanstående redovisat utvecklings- och samverkansarbete för ett brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete där ett narkotikafritt Gotland ingår som
en viktig del föreslår regionstyrelseförvaltningen att motionen avslås.
forts

36 (99)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-10-23

RS § 300 forts
RS 2019/301

I arbetsutskottet 2019-09-24, § 265 fick regionstyrelseförvaltningen i uppdrag
att redovisa hur arbetet ytterligare kan samordnas och stärkas för att minska
narkotikamissbruket på Gotland.
Ärendets behandling under mötet

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

Motion. 2019-02-25
Regionstyrelseförvaltningen 2019-09-24
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Visby 2019-02-25

Motion till Regionfullmäktige Gotland

Samlad strategi för ett narkotikafritt Gotland.
En av de främsta orsakerna till missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa på Gotland är att så många
faller in i missbruk av narkotika och alkohol. Attityden mot hasch och annan narkotika bland öns unga
är farligt liberal och leder till att många unga prövar och fastnar i ett narkotikaberoende, som sedan
leder till kriminalitet och psykisk ohälsa. Ofta leder narkotikabruket också till våld i nära relationer.
Årligen tvingas skattebetalarna lägga 100-tals miljoner kronor om året på åtgärder för att ta hand om
effekterna av det gotländska narkotikamissbruket. Det politiska valet står mellan att betala dessa 100tals miljoner kronor för att ta hand om skadade gotlänningar och konsekvenserna av missbruket eller
om vi offensivt ska satsa på att förebygga och hindra att främst de unga, men även alla andra
missbrukare inleder ett narkotikamissbruk. Ofta talas om sociala investeringar, och det är ur alla
synvinklar klokare att satsa offensivt mot narkotikabruket, än att betala för att reparera skadorna av
redan narkotikaskadade individer.
Vad som krävs är ett samlat grepp där många aktörer samverkar för att bryta narkotikans makt över de
som missbrukar. Det är inte bara polisens och socialtjänstens uppgift, utan det krävs en samlad strategi
där regionstyrelsen tar ledningen och skapar en samverkan mellan regionens olika delar, där skolan
spelar en viktig roll tillsammans med andra myndigheter. Liksom att föräldrar ges stöd och kompetens,
som krävs för att tidigt upptäcka och hitta motkrafter mot de ungas användande av narkotika.
Istället för att år efter år se gotlänningar gå under i narkotikamissbruk, kriminalitet och våld i nära
relationer, som kostar 100-tals miljoner kronor om året, borde vi satsa offensivt i en social investering
på förebyggande åtgärder i en samlad aktion för att få ett narkotikafritt Gotland. Därför yrkar jag:
Att regionstyrelsen ger regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att utarbeta en mångårig offensiv samlad
strategi för att snarast få ett narkotikafritt Gotland.
Att offensiven för ett narkotikafritt Gotland ska ses som en social investering. Det innebär att resurser
måste avsättas till denna sociala investering.

Håkan Ericsson
Socialdemokraterna

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2019/301
24 september 2019

Cora Juniwik

Regionstyrelsen

Motion. Narkotikafritt Gotland
Förslag till beslut

•

Motionen avslås.

Sammanfattning

Håkan Ericsson (S) har i en motion yrkat att regionstyrelsen uppdras att utarbeta en
mångårig offensiv samlad strategi för att snarast få ett narkotikafritt Gotland.
Motionären menar att en sådan offensiv ska ses om en social investering och att det
därmed måste avsättas resurser till denna sociala investering.
Regionsstyrelseförvaltningen föreslår att motionen avslås med motiveringen att
arbetet med Ett narkotikafritt Gotland på ett framgångsrikt sätt ingår i det
övergripande brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet på Gotland. Ett
mångårigt utvecklat och samlat arbete har utformats tillsammans med myndigheter,
näringsliv och organisationer utifrån målet i Vision 2025 om ett narkotikafritt
Gotland.
Ärendebeskrivning

Håkan Ericsson (S) har i en motion yrkat att regionstyrelsen uppdras att utarbeta en
mångårig offensiv samlad strategi för att snarast få ett narkotikafritt Gotland.
Motionären menar att en sådan offensiv ska ses om en social investering och att det
därmed måste avsättas resurser till denna sociala investering.
Nationella siffror anger att jämfört med 1990-talet är användningen av narkotika
högre under 2000-talet. I synnerhet rör ökningen användning av cannabis och
narkotikaklassade läkemedel. (Drogutvecklingen i Sverige 2019, CAN rapport 180).
År 2018 var det 3,0 procent av befolkningen 16–84 år som uppgav att de använt
cannabis någon gång under de senaste 12 månaderna. Andelen var högre bland män
än bland kvinnor, och högre bland unga än bland äldre.
Vidare visar en kartläggning från folkhälsomyndigheten (2018) att vissa
ensamkommande barn och unga har en ökad risk att drabbas av psykisk ohälsa och
social problematik och att användningen av narkotika är ett problem bland vissa
ungdomar.
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Gällande narkotikaanvändningen på Gotland ses ingen ökning varken för kvinnor
eller för män men inte heller någon minskning (Hälsa på lika villkor 2018).
Narkotikautvecklingen för ungdomar mäts genom drogvaneundersökningar i år 9
och i år 2 på gymnasiet vartannat år. Resultatet i 2018-års undersökning visar att
flickors narkotikaanvändning minskar medan de bland 15-åriga pojkar har ökat. När
det gäller ungdomar i år 2 på gymnasiet finns ingen jämförelse med tidigare
undersökning. Gymnasieelevernas erfarenhet av narkotika är dock påtagligt större i
jämförelse med eleverna i årskurs 9.
Polisen statistik över anmälda narkotikabrott på Gotland var 2018, 858 st. T o m v 33
i år är anmälda narkotikabrott 438 st, enligt polisen.
2002 antog dåvarande kommunfullmäktige en aktionsplan för "Ett narkotikafritt
Gotland". (KF § 96 , 2002-08-19). Ett brett samhällsengagemang har sedan dess
präglat det gotländska arbetet med att förebygga riskbruk både när det gäller alkohol
och tobak som narkotika. Region Gotland har ett antal övergripande dokument som
styr mål och delmål för att nå ett narkotikafritt Gotland (Vision 2025). Arbetet har
utmynnat i ett antal strategiska samverkansstrukturer och ett utvecklat samarbete
mellan olika aktörer till exempel över förvaltningsgränserna men också mellan
myndigheter och näringsliv. Sådana exempel på övergripande strukturer är;
- VuxenSam och BarnSam som i sin tur är en del av Regional samverkans- och
stödstruktur, RSS. VuxenSams samordnar verksamheter som vänder sig till de som är
25 år och äldre med till exempel missbruksproblem där det kan finns behov av ett
sammansatt stöd från fler än en förvaltning. En samordnad överenskommelse
omkring integrerad missbruks- och beroendevård finns mellan hälso- och
sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen, reviderad 2019.
- Under 2019 har Region Gotland och polisområde Gotland, utifrån en gemensam
lokal bild för ett brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete, tecknat en
samverkansöverenskommelse kopplat till problemområden, utanförskap, psykisk ohälsa,
droger och våld. En gemensam problembild ger ett effektivt samarbete och en tydlig
fördelning när det gäller roller och ansvar. Ett strategiskt målmedvetet arbete har
påbörjats. Bland annat har ett operativt samverkansforum, OSF, bildats. Forumet
ingår i strukturen för RSS. I detta forum deltar hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
socialförvaltningen, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen,
regionstyrelseförvaltningen samt polisen. Ytterligare verksamheter kallas in när det
bedöms vara relevant. OSF sammanställer kontinuerligt lägesbilder/data för
uppföljning och analys. OSF ska arbeta operativt med gemensamma utmaningar för
tidiga insatser då problem uppstår eller är på väg att kunna inträffa. Det
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet inkluderar ANDT-frågorna
(Alkohol, Narkotika, Dopning Tobak). OSF träffas varannan vecka.
- En gemensam målbild för God ordning på stan tillsammans är ytterligare ett
samverkansforum tillsammans med Gotlands krögarförening, polisen och Region
Gotland som har utvecklats sedan 2003. Samarbetet fungerar väl anser samtliga
parter. Det gemensamma arbetet inriktas på åtgärder bland annat i krogmiljö. Det
senaste året har narkotika varit ett problemområde. Det har till exempel utmynnat i
ett samarbete mellan polisen och ordningsvakter för att höja kompetensen i
narkotikafrågor. Utbildning och information ges kontinuerligt till krögare och
serveringspersonal genom Ansvarsfull Alkoholservering. Vidare planeras under året
en fördjupningsutbildning i Narkotika på krogen till samma målgrupp. Arbetet
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samordnas av regionstyrelseförvaltningen och återkopplas kontinuerligt till
regionstyrelsen.
- Socialförvaltningen har tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen startat
MiniMaria - missbruksvård för ungdomar och unga vuxna upp till 24 år.
Verksamheten är i gång sedan oktober 2014. MiniMaria är en viktig samarbetspart
och en kunskapsbank för utbildnings- och arbetslivsförvaltningen men även för
myndigheter och organisationer.
- Riktlinjer och handlingsplan för arbetet med alkohol, narkotika, dopning och tobak
(ANDT) är fastställd 2018 av utbildningsdirektör och gäller för den kommunala
grund- och gymnasieskolan. Riktlinjerna är upprättade utifrån Region Gotlands
styrmodell och utifrån delmålet Gotland ska vara narkotikafritt (Vision Gotland
2025). Riktlinjerna utgår också från Region Gotlands och polisens gemensamma
samverkansöverenskommelse, Medborgarlöften. Handlingsplanen anger rutiner samt
åtgärder kring det systematiska ANDT-arbetet för en drogfri skol- och
ungdomsmiljö. Informationskvällar för föräldrar i skolan, kvälls- och dagföreläsning
omkring cannabis och teaterföreställning för elever och vuxna är exempel på åtgärder
som har och ska genomföras. Arbetet ligger i linje med de riktlinjer som anges ovan
men också inom problembilden för överenskommelsen med polisen.
- Fysiska förändringar eller åtgärder för att skapa en lugn och säker utemiljö kan
påverka till exempel droghandel/droganvändande. Region Gotland samarbetar över
förvaltningsnivå för att integrera fysisk planering i det brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbetet där så kallad ”hot spots” för till exempel droghandel är ett
prioriterat område.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen instämmer i motionärens intentioner om ett samlat
grepp för ett narkotikafritt Gotland. Regionstyrelseförvaltningen bedömer att arbetet
med Ett narkotikafritt Gotland på ett framgångsrikt sätt ingår i det övergripande
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet på Gotland. Utifrån rapporten
ANDT- & brottsförebyggande arbetet inom Region Gotland (2018) har
problembilden identifierats och bedöms ligga till grund för ett utvecklat och samlat
arbete tillsammans med andra aktörer. Genom den överenskommelse Regionen har
gjort med polisen på Gotland och det i övrigt redovisade utvecklingsarbetet anser
förvaltningen att Ett narkotikafritt Gotland ingår i helheten för problemområdet
utanförskap, psykisk ohälsa, droger och våld. Dessa områden integrerar med varandra och
måste, precis som motionären anger, skapa en samverkan mellan regionens olika
delar. Arbetet innebär att ha ett bredare perspektiv där samverkan ska ske på ett
organiserat sätt med myndigheter, näringsliv och organisationer. Arbetet är prioriterat
och resurser tas utifrån budgetram samt till viss del av medel från länsstyrelsen.
Ytterligare en strategi inom ett redan sammanhållet och verkningsfullt samarbete
bedömer regionstyrelseförvaltningen vara verkningslöst.
Utifrån ovanstående redovisat utvecklings- och samverkansarbete för ett
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete där ett narkotikafritt Gotland ingår
som en viktig del föreslår regionstyrelseförvaltningen att motionen avslås.
Beslutsunderlag

Region Gotlands arbete på området brottsförebyggande och ANDT(Alkohol
Narkotika Doping Tobak) RS § 247, 2018-09-20.
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Riktlinjer samt handlingsplan för arbetet med ANDT i den kommunala skolan
(Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, 2018-12-18).
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2019-11-18

Handlingar till

Ärende 22

Avsägelser och fyllnadsval
Innehåll
a) Joakim Samuelssons (C) avsägelse som ersättare i Styrelsen för
samordningsförbundet Gotland, Finsam.
b) Ny ersättare i Finsam efter Joakim Samuelsson, (C)
Johan Malmros (C), Väskinde Skäggs 422, 622 75 Visby
c) Håkan Liljas (SD) avsägelse som nämndeman i Tingsrätten.
d) Ny nämndeman i Tingsrätten efter Håkan Lilja (SD)
Lennart Modig Kihlberg (SD), Jungmansgatan 29, 621 51 Visby

Från:                                Joakim Samuelsson <joakimsamuelsson68@gmail.com>
Skickat:                           den 22 oktober 2019 20:32
Till:                                  Per Lundin
Ämne:                             Joakim Samuelsson (c) kliver av uppdraget i Finsams styrelse
Hej!
Jag har inte möjlighet att vara med på Finsams möten då de hålls på ordinarie arbetstid. Jag nödgas därför avsäga
mig mitt uppdrag från och med idag.
Centerpartiets valberedning är informerade.
Med vänlig hälsning,
Joakim Samuelsson

http://w3d3.gotland.se/Asp/Download.asp?inline=1&FILEREF=2445645&frame=1[2019-10-23 09:32:30]

Från:
Till:
Datum:

Håkan Lilja
Per Lundin
den 17 november 2019 23:20:20

Skickat från min iPad Håkan lilja avsäger mig platsen till tingsrätten

Regionfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 23

2019-11-18

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

Innehåll
• Charlotte Lindbys medborgarförslag om kommunalskatt för alla som
arbetar och har verksamhet på Gotland. RS 2018/465
• Regionstyrelsen 2019-10-23, § 302
• Medborgarförslag (inkom 2018-04-16)

• N.N:s medborgarförslag om avgifter från besökare och sommarverksamhet
för att finansiera av infrastruktur. RS 2018/845
• Regionstyrelsen 2019-10-23, § 301
• Medborgarförslag (inkom 2018-08-15)
 Karin Stephanssons medborgarförslag om hundrastgård i Visby. RS 2018/1298
 Tekniska nämnden 2019-10-24, § 227
 Medborgarförslag (inkom 2018-12-18)

 Mikael Söderholms medborgarförslag om fastighetsskatt på fritidshus för inte
bofasta. RS 2019/430
 Regionstyrelsen 2019-10-23, § 303
 Medborgarförslag (inkom 2019-03-25)
 Lars Sjöströms medborgarförslag om offentlig toalett i anslutning till
klättersilon i Visby. RS 2019/636
 Tekniska nämnden 2019-10-24, § 228
 Medborgarförslag (inkom 2019-05-14)
 Ingela Ekmans medborgarförslag om ökat TV-utbud på äldreboendena.
RS 2019/643

 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-10-16, § 108
 Socialnämnden 2019-10-16, § 137
 Medborgarförslag (inkom 2019-05-16)
 Therese Koorems medborgarförslag om ett bi-vänligare Visby. RS 2019/651
 Tekniska nämnden 2019-10-24, § 224
 Medborgarförslag (inkom 2019-05-20)
 Andreas Söderlunds medborgarförslag om cykelväg på Hangarvägen.
RS 2019/753

 Tekniska nämnden 2019-10-24, § 225
 Medborgarförslag (inkom 2019-06-07)
 Mats Lindkvists medborgarförslag om cykel- o gångbana av f.d. järnvägsbank.
RS 2019/779

 Tekniska nämnden 2019-10-24, § 226
 Medborgarförslag (inkom 2019-06-17)

 Maja Erikssons medborgarförslag om att installera s.k. porrfilter i skolorna.
RS 2018/1281

 Barn- och utbildningsnämnden 2019-10-22, § 123
 Medborgarförslag (inkom 2018-12-13)

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-10-23

RS § 302

Medborgarförslag. Kommunalskatten

RS 2018/465
AU § 267

Regionstyrelsens beslut
•

Medborgarförslaget föranleder ingen åtgärd.

Av 2 kap. 2 § kommunallagen framgår att regionen inte får ha hand om sådana angelägenheter som enbart staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon
annan ska ha hand om. Beslut om skatt hör enligt 8 kap. 2 § regeringsformen till det
s.k. obligatoriska lagområdet vilket innebär att riksdagen inte kan delegera sin normgivningsmakt.
I medborgarförslag som regionfullmäktige (§ 71/2018) överlämnat till regionstyrelsen
har Charlotte Lindby föreslagit att alla som arbetar eller har verksamhet på Gotland
ska betala kommunalskatt.
Medborgarförslaget gäller således en sådan statlig angelägenhet, skatt, som regionen
inte får ha hand om. Förslaget bör därför inte föranleda någon vidare åtgärd.
Ärendets behandling under mötet

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

Medborgarförslag. 2018-04-16
Regionstyrelseförvaltningen 2019-08-28
Skickas till
Förslagsställaren
Regionfullmäktige
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Region

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Anr

2018 -04- 1 6
REGION GOTLAND

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

Kommunalskatten

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.

Att ^|lfl som arbetar och har verksamhet här på vår
o. gfift betala skatt här också. Det finns många på
t.ex. sjukhuset som är skrivna i en annan kommun.
Även ALL annan verksamhet, krogar och affärer.
Om vi ska kunna få in pengar till kommunen, så är
väl detta inte mer än rätt!
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.ni.
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

fl

2 0 1 8 - 0 4 - 1 3 ÖSÄ/tfÄy$y—
Namnförtydligande
/

Charlotte Lindbv
6stra Tullgränd 9a

A

Postadress

621 56 Wisbv
E-postadress

lotta.lindby@outlook.com
Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-10-23

RS § 301

Medborgarförslag. Avgift/skatt per dag för
att kunna finansiera infrastrukturen

RS 2018/845
AU § 266

Regionstyrelsens beslut
•

Medborgarförslaget anses besvarat på så sätt att det överlämnas till tekniska
nämnden för beaktande vid kommande översyn av renhållningsordningen och
avfallstaxan.

Av 2 kap. 2 § kommunallagen (KL) framgår att regionen inte får ha hand om sådana
angelägenheter som enbart staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon
annan ska ha hand om. Beslut om skatt hör enligt 8 kap. 2 § regeringsformen (RF) till
det s.k. obligatoriska lagområdet vilket innebär att riksdagen inte kan delegera sin
normgivningsmakt. Däremot framgår av 8 kap. 9 § regeringsformen att riksdagen kan
bemyndiga en kommun att ta ut avgifter. I 2 kap. 5 § KL anges att för tjänster eller
nyttigheter som de är skyldiga att tillhandahålla får dock avgifter endast tas ut om det
följer av lag eller annan författning.
Av lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning
följer att regionen och fastighetsägare har ett ansvar för gaturenhållningen. Regionens
möjligheter till ersättning (avgifter) för kostnader är enligt 15 § sagda lag begränsade
till de fall då fastighetsägare eller annan som gör sig till brott mot lagens
bestämmelser.
Regionen har också ett ansvar för att samla in hushållsavfall enligt 15 kap. miljöbalken (MB). Detta får finansieras med avgifter enligt 27 kap. Vidare ska det finnas
en renhållningsordning som ska innehålla en avfallsplan och de föreskrifter som
kommunen har meddelat med stöd av regeringens bemyndiganden enligt detta
kapitel (15 kap. MB). Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om avfall inom
kommunen och om kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och
farlighet.
Enligt 17 kap. hälso- och sjukvårdslagen får regionen endast ta ut avgift i vissa fall,
t.ex. vid besök i vården. I regel ersätter deras hemregioner vårdkostnader enligt avtal
regionerna emellan (kostnader för utomlänsvård).
I medborgarförslag som regionfullmäktige (§ 141/2018) överlämnat till regionstyrelsen har föreslagits en daglig skatt eller avgift om 20 kronor per dag för besökare
och säsongsverksamheter för att finansiera infrastrukturen för exempelvis den under
sommaren ökade belastningen på sjukvård och renhållning.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-10-23

RS § 301 forts
RS 2018/845

Regionstyrelseförvaltningen uppfattar förslaget närmast som en s.k. turistskatt, eftersom det med avgift i regeringsformens mening i allmänhet avses en penningprestation som betalas för en specificerad motprestation från det allmännas sida.
Regionen saknar som ovan anförts befogenheter inom skatteområdet. Så förslaget
kan i den delen inte föranleda någon åtgärd.
Vad gäller möjligheter att styra upp avfallshanteringen har regionen dock vissa
befogenheter med renhållningsordningen och avfallstaxan. Någon enkel lösning mot
nedskräpningen finns förmodligen inte men förslaget om att det är förorenaren som
ska betala (polluter-pay-principle) kan i den delen förtjäna att beaktas vidare. Det är
tekniska nämnden som svarar för renhållningen i regionen. Därför föreslås att medborgarförslaget överlämnas till tekniska nämnden för beaktande vid dess översyn och
utformning av kommande renhållningsordning och avfallstaxa.
Ärendets behandling under mötet

Regionstyrelsen föreslår att motionen ska anses besvarad.
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag. 2018-08-15
Regionstyrelseförvaltningen 2019-08-28
Skickas till
Förslagsställaren
Tekniska nämnden
Regionfullmäktige
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-10-24

TN § 227

TN § 227

Medborgarförslag - Hundrastgård i Visby

TN 2019/829
TN AU § 192

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att ärendet anses besvarat med att hundrastgården kan
genomföras under förutsättning att en extern part kan finansiera och sköta
driften, enligt Per Edmans (V) yrkande.

Ett medborgarförslag har inkommit i vilket en hundrastgård intill Galgberget
efterfrågas. En plats längs kärleksstigen föreslås med motiveringen:
”Många saknar en hundrastgård i Visby. Det finns en bra plats längs Kärleksstigens
övre sträckning som består av ett gammalt stenbrott. Där räcker det att sätta ca 10 m
staket, en grind, en sopkorg och kanske ett par soffor så är rastgården ordnad.
Rasbranterna i brottet fungerar sannolikt som en tillräcklig begränsning i områdets
kanter.
Platsen är välbelägen eftersom många promenerar med sina hundar i området.
Stenbrottet ligger längs stråket men är samtidigt lite sidoordnat och borde inte störa
sin omgivning. Hundrastgården skulle öka attraktiviteten i naturreservatet och ge
hundägare och hundar en naturlig träffpunkt.”
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att anläggningen av en hundrastgård intill Galgberget
inte ryms i dagens investerings- och underhållsbudget.
Ekonomiskt perspektiv
En hundrastgård innebär en initial kostnad för anläggning samt återkommande
kostnader för underhåll och tömning av sopkorg. Uppskattad kostnad för anläggning
är ca 30 000 kronor men för exakt kostnad behövs vidare undersökningar.
En namninsamling ”Vi som vill har hundrastgård i Visby” har inkommit till regionen
med strax över hundra underskrifter. Därutöver inkommer det årligen synpunkter
och medborgarförslag från orter över hela Gotland där hundrastgårdar efterfrågas.
Samtliga synpunkter och medborgarförslag har behandlats med avslag då kostnaden
för att anlägga och underhålla en hundrastgård inte har varit politiskt prioriterad.
Barn- och genusperspektiv
Förslaget anses inte ha någon negativ påverkan ur ett barn- och genusperspektiv.
Landsbygdsperspektiv
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-10-24

TN § 227

I det fall en hundrastgård anläggs i Visby är det rimligt att ur ett landsbygdsperspektiv
se över om förslag på hundrastgårdar även på landsbygden ska bifallas eftersom
efterfrågan är stor även där.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Yrkanden:
Per Edman (V) yrkar på att ärendet anses besvarat med att hundrastgården kan
genomföras under förutsättning att en extern part kan finansiera och sköta driften.
Karl-Johan Boberg (C) och Isabel Enström (MP) instämmer i Per Edmans yrkande.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Per Edmans (V)
yrkande och finner att Per Edmans (V) yrkande vinner bifall.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2019-03-13
Tjänsteskrivelse 2019-09-03
Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställaren
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Datum
2018-12-18 15:04

Ärendenummer
#8627

Sida
1(1)

Inskickat av: Karin Stephansson

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Hundrastgård i Visby
Beskrivning och motivering
Många saknar en hundrastgård i Visby. Det finns en bra plats längs Kärleksstigens övre sträckning som består av ett gammalt stenbrott. Där
räcker det att sätta ca 10 m nätverksstängsel, en grind, en sopkorg och kanske ett par soffor så är rastgården ordnad. Rasbranterna i brottet
fungerar sannolikt som en tillräcklig begränsning i områdets kanter.
Platsen är välbelägen eftersom många promenerar med sina hundar i området. Stenbrottet ligger längs stråket men är samtidigt lite
sidoordnat och borde inte störa sin omgivning. Hundrastgården skulle öka attraktiviteten i naturreservatet och ge både hundägare och
hundar en naturlig träffpunkt.
Bilagor
Här kan du bifoga filer om dessa kan hjälpa till att beskriva ditt förslag.
stenbrott.jpg (444 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

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

Kontaktuppgifter
För- & Efternamn
Karin Stephansson
Adress
VIKINGAGATAN 14

Postnummer och ort
62155 VISBY

E-postadress
karin@utearkitektur.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

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-10-23

RS § 303

Medborgarförslag. Fastighetsskatt på
fritidshus ägda av inte bofasta

RS 2019/430
AU § 268

Regionstyrelsens beslut
•

Medborgarförslaget föranleder ingen åtgärd.

Av 2 kap. 2 § kommunallagen framgår att regionen inte får ha hand om sådana angelägenheter som enbart staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon
annan ska ha hand om. Beslut om skatt hör enligt 8 kap. 2 § regeringsformen till det
s.k. obligatoriska lagområdet vilket innebär att riksdagen inte kan delegera sin normgivningsmakt.
I medborgarförslag som regionfullmäktige (§ 163/2019) överlämnat till regionstyrelsen har Mikael Söderholm föreslagit en fastighetsskatt på fritidshus ägda av icke
bofasta.
Medborgarförslaget gäller således en sådan statlig angelägenhet, skatt, som regionen
inte får ha hand om. Förslaget bör därför inte föranleda någon vidare åtgärd.
För övrigt kan upplysas att fastighetsskatten för småhus är slopad. Istället tas ut en
statlig s.k. kommunal fastighetsavgift och regionen får från staten del av avgiften.
Ärendets behandling under mötet

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

Medborgarförslag 2019-03-25
Regionstyrelseförvaltningen 2019-08-28
Skickas till
Förslagsställaren
Regionfullmäktige

41 (99)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Datum
2019-03-25 22:18

Ärendenummer
#10653

Sida
1(1)

Inskickat av: Mikael Lars Axel Söderholm

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Fastighetsskatt på fritidshus ägda av icke bofasta.
Beskrivning och motivering
Fritidshus bör beskattas i den kommun där fastigheten finns och inte i den kommun där ägaren är mantalsskriven.
Ägare av fritidshus använder och utnyttjar tjänster såsom vatten, avlopp, latrintömning och sophantering utan att betala något extra utöver
de fasta taxorna.
Medans bofasta på Gotland som har fritidshus, får betala både fastighetsskatt och avgifter för de ovan beskrivna tjänster.

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
Mikael Lars Axel Söderholm
Adress
VIBBLE ASPLUNDS VÄG 8

Postnummer och ort
62260 VISBY

E-postadress
-

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

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-10-24

TN § 228

TN § 228

Medborgarförslag. Bygg offentliga toaletter i
anslutning till Klättersilon i Visby Hamn.

TN 2019/2151
TN AU § 193

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden anser att medborgarförslaget besvarat.

Ett medborgarförslag har inkommit till Region Gotland där förslagsställaren berättar
att den toalett som Visby Klätterklubb nyttjat rivs vid Klättersilon. Det saknas i
dagsläget offentliga toaletter i Visby, så därför kunde Regionen slå två flugor i en
smäll. Offentliga toaletter för stans besökare och dessutom en lösning för Visby
Klätterklubbs ca 200 medlemmar.
Bedömning

Teknikförvaltningen har renoverat manskapsbyggnaden som ligger i anslutning till
silon på holmen i Visby hamn. Syftet med denna renovering var att byggnaden
behövde underhållas. I renoveringen ingick även att rusta upp den befintliga
toaletten. Denna toalett används för de hyresgäster, Visby klätterklubb och
Destination Gotland, som hyr i silon. Angående offentliga toaletter i Visby så
bedöms antalet var tillräckligt, i området kring hamnen finns det vid hamnplan samt
att det byggs en ny offentlig toalett vid Almedalen.
Barn- och genusperspektiv – Den nya toaletten underlättar för hyresgästerna i Silon,
unga som gamla.
Landsbygdsperspektiv – Berör endast området i kring Visby hamn.
Ekonomisk konsekvensanalys – Driftkostnaden för renoveringen täcks av hyran.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden anser att medborgarförslaget besvarat.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2019/0514
Tjänsteskrivelse 2019-09-18
Skickas till
Regionstyrelsen Förslagsställaren
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Datum
2019-05-14 21:11

Ärendenummer
#11736

Sida
1(1)

Inskickat av: Lars Morgan Sjöström

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Jag tycker att Region Gotland bör bygga offentliga toaletter i anslutning till Klättersilon i Visby Hamn.
Beskrivning och motivering
I dagarna rivs den toalett som Visby Klätterklubb nyttjat vid Klättersilon. Det saknas i dagsläget offentliga toaletter i Visby, så därför
kunde Regionen slå två flugor i en smäll. Offentliga toaletter för stans besökare och dessutom en lösning för Visby Klätterklubbs ca 200
medlemmar.

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

Kontaktuppgifter
För- & Efternamn
Lars Morgan Sjöström
Adress
BERGBETNINGEN 1

Postnummer och ort
621 41 Visby

E-postadress
morgan@gotlandactive.se
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-10-16

HSN § 108

HSN § 108

Medborgarförslag. TV-utbud på regionens
äldreboenden, Korpen, lasarettet etc

HSN 2019/369
HSN-AU § 109

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

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

Ett medborgarförslag har inkommit gällande tv-utbudet på regionens äldreboenden,
Korpen och lasarettet etcetera. Regionfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget
till hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden för besvarande. Medborgaren
skriver att det är 2019 och bara några få kanaler och inte kul att vara på dessa ställen
med så få tv-kanaler.
Region Gotland erbjuder de fria kanalerna SVT1, SVT2, SVT24, SVTB,
Kunskapskanalen, TV4 och TV6. Dessa kanaler kan tas emot utan extra kostnad
med vanlig antenn och digitaltv-mottagare och kräver inte något programkort.
Om boenden på ett äldreboende önskar ett annat tv-utbud än det som erbjuds via
Region Gotland finns det möjlighet att köpa ett eget abonnemang till sin tv i
lägenheten.
På många äldreboenden finns även möjlighet att, via en smart-tv som finns på
boendet, spela upp innehåll från exempelvis en mobiltelefon till tv:n. Det finns även
surfplattor för utlåning på äldreboenden där boenden via privat konto kan se på det
som önskas. På de surfplattor som kan lånas ut finns även SVT play och Youtube
installerat.
På lasarettet finns det tv i princip alla rum för inneliggande patienter. Förutom ovan
nämnda utbud av tv-kanaler så byggs det ut ett öppet nätverk där patienterna kan se
på tv via medhavd mobil eller surfplatta. Vårdtiderna är i regel mycket korta och det
har inte heller i andra sammanhang framförts behov av ett större utbud av kanaler.
Bedömning

Trenden är tydlig att allt fler väljer att se filmer, sport etcetera via egna mobila
enheter (dator, surfplatta eller mobiltelefon) vilket möjliggör en större valfrihet
gällande tv-utbudet. Detta möjliggör även för den enskilde att se på tv var man än
befinner sig inom Region Gotlands verksamheter. Det trådlösa nätverket byggs ut
fortlöpande och per idag har nästan alla äldreboenden på Gotland ett trådlöst nätverk
som är fritt att använda både för boende och anhöriga.
Utifrån den utveckling som beskrivs ovan samt det ekonomiska läge som
socialförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen befinner sig i så finns det
1 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-10-16

HSN § 108

inget utrymme för att köpa in ytterligare tv-kanaler. Det skulle troligtvis motsvara
kanalabonnemang till minst 300 tv-apparater.
Kostnaden skulle bli hög för Region Gotland och det skulle sannolikt vara svårt att
tillgodose de olika önskemål som finns gällande vilka tv-kanaler som ska finnas.
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 § 109
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
förvaltningens svar.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 12 september 2019
Medborgarförslag
Skickas till
Ingela Ekman, förslagsställare
Regionfullmäktige
Socialnämnden
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-10-16

SON § 137

SON § 137

Medborgarförslag. TVutbud på regionens
äldreboenden, Korpen, Lasarettet, etc. RF §
203.

SON 2019/242
SON/AU § 67

Socialnämndens beslut

 Socialnämnden beslutar att anse medborgarförslaget besvarat med förvaltningens
svar.

Ett medborgarförslag har inkommit gällande tv-utbudet på regionens äldreboenden,
Korpen och lasarettet etcetera. Regionfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget
till hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden för besvarande. Medborgaren
skriver att det är 2019 och bara några få kanaler och inte kul att vara på dessa ställen
med så få TV-kanaler.
Region Gotland erbjuder de fria kanalerna SVT1, SVT2, SVT24, SVTB,
Kunskapskanalen, TV4 och TV6. Dessa kanaler kan tas emot utan extra kostnad
med vanlig antenn och digitaltv-mottagare och kräver inte något programkort.
Om boenden på ett äldreboende önskar ett annat tv-utbud än det som erbjuds via
Region Gotland finns det möjlighet att köpa ett eget abonnemang till sin egen tv i
lägenheten.
På många äldreboenden finns även möjlighet att, via en smart-tv som finns på
boendet, spela upp innehåll från exempelvis en mobiltelefon till tv:n. Det finns även
surfplattor för utlåning på äldreboenden där boenden via privat konto kan se på det
som önskas. På de surfplattor som kan lånas ut finns även SVT play och Youtube
installerat.
På Visby lasarett finns tv i princip i alla rum för inneliggande patienter. Förutom
ovan nämnda utbud av tv-kanaler så byggs det ut ett öppet nätverk där patienterna
kan se på tv via medhavd mobil eller surfplatta. Vårdtiderna är i regel mycket korta
och det har inte heller i andra sammanhang framförts behov av ett större utbud av
kanaler.
Bedömning

Trenden är tydlig att allt fler väljer att se filmer, sport etcetera via egna mobila
enheter (dator, surfplatta eller mobiltelefon) vilket möjliggör en större valfrihet
gällande tv-utbudet. Detta möjliggör även för den enskilde att se på tv var man än
befinner sig inom Region Gotlands verksamheter. Det trådlösa nätverket byggs ut
fortlöpande och per idag har nästan alla äldreboenden på Gotland ett trådlöst nätverk
som är fritt att använda både för boende och anhöriga.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-10-16

SON § 137

Utifrån den utveckling som beskrivs ovan samt det ekonomiska läge som
socialförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen befinner sig i så finns det
inget utrymme för att köpa in ytterligare tv-kanaler. Det skulle troligtvis motsvara
kanalabonnemang till minst 300 tv-apparater. Kostnaden skulle bli hög för Region
Gotland och det skulle sannolikt vara svårt att tillgodose de olika önskemål som finns
gällande vilka tv-kanaler som ska finnas.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 12 september 2019
Medborgarförslag daterat 16 maj 2019
Skickas till
Ingela Ekman, förslagsställare
Regionfullmäktige
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Datum
2019-05-16 11:32

Ärendenummer
#11784

Sida
1(1)

Inskickat av: INGELA EKMAN

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
TV utbud på regionens äldreboenden, Korpen, Lasarettet, etc
Beskrivning och motivering
Nu är det 2019 och bara några få kanaler, inte kul att var på dessa ställen med så få kanaler på TV:n, tråkigt är det ändå

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

Kontaktuppgifter
För- & Efternamn
INGELA EKMAN
Adress
STORA TÖRNEKVIOR 5 LGH 1406

Postnummer och ort
621 37 Visby

E-postadress
ingela_ekman@hotmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-10-24

TN § 224

TN § 224

Medborgarförslag. Bi-vänligare Visborg

TN 2019/2152
TN AU § 189

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Ett medborgarförslag har inkommit i vilket gräsytan i mitten av Visborg önskas
skötas med hänsyn till bin och insekter samt att bikupor sätts upp.
Bedömning

Teknikförvaltningen anser att de inte kan påverka skötseln av gräsytan i mitten av
Visborg eftersom marken inte tillhör regionen och därför inte ingår i regionens
skötseluppdrag.
Inom exploateringsprojektet stadsutveckling Visborg finns flera ytor som redan idag
är gynnsamma för bin och andra insekter och som planeras vidareutvecklas med
hänsyn till biologisk mångfald.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2019-07-02
Tjänsteskrivelse 2019-09-03
Skickas till
Regionstyrelsen, förslagsställaren och fastighetsägaren.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Datum
2019-05-20 11:48

Ärendenummer
#11860

Sida
1(1)

Inskickat av: THERESE KOOREM

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Bi-vänligare Visborg
Beskrivning och motivering
Vi står inför ett stort hot gällande utrotning av bin och insekter, något som är förödande för hela vår existens. Som ett led i att försöka
upplysa och, om möjligt, stoppa den negativa utvecklingen, har en hel del upprop gjorts från olika håll. Det handlar ofta om att göra vår
närmiljö lite mer bi-vänlig och tänka på hur vi använder våra marker och vilka växter vi planterar.
Som ett led i detta, som både skulle vara av stort praktiskt värde, liksom ett stort symbolvärde, föreslår jag därför att regionen, på tex
Visborg, ser till att den stora gräsplätten i mitten sköts på ett sådant sätt att det gynnar bin och insekter, samt att några bikupor sätts upp på
strategiska platser.
Åtgärden skulle också kunna vara ett av flera steg för att tänka mer klimatsmart och miljövänligt, i det lilla och i det stora!

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

Kontaktuppgifter
För- & Efternamn
THERESE KOOREM
Adress
VÄSKINDE IDHOLMEN 930

Postnummer och ort
622 75 Visby

E-postadress
maria.therese.k@hotmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-10-24

TN § 225

TN § 225

Medborgarförslag. Bredda Hangarvägen,
söder om Visby flygplats, till förmån för en
cykelväg.

TN 2019/2154
TN AU § 190

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Ett medborgarförslag har inkommit, där förslagsställaren föreslår att Region Gotland
knyter ihop Väg 149, Broväg och Skarphäll på ett bra sätt genom att bredda
Hangarvägen, söder om Visby flygplats, till förmån för en cykelväg.
Idag är inte Hangarvägen säker för varken cyklister eller gående, gärna med
belysning.
Bedömning

Teknikförvaltningen ser positivt på förslaget men sträckan finns ej med i Region
Gotlands antagna cykelplan. Sträckan är inte prioriterad enligt cykelplanen. Befintlig
detaljplan för Hangarvägen stödjer ej en cykelväg. Implementering av cykelvägen
skulle kräva att befintlig detaljplan upphävs och en ny detaljplan tas fram.
Barn- och genusperspektiv- Genom att skapa en cykelväg kan Region Gotland öka
trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och göra sträckan mer tillgänglig för alla
medborgare.
Landsbygdsperspektiv -Den föreslagna vägen ligger i Visby.
Ekonomisk konsekvensanalys -Förslaget ryms ej i befintlig budget, förvaltningen har
möjlighet att söka statlig medfinansiering för vägen framöver.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2019-06-07
Tjänsteskrivelse datum 2019-09-30
Skickas till
Regionstyrelsen, förslagsställaren.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Datum
2019-06-07 07:38

Ärendenummer
#12430

Sida
1(1)

Inskickat av: ANDRÉAS SÖDERLUND

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Bredda Hangarvägen, söder om Visby flygplats, till förmån för en cykelväg.
Beskrivning och motivering
Knyter ihop Väg 149, Broväg och Skarphäll på ett bra sätt.
Idag är inte Hangarvägen säker för varken cyklister eller gående, gärna med belysning.

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
ANDRÉAS SÖDERLUND
Adress
VIOLVÄGEN 6

Postnummer och ort
621 50 Visby

E-postadress
Viol2009@hotmail.se
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-10-24

TN § 226

TN § 226

Medborgarförslag. Se över befintliga s.k.
”järnvägsbankar” och gör på lämpliga
platser dessa till asfalterade cykelbanor

TN 2019/2156
TN AU § 191

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Ett förslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Region Gotland ska på
lämpliga platser göra gamla järnvägsbankar till asfalterade cykelvägar.
Bedömning

Regionfullmäktige beslutade 2019-05-13 (§ 156), att upplåta banvall på sudret till en
förening med syfte att nyttjas som gång och cykelbana. Region Gotland ansvarar inte
för drift- och underhållskostnader i det fallet. Region Gotland planerar inte att rusta
upp några banvallar eftersom banvallarna inte ligger i anslutning till målpunkter och
trafikstråk som används idag, men också för att finansiering saknas.
Barn- och genusperspektiv – Perspektivet berörs inte.
Landsbygdsperspektiv – Förslaget berör endast banvallar på landsbygden.
Ekonomisk konsekvensanalys – Genomförandet av förslaget ryms inte inom
befintlig budget.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2019-06-14
Tjänsteskrivelse 2019-09-24
Skickas till
Regionstyrelsen, förslagsställaren
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-10-22

BUN § 123

BUN § 123

Medborgarförslag. Installera porrfilter i
skolor m.m.

BUN 2018/1013
BUN au §85

Barn- och utbildningsnämndens beslut


Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till förvaltningens
tjänsteskrivelse.

Ett medborgarförslag har överlämnats från regionfullmäktige till barn- och
utbildningsnämnden för besvarande. Förslaget är formulerat som en frågeställning;
”Har kommunen installerat porrfilter/teknisk lösning på wi-fi-nätverk och digitala enheter i
kommunens förskolor, skolor, fritids, bibliotek och andra platser som kommunen är huvudman för
där barn vistas?”
I texten framgår det även att förslagsställaren förväntar sig att kommunen installerar
porrfilter/teknisk lösning samt inför porrfri policy för regionens nätverk
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF) gör följande bedömning i frågan om
så kallade porrfilter:
Risken att se pornografi på skolans datorer behöver minimeras men det finns
svårigheter med att lösa det med att införa filter. Någon riktigt bra teknisk lösning
har förvaltningen ännu inte funnit och något specifikt porrfilter finns inte installerat.
UAF utesluter dock inte att det kan komma att installeras i framtiden.
UAF väljer också att jobba med elevernas värderingar. Skolorna fortsätter att
utveckla undervisningen så att eleverna får stöd i att utveckla goda och jämställda
relationer. Pedagogerna skall tillsammans med eleverna alltid jobba med ett kritiskt
förhållningssätt för att i tidig ålder lära sig att surfa säkert och tryggt. UAF gör
kontinuerlig omvärldsbevakning, har dialog med andra kommuner och följer SKL:s
arbete med att ta fram vägledning på området.
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordförande Stefan Nypelius (C), föreslår att medborgarförslaget anses besvarat med
hänvisning till förvaltningens tjänsteskrivelse.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag #8579, RF §84
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2019-09-18
Skickas till
Förslagsställaren
Regionstyrelsen
1 (1)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Utbildnings och arbetslivsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
BUN 2018/1013

Bo Eriksson
Avdelningschef kvalitet och utveckling

18 september 2019

Barn och utbildningsnämnden

Medborgarförslag. Installera porrfilter i skolor m.m.
Förslag till beslut

•

Medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till förvaltningens
tjänsteskrivelse.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har överlämnats från regionfullmäktige till barn och
utbildningsnämnden för besvarande. Förslaget är formulerat som en frågeställning;
”Har kommunen installerat porrfilter/teknisk lösning på wi-fi-nätverk och digitala enheter i
kommunens förskolor, skolor, fritids, bibliotek och andra platser som kommunen är huvudman för
där barn vistas?”
I texten framgår det även att förslagsställaren förväntar sig att kommunen installerar
porrfilter/teknisk lösning samt inför porrfri policy för regionens nätverk.
Ärendebeskrivning

I samband med att digitaliseringen av samhället pågår kontinuerligt så behöver såväl
vårdnadshavare som skola ge barn och ungdomar god vägledning i att använda sig av
digitaliseringens möjligheter på bästa sätt. Dock finns det en oro för att de riskerar att
utsättas för till exempel pornografi och extremt våld via skolans eller sin egen digitala
utrustning. Kring detta pågår det sedan en tid en debatt om huruvida Sveriges
förskolor och skolor borde införa innehållsfilter, eller porrfilter som det kallas i
debatten. Tanken är att ett filter skall blockera en webbsida som definierats som
olämplig om en användare av nätverket, medvetet eller omedvetet, försöker besöka
sidan.
Filter ger tyvärr inte hundraprocentig garanti i nuläget. Orsaken till det är svårigheten
att bedöma vad som ska bort och vad som ska vara kvar. Innehåll som klassas som
olämpligt definieras av värderingar. Om det finns olika syn på ett visst innehåll, finns
det risk för att filtrering sker godtyckligt. Vem ska bestämma vad som är vad? Vilken
typ av information om sex och samlevnad kan passera?
Ett flertal kommuner har infört filter men andra har valt att hantera detta på annat
sätt. Det finns också en stor osäkerhet hos många kommuner, inför beslut, om vilken
väg de skall välja. Kommuner som valt att installera filter har t.ex. gjort så att det
1 (3)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-gvn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Utbildnings och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BUN 2018/1013

ingår i brandvägglösningen och ska blockera grova våldssexsidor och begränsa
tillgängligheten till porr. Men då filtret inte blockerar allt utan endast begränsar
tillgängligheten så har de samtidigt tagit fram stöd till pedagoger för undervisning och
samtal om nätpornografi. Ett filter får heller inte göra så att vuxna invaggas i falsk
säkerhet och pratar om porr ännu mindre än i dag. Det kan få konsekvenser eftersom
vuxenstödet redan är svagt för många unga.
För många kommuner är detta också en ekonomisk fråga. Finns utrymmet att lägga
ekonomiska och personella resurser på detta eller skall pengarna gå direkt till
undervisningen för att jobba med ett kritiskt förhållningssätt?
Alla är dock överens om att minimera risken att se pornografi på skolans datorer.
Det är i nuläget upp till varje kommun att själv välja om de ska ha porrfilter eller inte.
Sveriges kommuner och landsting, SKL, jobbar på att ta fram en vägledning till
kommunerna. Den skall vara till för att stödja beslutsfattare i kommunerna och i
samband med detta görs en inventering från de kommuner som har erfarenhet av
införande och användning av filter.
Bedömning

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF), Region Gotland, gör följande
bedömning i frågan om så kallade porrfilter;
Risken att se pornografi på skolans datorer behöver minimeras men vi ser svårigheter
med att lösa det med att införa filter. Vi är medvetna om att finns flera olika tekniker
för detta. Någon riktigt bra teknisk lösning har vi ännu inte funnit och något specifikt
porrfilter finns inte installerat. Vi utesluter dock inte att det kan komma att installeras
i framtiden. För närvarande använder vi oss av tjänster för att svartlista sidor med
olämpligt innehåll, till exempel porr. Detta hanteras manuellt inom regionens ITavdelning.
De filter som finns och som vi hittills tittat på uppfyller inte de krav som vi tycker vi
kan ställa. I nuläget har vi i stället valt att jobba med elevernas värderingar. Att
skolorna fortsätter att utveckla undervisningen så att eleverna får stöd i att utveckla
goda och jämställda relationer. Pedagogerna skall tillsammans med eleverna alltid
jobba med ett kritiskt förhållningssätt för att i tidig ålder lära sig att surfa säkert och
tryggt. Vilket skall innebära att eleverna lär sig att själva undvika, tolka och bearbeta
oönskat innehåll.
Frågan om filter har aktualiserats i omgångar och den är aktuell inom förvaltningen.
Vi gör kontinuerlig omvärldsbevakning, har dialog med andra kommuner och följer
SKL:s arbete med att ta fram vägledning. Detta sammantaget ger oss efterhand mer
underlag för att göra ny bedömning om möjligheten att installera filter.
Policy för användning av lärplatta/dator inom regionens nätverk, UAF, Region
Gotland. UAF har i dagsläget två policys och avtal när det gäller digital utrustning
och användande av regionens nätverk i skolmiljö. En för den kommunala för- och
grundskolan och en för gymnasieskolan.
”Tillgång till lärplatta för elever i Region Gotlands kommunala skolor”
”Avtal om lån av dator och lärplatta”
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Utbildnings och arbetslivsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
BUN 2018/1013

I båda dessa policys framgår bl.a. följande;
Användning av nätverk och internet
* Elevens nätkonto är personligt och får inte delas med någon annan
* Eleverna skall ha ett gott uppträdande
Eleven får inte;
* sprida texter eller ljud som kan upplevas som kränkande
* Besöka webbsidor som visar olämpligt innehåll. Exempel på detta är sidor med pornografiskt
material, sidor som visar grovt våld, rasism, diskriminering och sidor som beskriver hur man utför
olagliga handlingar
3.8 Kontroll av att reglerna följs
Skolan gör vid behov kontroller. Vid en kontroll har skolan tillgång till all data som lagras på
lärplattan.
Ansvar
Om det finns anledning att för skolan att misstänka att eleven gjort en olaglig handling görs
polisanmälan.
Om eleven bryter mot gällande lagar och regler så kan det även leda till att eleven blir
av med dator eller lärplatta och/eller stängs av från skolans nätverk, tillfälligt eller
under längre tid.
Förvaltningens samlade bedömning och svar på medborgarförslaget är följande;
* Något specifikt porrfilter finns inte installerat. Vi utesluter dock inte att det kan
installeras i framtiden. För närvarande använder vi oss av tjänster för att svartlista
sidor med olämpligt innehåll, till exempel porr.
Pedagogerna skall tillsammans med eleverna alltid jobba med ett kritiskt
förhållningssätt för att i tidig ålder lära sig att surfa säkert och tryggt. Vilket skall
innebära att eleverna lär sig att själva undvika, tolka och bearbeta oönskat innehåll.
* Policy för användning av lärplatta/dator inom regionens nätverk i skolmiljö är
framtagen och införd.
Beslutsunderlag

-

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse: Medborgarförslag.
Installera porrfilter i skolor m.m.2018-09-16
”Tillgång till lärplatta för elever i Region Gotlands kommunala skolor”
”Avtal om lån av dator och lärplatta, Wisbygymnasiet”

Utbildnings och arbetslivsförvaltningen

Karl-Erik Söderberg
Tf. Utbildningsdirektör
Skickas till
Regionfullmäktige, förslagsställaren
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Datum
2018-12-13 14:36

Ärendenummer
#8579

Sida
1(1)

Inskickat av: MAJA ERIKSSON BERLING

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Installera porrfilter i skolor mm. Vi måste jobba för att barn ska få sin sexualkunskap genom andra källor än våldsporr.
Beskrivning och motivering
Se bilaga
Bilagor
Här kan du bifoga filer om dessa kan hjälpa till att beskriva ditt förslag.
Hej+kommun+(medborgarförslag).pdf (75 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.
Kontaktuppgifter
För- & Efternamn
MAJA ERIKSSON BERLING
Adress
SLOTTSBACKEN 5 A LGH 1001

Postnummer och ort
62157 VISBY

E-postadress
majaberling@gmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Hej,
Har kommunen installerat porrfilter/teknisk lösning på wi-fi-nätverk och digitala enheter i
kommunens förskolor, skolor, fritids, bibliotek och andra platser som kommunen är huvudman för
där barn vistas?
På internet har barn rak tillgång till rasistisk, sexistisk och våldsam porr, både frivilligt och ofrivilligt.
Porrindustrins aggressiva marknadsföring når även barn som inte själva söker aktivt efter porr bland
annat genom pop-up-annonser, enkla sökord och länkade filmer. Enligt forskning innehåller cirka 90%* av
alla scener i nätporren våld och de stora porrhubbarna har pedofila kategorier med hundratusentals
pedofila porrfilmer.
Läkare, psykologer, gynekologer, advokater och kriminologer med flera vittnar från sitt dagliga arbete
med barn om hur porren genererar en eskalerande fysisk och psykisk hälsokris bland barn. Polisen,
NOAs, egen kartläggning** visar att skolan är den plats där flest flickor utsätts för sexuella trakasserier
utanför hemmet. Barnens MeToo-upprop #kidstoo och #tystiklassen innehåller åtskilliga exempel på en
utbredd sexuell utsatthet bland barn i skolor. Flickor berättar hur pojkar exponerar dem för våldsporr mot
deras vilja i skolan när lärare inte ser och hur killar trakasserar tjejer med referenser från sexuella
övergrepp i porrfilmer.
Som kommuninvånare förväntar jag mig att förskola, skola, fritids, bibliotek och andra platser i
kommunens regi där barn vistas ska vara vara en porrfri zon utan risk att exponeras för porr. För porrfria
zoner ska bli realitet är det nödvändigt att kommunen:
●

Installerar porrfilter/teknisk lösning på kommunens digitala enheter, kommunens öppna
wi-fi-nätverk och wi-fi-nätverk i verksamheter där kommunen är huvudman.

●

Inför porrfri policy om att det inte är okej att spela upp porr via kommunens nätverk, på
kommunens digitala enheter, och/eller på privat teknisk utrustning som t.ex. privat mobiltelefon på
de verksamheter som kommunen är huvudman där barn vistas: till exempel: förskolor, skolor,
fritids, bibiliotek.

Nedan följer:
1. Argument för porrfilter/teknisk lösning
2. Det är olagligt att exponera barn för porr
3. Myter om porrfilter/teknisk lösning

Jag hoppas på ett gott samarbete och att vi tillsammans kan göra de allmänna platser som kommunen
ansvarar för till porrfria zoner.
Jag ser fram emot ert svar!
Vänligen,
Kommuninvånare

1. Argument för porrfilter/teknisk lösning i allmänna miljöer
●
●

●

Kommunens verksamhet ska stå för antivåld, antirasism, jämställdhet och allas lika värde porrens raka motsats på alla punkter.
Porrfilter/teknisk lösning och porrfri policy om att allmänna platser i kommunens regi ska vara en
porrfri zon har ett mycket starkt normbildande signalvärde, likt samtyckeslagen, sexköpslagen
samt åldersgräns på alkohol och tobak.
Enligt forskning innehåller ca 90% av alla scener i nätporren våld mot kvinnor som stryptag,
slag, "gagging" och “ass to mouth”.*

2. Det är olagligt att exponera barn för våld
●

Barnkonventionen blir lag i Sverige 1 januari 2020. Barnets rättigheter i enlighet med
barnkonventionen kräver att vuxna ger barn det skydd från våld som barn har rätt till. Det
finns artiklar i Barnkonventionen som är särskilt viktiga när det gäller barn och våld.
”Konventionsstaterna skall uppmuntra utvecklingen av lämpliga riktlinjer för att skydda
barnet mot information och material som är till skada för barnets välfärd, med beaktande
av bestämmelserna i artiklarna 13 och 18.” (artikel 17e)
Porrfilter/teknisk lösning är en viktig åtgärd för att förebygga att barns välfärd skadas av
information och material som är skadliga för barn, till exempel den våldsamma nätporren.
(unicef.se/barnkonventionen)

●

Porrbilder får inte sättas upp på allmänna platser som till exempel på anslagstavlor eller
väggen på skolor. Den som gör det kan dömas till böter eller fängelse. (Om brott mot allmän
ordning, kapitel 16 paragraf 11)
Digitala bilder och filmer med porr på skärmar borde vara likvärdigt med printade bilder med porr.

●

Porrfilmer får inte visas på TV vid tidpunkter då barn brukar titta. (Radio och Tv-lag
(2010:696), kapitel 5 paragraf 2)
Nätporren finns alltid tillgänglig för barn, dygnet runt, alltså även på tidpunkter då barn brukar titta
om det saknas porrfilter/teknisk lösning på wi-fi-nätverk och digitala enheter: läsplatta, dator och
mobiltelefon.

●

Porr får inte innehålla bilder av barn. Den som gör, tittar på, sprider, säljer, ger bort eller
gör det möjligt för någon att få tag på barnpornografiska bilder gör något olagligt. Som
barn räknas enligt lagen den som är under 18 år. (Brottsbalken, kapitel 6 sexualbrott paragraf
10)
Om det saknas porrfilter/teknisk lösning kan det tyvärr även finnas olagliga dokumenterade
sexuella övergrepp på barn så kallad "barnporr" tillgängligt för barn på internet trots att tele- och
internetleverantörerna måste erhålla filtrering. Det beror bland annat på att kvalitén på
leverantörernas filtrering mot “barnporr” varierar. Det är även ofta omöjligt att fastställa identitet
och ålder på medverkande i den vanliga nätporren. Det är vanligt att deltagarna i porrfilmer är
offer för människohandel och saknar identitetshandlingar. Ofta framställs även deltagarna i

porrfilmer för att de ska se ut som just barn med tandställning, styling enligt barnmode och filmas
i miljöer som ser ut som barnrum.
●

Man får inte sprida porr som visar sexuellt våld eller tvång där någon till exempel riskerar
att skadas. (Brott mot allmän ordning, kapitel 16 paragraf 10 c)
Forskning visar, redan för tio år sen, att cirka 90% av alla scener i nätporren innehöll våld som
bland annat slag, stryptag, “ass-to-mouth” och “gagging”.** Det finns åtskilliga vittnesmål från
lärare och förskolepedagoger som berättar att de av misstag har exponerat hela skolklasser och
förskolegrupper för våldsporr genom pop-up-annonser och länkade filmer på internet. Kriminolog
Maria Dufva säger: “Att bevittna viss porr idag är att bevittna en brottsplats.” En it-miljö som
saknar porrfilter/teknisk lösning är varken bra för barn eller kommunanställda.

3. Myter om porrfilter/teknisk lösning
Myt: Porrfitler/teknisk lösning tar bort viktig information om sex och samlevnad.
Fakta: Det är enkelt att korrigera om ett porrfilter skulle ta bort en viss sida av misstag.
Myt: Porrfilter/teknisk lösning är kontraproduktivt på grund av att samtalen skulle utebli.
Fakta: Forskning från Uppsala universitet visar att 0% av barnen i studien hade pratat med en vuxen om
porr någon gång, detta gäller både med och utan porrfilter. Alltså, samtalen uteblir om inte vuxna initierar
samtalen.
Myt: Porrfilter/teknisk lösning fungerar inte
Fakta: 1. Det finns olika porrfilter som är mer eller mindre säkra. 2. Det är inte omöjligt att hacka sig runt
ett porrfilter men det förhindrar ofrivillig exponering och det försvårar tillgängligheten.

Källor:
*http://unizon.se/engagera-dig/resurser-och-material/10-sammanfattande-punkter-fran-forskningen-om-po
rr-och
** https://polisen.se/siteassets/dokument/ovriga_rapporter/lagesbild-over-sexuella-ofredanden.pdf

Det här dokumentet är framtaget av barnrättsorganisationen #porrfribarndom i november 2018.
För mer information om barns ofrivilliga exponering för nätporr, barns porrkonsumtion och dess
hälsokonsekvenser för barn samt referenser till informationen ovan vänligen besök:
https://www.porrfribarndom.se/

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2019-11-18

Handlingar till

Ärende 24

Medborgarförslag; nyinkomna
Innehåll
•

Liselotte Nygrens medborgarförslag om alkoholmätare i Region Gotlands
fordon. (inkom 2019-10-17) RS 2019/1176
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.

•

Nina Hallbergs medborgarförslag om färre parkeringsplatser till förmån för
bilpooler. (inkom 2019-10-22) RS 2019/1187
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Jens Cederblads medborgarförslag om att ta bort varor märkta med
Ekologiskt och Fairtrade. (inkom 2019-10-27) RS 2019/1204
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.

•

Maja Allards medborgarförslag om farthinder på Smedjegatan i Visby.
(inkom 2019-10-27) RS 2019/1206
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Anna Karimos medborgarförslag om snabbar byten av trasiga gatlyktor.
(inkom 2019-11-10) RS 2019/1266
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Jimmy Anderssons medborgarförslag om söndagsöppet på ungdomsgården
Puma för alla åldrar. (inkom 2019-11-12) RS 2019/1275
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden.

•

Rikard von Zweigbergks medborgarförslag om enkelriktat på A7-området för
bättre möjligheter att parkera. (inkom 2019-11-14) RS 2019/1292
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden

Datum
2019-10-17 12:49

Ärendenummer
#16641

Sida
1(1)

Inskickat av: LISELOTTE NYGREN

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Alkomätare
Beskrivning och motivering
Alkomätare behöver införas i alla regionbilar. Det är en stor kostnad men liv kostar mer. Det är infört i annan trafik som taxi, buss och
lastbilar men hur många bilar har inte regionen där man inte har en aning om hur förarna har för grund. Vi vet att det förekommer. Om
man inte dricker innan jobbet så finns det kvar efter intag av alkohol och man kommer "bakis" till jobbet.

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- och efternamn
LISELOTTE NYGREN
Adress
TRÄDGÅRDSGATAN 351

Postnummer och ort
621 54 Visby

E-postadress
lise-lotte_58@hotmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2019-10-27 09:37

Ärendenummer
#16858

Sida
1(1)

Inskickat av: JENS CEDERBLAD

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Ekologiskt och fairtrade varor.
Beskrivning och motivering
I besparingstider bör Region Gotland gå över till vanliga livsmedel. Ekologiskt och fairtrade varor är mycket dyrare än vanliga
livsmedel. Många av dessa varor smakar dessutom sämre. Som tex Kahls kaffe, fairtrade och ekologiskt. Det smakar som medel mot
husbock. Ekologisk mjölk är minst 1kr dyrare än vanlig mjölk. Hur många liter mjölk går det åt i Regionens verksamheter per månad.
Det blir en bra besparing åt Regionen, per år, som kan gå till något mer vettigt i olika verksamheter. Det finns mer ekologiska varor,
men tar bara upp dessa 2, då kaffe och mjölk är basvaror i Regionen.

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- och efternamn
JENS CEDERBLAD
Adress
JUNGMANSGATAN 298

Postnummer och ort
621 52 Visby

E-postadress
Cederblad.jens@gmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2019-10-27 19:53

Ärendenummer
#16866

Sida
1(1)

Inskickat av: Maja Ingrid Elisabeth Allard

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Fartgupp för Smedjegatan
Beskrivning och motivering
Smedjegatan som löper från norderport är en av visbys mest trafikerade gator. Hastigheten överskrids rejält av de allra flesta bilisterna
samtidigt som barn leker och vuxna promenerar längs vägen. Raksträckan förbi Smedjegatan 11-15 användas som accelerationssträcka
och här skulle fartgupp vara till stor nytta. Får vi ned hastigheten till den tillåtna gränsen minskar både buller, utsläpp och trafikfaran
för alla som vistas i närområdet.

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- och efternamn
Maja Ingrid Elisabeth Allard
Adress
SMEDJEGATAN 13 A

Postnummer och ort
621 55 Visby

E-postadress
Majaallard@gmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2019-11-10 18:23

Ärendenummer
#17209

Sida
1(1)

Inskickat av: Anna Karimo

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Inställelsetid trasiga gatlyktor
Beskrivning och motivering
Jag har systematiskt felanmält trasiga gatlyktor i minst fem år. Vad jag kan minnas har GEAB trettio dagar på sig att byta felanmälda
lyktor. Detta är för lång tid, särskilt under den mörka årstiden.
Som jag ser det är det en säkerhetsfråga framför allt för barn, unga, kvinnor, synsvaga och äldre. Befolkningen blir äldre och därmed
synsvagare.
Därför anser jag att man bör korta ner inställelsetiden, för entreprenören GEAB, till sju eller fjorton dagar. Trettio dagar är alldeles för
länge. Särskilt om man räknar arbetsdagar i stället för kalenderdagar.
Det ser också väldigt illa ut för besökare när Region Gotland inte kan byta ut ljuskällor i sina gatlyktor.
Bilagor
Här kan du bifoga filer om dessa kan hjälpa till att beskriva ditt förslag.
IMG_20191110_165115.jpg (1,3 MB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

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

Kontaktuppgifter
För- och efternamn
Anna Karimo
Adress
SPECKSGRÄND 8 LGH 1001

Postnummer och ort
621 55 Visby

E-postadress
anna.karimo@telia.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2019-11-12 11:30

Ärendenummer
#17255

Sida
1(1)

Inskickat av: JIMMY ANDERSSON

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Söndags öppet på puma ungdomsgård
Åldrar 0-100
Beskrivning och motivering
Söndags öppet på puma gynnar alla åldrar stora som små och vi som är äldre känner en inkludering som inte är möjlig de andra
dagarna på puma eftersom det då är lägre åldrar som får gå dit genom att ha söndags öppet på puma för åldrarna 0-100 så finns det
möjlighet för alla åldrar att komma dit

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- och efternamn
JIMMY ANDERSSON
Adress
STORA TÖRNEKVIOR 132 LGH 1202

Postnummer och ort
621 37 Visby

E-postadress
1jimmyand94@gmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2019-11-14 21:14

Ärendenummer
#17367

Sida
1(1)

Inskickat av: RIKARD VON ZWEIGBERGK

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Enkelrikta gator på A7-området för att förbättra parkeringsmöjligheterna
Beskrivning och motivering
A7-området expanderar och snart kommer ännu fler flytta in på området. Det finns idag mycket begränsade parkeringsmöjligheter och
även när byggarbetena är klara kommer det var svårt med platser.
En enkel lösning på problemet skulle vara att enkelrikta Ada blocks gata och Wilhelmina Skoghs Gata åt varsitt håll och tillåta
parkering på ena sidan. Gatorna är idag tillräckligt breda för att tillåta trafik trots att bilar skulle parkera där. Det skulle dessutom skapa
goda möjligheter för besökare att kunna parkera intill det tilltänkta koloniområdet som enligt detaljplanen ska ligga utmed Wilhelmina
Skoghs Gata.
Konsekvensen skulle i princip vara obefintlig för trafikflödet.

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- och efternamn
RIKARD VON ZWEIGBERGK
Adress
STORGATAN 24 LGH 1001

Postnummer och ort
624 48 Slite

E-postadress
rikardvz@grindpost.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

Interpellation:
Till:

Information om vård vid könsdysfori
Ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden

2016-10-24 antog Regionfullmäktige en del av en motion från Feministiskt initiativ gällande vård
för transpersoner. Förslaget som antogs löd: ”Information om var resurserna med specialistkompetens finns, samt hur vårdmöjligheterna ser ut för transpersoner, ska finnas tillgängliga på hemsida.”
I HSN:s verksamhetsberättelse för 2017 är motionen nämnd, med följande uppföljning: "Komplettering med lokala rutiner har även i 1177 Vårdguiden. (sic)” Någon information om lokala rutiner
står dock inte att finna på 1177 Vårdguiden för Region Gotland. Tvärt om är formuleringarna på
sidan - som har rubriken ”Könsdysfori” - påfallande generella, exempelvis: "I vissa landsting finns
det också speciella HBTQ mottagningar.” Vilket det ju inte gör på Gotland.
I Folkhälsomyndighetens enkätundersökning från 2015 framkommer det att mer än var fjärde transperson blivit dåligt bemött inom vården. Ungefär en tredjedel uppgav att det fanns goda intentioner
i bemötandet, men att personalen saknade nödvändig kunskap.1 Att information då finns tillgänglig
på annat sätt är därför särskilt viktigt.

Min fråga är därför:
- Hur kommer Region Gotland säkerställa att de lokala rutinerna för vård vid könsdysfori
finns tillgängliga på hemsida, exempelvis 1177 Vårdguiden?

Torun Ström, Feministiskt initiativ

17/10 - 2019

1 Transpersoner i Sverige - Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor (2017) Statens offentliga utredningar (SOU 2017:92)

INTERPELLATIONSSVAR
2019-11-18

Interpellationssvar om rutiner för vård vid könsdysfori
Torun Ström har i en interpellation ställt följande fråga till ordförande i HSN:
•

Hur kommer Region Gotland säkerställa att de lokala rutinerna för vård vid könsdysfori
finns tillgängliga på hemsida, exempelvis 1177 Vårdguiden

Bakgrund:
Regionfullmäktige 2016-10-24 § 180 beslutade, efter en motion från Fi följande: ”Information om
var resurserna med specialistkompetens finns, samt hur vårdmöjligheterna ser ut för transpersoner, ska finnas
tillgängliga på hemsida.”
På 1177 Vårdguiden finns uppgifter om vart man skall vända sig - söka Vårdcental, ringa 1177
eller gå till Ungdomsmottagningen (Ungdomsmottagningens digitala sida på Gotland hade 2018
cirka 200 000 besök, ett högt antal jämfört med rikets 8 000 000 besök).
Det finns en tydlig ökning av unga personer som är obekväma med kropp och identitet i Riket
såväl som på Gotland. Hälso- och sjukvårdens bedömning är att könsdysfori är ett av de
områden där Gotlands litenhet gör det svårt för oss att på ett korrekt, patientsäkert och hållbart
sätt upprätthålla lokal kompetens. Idag så remitteras personer med könsdysfori till ANOVA
Karolinska, där utredning och behandling genomförs
Hur kommer Region Gotland säkerställa att de lokala rutinerna för vård vid könsdysfori
finns tillgängliga på hemsida, exempelvis 1177 Vårdguiden?
Det finns för få lokala rutiner och verksamheter representerade på 1177. Det är viktigt att öka
antalet då det är en del i att ge gotlänningarna större möjligheter att informera sig och bli
delaktiga i sin egen/anhörigas vård. Vad gäller könsdysfori, enligt den information jag tagit del av,
så finns det idag ingen upprättad skriftlig rutin. Frågan är väckt och med tanke den ökning som
sker så behöver en plan för detta vara klar under 2020. Region Gotland och Hälso- och
sjukvårdsnämnden har ett jobb att göra!
Mats-Ola Rödén
Ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden

2019-10-21

Interpellation till regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius
om Kultur- och fritidsverksamheten
Gotland är väldigt föreningstätt och har oerhört samhällsviktiga verksamheter inom kulturoch fritidsområdet. De är viktiga för social sammanhållning och kontakter, fokhälsan och det
psykiska välmåendet.
Jag ser att det är oerhört viktigt att kunna behålla och även utveckla kultur- och
fritidsverksamheter trots att Region Gotland har tuffa ekonomiska förutsättningar. Alla
gynnas av ett effektivt nyttjande av våra gemensamma resurser och av det föreningsdrivna
ideella arbetet, samtidigt som det senare stöttas. Detta är viktigt för att minska kostnader
framåt, inte riskera försämrad folkhälsa eller ökande utanförskap.
Det finns flera påbörjade och pågående arbeten inom Region Gotland på kultur- och
fritidsområdet.
Med anledning av ovan har jag följande frågor:
- Finns en tidsplan för en sammanhållen process för det pågående arbetet med Kultur- och
fritids anläggningsstrategi, inkluderat kostnader för drift och underhåll, samt kopplat till
översyn av taxor, avgifter och bidrag liksom till en jämställdhetsanalys?
- Om ja: när presenteras den och finns även en planerad dialogprocess med en bredd av
idrotter och utövare där även skolans behov prioriteras utifrån skollagen?
- Om nej: hur ska det påbörjade arbetet hanteras kopplat till Region Gotlands ekonomi och
budgetprocess?

Isabel Enström

Interpellationssvar
2019-11-14

Interpellationssvar om tidsplan för anläggningsstrategi
Svar på interpellation från Isabel Enström, ”Interpellation till regionstyrelsens ordförande Eva
Nypelius om Kultur- och fritidsverksamheten”. Denna interpellation lämnade Eva över till mig i
egenskap av kultur och fritidsberedningens ordförande.
Finns en tidsplan för en sammanhållen process för det pågående arbetet med Kultur- och fritids
anläggningsstrategi, inkluderat kostnader för drift och underhåll, samt kopplat till översyn av taxor, avgifter och
bidrag liksom till en jämställdhetsanalys?
Ja det finns en tidsplan som presenteras nedan, driftskostnader är kopplat till nyttjandegraden av
anläggningar där det går att mäta.
Om ja: när presenteras den och finns även en planerad dialogprocess med en bredd av idrotter och utövare där även
skolans behov prioriteras utifrån skollagen?
Idrotten har varit med kanaliserat genom GotlandsIdrotten, de har genomfört en
enkätundersökning bland sina medlemsföreningar, de har även haft en referensgrupp som mer
aktivt varit med på möte etc. Detta har varit viktigt ett underlag och förankring för innehållet i
rapporten. Skolans situation belyses också i rapporten där Visby och Roma är de områden där
skolan har svårigheter att få tillräckligt med tid i gymnastikhall.
Planerad tidsplan:
15 okt

Utkast presenterad på KFB

1 dec

Sista svarsdag för remissvar från respektive parti.

15-29 jan

Omskrivet förslag presenteras på KFB

13 feb

RSAU

26 feb

RS

30 mar

RF

Tack för uppmärksammandet av området.
Fredrik Gradelius
Kultur och fritidsberedningens ordförande

Visby 2019-10-21

Interpellation
Prioriteringar för den regionala kulturen
Den regionala kulturen på Gotland spelar en avgörande roll i Gotlands starka och rika kulturliv. Våra
institutioner bidrar till att producera kultur för regionens invånare, de utgör ett nav och en bas också för
det fria professionella kulturlivet och skapar förutsättningar för såväl boende och besökare att erbjudas ett
lite mer spännande och magiskt Gotland.
Den regionala kulturen ingår i den så kallade kultursamverkansmodellen. En modell där regioner,
kommuner och staten samverkar om både inriktning, mål och finansiering. Modellen möjliggör en
professionell kultur spridd över hela landet. Staten bidrar i modellen med ca 23 miljoner per år för att t.ex.
Gotlands museum, länsteatern och gotlandsmusiken ska kunna bedriva sin verksamhet med hög kvalitet
och ett brett utbud.
En gång om året bjuder kulturministern in till samtal med regionerna och SKL om
kultursamverkansmodellen. Ett viktigt tillfälle för att regionerna gemensamt ska kunna påverka modellen
att fungera bättre. För även om modellen i grund och botten är positiv finns regionsgemensamma problem
som lyfts vid dialogen. Men Gotland har som ö särskilda utmaningar att påtala och bevaka.
Inför årets dialog ombads regionerna att förbereda minister och departement genom att i förväg skicka in
två utmaningar och behov som just vår region har. Gotland avstod den möjligheten och avstod således att
påtala och bevaka våra särskilda utmaningar och behov.
Med anledning av detta har jag två frågor till kultur- och fritidsberedningens ordförande Fredrik Gradelius
(c):
1. Varför skickade inte Gotland in något svar gällande utmaningar och behov?
2. Vilka utmaningar och behov ser beredningens ordförande gällande den regionala kulturen på
Gotland?

Filip Reinhag, Socialdemokraterna
Visby, 2019-10-21

Interpellationssvar
2019-11-14

Interpellationssvar angående prioriteringar för kulturen
Svar på interpellation från Filip Reinhag, ”Prioriteringar för den regionala kulturen”.
Varför skickade inte Gotland in något svar gällande utmaningar och behov?
Med anledning av orutin, det var mitt första dialogmöte.
Jag hade dock med mig frågor om möjligheterna att få en större del av kulturpengarna i
stadigvarande bidrag som går att bygga verksamhet på, vilket jag tog upp på dialogmötet.
Men det möttes mest som ett konstaterande att ”ja så är det”, och på något plan förstår jag att
de, regeringen via kulturrådet, vill behålla sin möjlighet att placera pengar i områden där de
också ges möjlighet att profilera sig genom pressmeddelande.

Vilka utmaningar och behov ser beredningens ordförande gällande den regionala kulturen på
Gotland?
Det är många delar som är viktiga i arbetet runt kultur, vi kommer inte ha möjligheten att
utöver uppräkning tillföra nya pengar till kulturområdet de närmaste åren, så vi behöver sätta
ambitionen på en måttlig nivå och hitta nya sätt att finansiera verksamheterna.

Tack för uppmärksammandet av området.
Fredrik Gradelius
Kultur och fritidsberedningens ordförande

Interpellation ställd till Stefan Nypelius, ordförande i barn och utbildningsnämnden.

Enligt Skolinspektionens rapport som kom nu i höst så gör de kraftigt nedslag på hur elevhälsan är
organiserad och deras möjligheter att arbeta förebyggande. Elevhälsan har i dag, pga resursbrist, varit
tvungna att inrikta merparten av sitt arbete mot att ”släcka bränder”.
Skolinspektionen säger vidare att elevernas tillgång till kurator, psykolog och skolsköterska är på vissa
skolenheter inte tillräcklig för att kompetenserna utifrån skolenhetens behov ska kunna genomföra ett
förebyggande och hälsofrämjande arbete som stödjer elevernas utveckling mot målen.
Mot bakgrund av att Gotlands barn och unga i betydligt högre utsträckning än riket har NPF-diagnoser och
en sämre psykisk hälsa är det av största vikt att elevhälsan fungerar tillfredställande och kan arbeta mycket
förebyggande för att förhindra onödigt lidande för både barn, elever och deras anhöriga.
Jag vill därför mot bakgrund av detta ställa dessa tre frågor till Barn och utbildningsnämndens ordförande
Stefan Nypelius:
1. Hur ska ni stärka möjligheterna för alla skolenheter att få tillgång till elevhälsans kompetenser i tillräcklig
utsträckning för att möta behoven?
2. Hur ska ni lösa resursbristen inom elevhälsan så de kan arbeta företrädesvis förebyggande?
3. I styrkortet finns flera mål om barns goda uppväxtvillkor och hälsa. Hur tänker ni styra arbetet mot detta
mål?
Aino Friberg Hansson
Socialdemokraterna

Interpellationssvar
2019-10-16

Interpellation om elevhälsa
Svar på interpellation från Aino Friberg Hansson
Först några generella kommentarer.
Både jag och förvaltningen anser inte att skolinspektionen har formulerat kritik mot hur Barn och
elevhälsan (BEH) är organiserad. Den organisationsmodell som vi har är snarare en garant för att
alla elever ska få tillgång till en samlad elevhälsa oavsett på vilken skolan eleven går. Samtliga
rektorer har tillgång till ett fulltaligt elevhälsoteam (d.v.s. samtliga professioner som lagen
föreskriver). Från central nivå placeras elevhälsopersonal på alla respektive enheter runt om på
ön. En flexibilitet i resurstillgång finns utifrån enheternas, mer tillfälliga, eller något längre, extra
behov av förstärkning.
Det Skolinspektionen konstaterar:
”Huvudmannen har inte sett till, att det på grundskoleenheterna finns tillgång till elevhälsa för
eleverna i förskoleklass och grundskola, så att den kan användas främst förebyggande och
hälsofrämjande och för att stödja elevernas utveckling mot målen. (2 kap. 25 § skollagen).”
Skolinspektionens bedömning:
”Gotlands kommun har inte säkerställt att elevhälsans alla kompetenser finns att tillgå i tillräcklig
utsträckning för alla elever i förskoleklass och grundskola.”
Skolinspektionen påtalade åtgärder:
”Se till att tillgång till elevhälsans alla kompetenser finns i sådan utsträckning att de, utifrån varje
enskild skolas behov, kan användas främst förebyggande och hälsofrämjande i arbetet med att
stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.”
Utifrån tillgänglig statistik
Redovisning från Kolada (kommunernas och landstingens databas):
Kostnad elevhälsa i kommunal grundskola åk 1–9, kr/elev
2017;
- Riket 3571 kr/elev
- Gotland 3282 kr/elev
2018;
- Riket 3516 kr/elev
- Gotland 3762 kr/elev
Jämförelser för 2019 finns inte att tillgå förrän till sommaren 2020.
Redovisning från Verksamhetsledare BarnSam/Regionstyrelseförvaltningen 2017;
- Kontakt med BUP: Gotland drygt 10 % - Riket knappt 6 %
- Förskrivning av ADHD-läkemedel (0–24 år): Gotland 35 per 1000; Riket 20 per 1000
- Antidepressiva läkemedel (0–24 år): Gotland 35 per 1000; Riket 12 per 1000
- Psykisk funktionsnedsättning (18–24 år): Gotland 8 per 1000; Riket 5,5 per 1000
- Orosanmälningar till socialtjänsten (13–20 år): Gotland 8 %; Riket 4 %

Svar på frågorna:
1. Hur ska ni stärka möjligheterna för alla skolenheter att få tillgång till elevhälsans
kompetenser i tillräcklig utsträckning för att möta behoven?
•
•

•
•

delar av skolverkets statsbidrag ”Likvärdig skola” planerades att användas 2019 för att
stärka möjligheterna att få tillgång till BEH kompetenser i tillräcklig utsträckning
För 2019 (och 2018) får vi göra återbetalningar i statsbidraget till följd av att Region
Gotland gjort förändringar och minskad tilldelning på resurser 2016-2018. Beslut om
statsbidraget kom i juni varvid det var för sent att göra omdisponeringar mellan
verksamheter för att prioritera BEH.
Det medför att planerade insatser inom BEH fått stå tillbaka under året.
Den föreliggande skolöversynen har som syfte att ge ”En likvärdig förskola och
grundskola med god kvalitet för alla över hela ön”. Inom detta ligger att organisera hela
skolorganisationen så att bland annat BEH bättre kan ges på likvärdiga villkor till
Gotlands alla barn och elever.

2. Hur ska ni lösa resursbristen inom elevhälsan så de kan arbeta företrädesvis förebyggande?
•

Delar av skolverkets statsbidrag Likvärdig skola planeras att användas 2020 för att stärka
resurserna inom elevhälsan så de kan arbeta företrädesvis förebyggande.

Organisatoriskt gäller att elevhälsan har inga tillsvidarevakanser. Alla tillsvidaretjänster, utifrån
tilldelad budget, är tillsatta. Det som i perioder sker är att vid medarbetares tillfälliga bortvaro, till
exempel vid längre/kortare sjukfrånvaro av olika skäl, så har BEH mycket svårt att anskaffa
ersättare/vikarier, då dessa yrkeskategorier i stora delar är nationella bristyrken. Att ta en
vikarietjänst är inte en attraktiv anställningsform för de yrkesgrupper som BEH organiserar, när
det på marknaden finns goda möjligheter till tillsvidareanställning i flera olika förvaltningar. Vid
dessa tillfällen har vi svårt att rikta våra gemensamma elevhälsoresurser till enheter med tillfällig
vakans, till annat än, insatser av mer akut karaktär.
Slutsatsen som Skolinspektionen i sin utredning kommit fram till är samma slutsats som
grundskolans/elevhälsans egna analyser sedan tidigare konstaterat. Det var också därför som
statsbidrag från skolverket, Likvärdig skola, 2019 riktades mot elevhälsan för att möjliggöra fler
anställningar. Dock blev förvaltningen ålagd att återbetala delar av detta statsbidrag och 2
miljoner som finansierar utökade tjänster, finns inte i nuläget att tillgå.
3. I styrkortet finns flera mål om barns goda uppväxtvillkor och hälsa. Hur tänker ni styra
arbetet mot detta mål?
Målen i styrkorten är styrande och varje avdelning och enhet har i uppdrag att formulera
aktiviteter utifrån samtliga mål.
Genom att det står i det gemensamma styrkortet har alla nämnder och förvaltningar att
arbeta utifrån målet och göra aktiviteter. Det bör leda till fler insatser görs och att att fler
känner sig delaktiga.
I Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens verksamhetsplan för 2020 formuleras och
konkretiseras aktiviteter för enheterna ner på verksamhetsnivå.
Mål 2: Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn
har goda uppväxtvillkor:
• Utveckla arbetet mot kränkande behandling

• Utveckla hälsoarbete i syfte att öka välmående och uppnå arbetsmiljö
• Arbeta med barns delaktighet, integritet och jämställdhet
• Kvalitativt samarbete med Barn- och elevhälsan, Barn- och ungdomspsykiatrin, socialtjänsten
och Barnhabiliteringen
• Samordna och erbjuda samhällslotsar till alla förvaltningar inom Region Gotland. Erbjuda
föräldragrupper till nyanlända.
I samband med att barnkonventionen blir lag från den 1/1 2020 skärps arbetet mot styrkortens
mål avseende alla barns rätt till goda uppväxtvillkor ytterligare.
Stefan Nypelius
ordförande barn och utbildningsnämnden
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Sammanfattning
PwC har på uppdrag av regionens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat regionens delårsrapport för perioden 2019-01-01 – 2019-08-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2019.
Syftet med den översiktliga granskningen är att ge regionens revisorer ett underlag för sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt
om det prognostiserade resultatet är förenligt med de mål som regionfullmäktige fastställt.
Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande revisionella bedömning:
Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?
Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed i övrigt. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas
för år 2019.
Avvikelse mot lag och god sed sker avseende klassificering av läkemedelsbidrag, eftersläpning av
köpt utomlänsvård, upplösning av försäkringsersättning, komponentindelning av gator och vägar
samt nettoredovisning av kassa bank i de finansiella rapporterna. Avstämning har inte kunnat göras för ett antal kassakonton. Vidare noteras att uppställning av koncernens siffror inte redovisas
jämte regionens samt att vissa upplysningar i not saknas. Digniteten av noterade avvikelser bedöms inte som materiella och påverkar inte periodens resultat i väsentlig omfattning. Dessa påverkar därmed inte den övergripande bedömningen om följsamhet till lag och god redovisningssed.
Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för god
ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?
Vi bedömer att det prognostiserade resultatet delvis är förenligt med de finansiella mål som regionfullmäktige fastställt i budget 2019. Ett av sex mål prognostiseras uppfyllas, tre mål prognostiseras
att ej uppfyllas och två mål utvärderas inte.
Vi kan inte, utifrån delårsrapportens återrapportering, göra en bedömning av om den verksamhetsmässiga måluppfyllelsens prognostiserade utfall för helåret är förenligt med de övergripande
verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget 2019. Detta eftersom bedömning av prognostiserad måluppfyllelse vid årets slut inte framgår av delårsrapporten.
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Inledning
1.1.

Bakgrund

Fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med fullmäktiges behandling
av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i delårsrapporten. Denna granskning
utgör underlag för det utlåtande som revisorerna ska lämna till fullmäktige.
Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av regionens verksamhet
och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.
Regionen skall formulera verksamhetsmässiga och finansiella mål för god ekonomisk hushållning i
budgeten. Dessa mål ska sedan följas upp i delårsrapport och årsredovisning.
Revisionsobjekt är styrelsen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande.

1.2.

Syfte och revisionsfrågor

Granskningen syftar till att ge revisorerna underlag för sin skriftliga bedömning vilken skall biläggas delårsrapporten i samband med fullmäktiges behandling av densamma.
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:


Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?



Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för god
ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås?

1.3.

Revisionskriterier

Följande kriterier används i granskningen:


Kommunallag (KL)



Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR)



Rådet för kommunal redovisnings rekommendation R17, Delårsrapport



Fullmäktiges beslut avseende god ekonomisk hushållning



Fullmäktiges anvisningar avseende delårsrapport

1.4.

Avgränsning och metod

Granskningen av delårsrapporten omfattar:


översiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2019-08-31,



förvaltningsberättelsens innehåll,



hur regionen redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med målen för
god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga mål).

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk granskning och intervjuer med
nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens upprättande.
Granskningen har planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att i rimlig
grad kunna bedöma om delårsrapporten ger en rättvisande bild. Granskningen är översiktlig och
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omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen till den information som ingår i delårsrapporten.
Detta utesluter inte att andra än här framförda felaktigheter kan förekomma.
En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med
den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har.
Den granskade delårsrapporten fastställdes av regionstyrelsen 2019-10-22 och fullmäktige behandlar delårsrapporten 2019-11-18.
Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomidirektör, biträdande ekonomidirektör samt finans- och redovisningschef.

Iakttagelser och
bedömningar
2.1.
2.1.1.

Lagens krav och god redovisningssed
Iakttagelser

Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari – augusti. Resultatet för perioden uppgår till 133 mnkr, vilket är 120 mnkr lägre än motsvarande period föregående år. Förklaringen är
lägre reavinster om 129 mnkr för perioden jämfört med föregående år.
Styrelsen har överlämnat rapporten inom lagstadgad tid till fullmäktige.
Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsen innehåller uppgift om händelser av väsentlig betydelse som inträffat under
eller efter delårsperiodens slut, men innan delårsrapporten upprättats. Upplysningar om regionens
förväntade utveckling avseende ekonomi och verksamhet utifrån god ekonomisk hushållning beskrivs.
En redovisning av hur helårsprognosen förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande
verksamheten görs. Det prognostiserade resultatet uppgår till 69 mnkr, vilket är 12 mnkr bättre än
budgeterat. Prognosen inrymmer en negativ budgetavvikelse för nämnderna om -46 mnkr.
En bedömning av balanskravsresultatet utifrån helårsprognosen lämnas. I och med årets prognostiserade resultat förväntas regionens redovisa en ekonomi i balans för år 2019. Prognostiserat
balanskravsresultat, efter justering av realisationsvinster samt orealiserade vinster och förluster på
finansiella omsättningstillgångar, uppgår till 61 mnkr. Uppställningen av balanskravsutredningen
följer uppställningen enligt lag.
Finansiella rapporter
Delårsrapporten innehåller resultat- och balansräkning samt de noter som krävs enligt RKR:s rekommendation R17. Räkenskaperna omfattar periodens utfall samt jämförelsetal i enlighet med
rekommendationen. Uppställning av resultat- och balansräkning är i enlighet med rekommendation. Regionen upprättar även sammanställd redovisning. Koncernens siffror redovisas inte jämte
regionens utan separat.
En samlad, översiktlig beskrivning av regionens drift- och investeringsverksamhet finns i delårsrapporten. Nämnderna redovisar en positiv budgetavvikelse om 25 mnkr för perioden. Nämndernas helårsprognos visar däremot på ett underskott om 46 mnkr jämfört med budget. Investerings-
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utgifterna för perioden uppgår till 345,2 mnkr, varav ca 18 mnkr avser exploateringsutgifter. Prognosen för helåret uppgår till 554,4 mnkr.
Justeringar har gjorts av ingående balanser till följd av övergången till Lag om kommunal bokföring
och redovisning.
Vid granskningen av periodens resultat- och balansräkning för regionen har följande avvikelser
noterats:


Regionen har, i likhet med föregående årsbokslut, felklassificerat erhållet läkemedelsbidrag uppgående till 115,4 mnkr. Bidraget ska enligt god redovisningssed redovisas som ett
generellt statsbidrag, men har felaktigt klassificerats som verksamhetens intäkter. Felklassificeringen medför ingen resultatpåverkan, dock påverkar det rättvisande bild och redovisningen av verksamhetens nettokostnader och nyckeltal där verksamhetens nettokostnader ingår.



Liksom tidigare år finns det en eftersläpning i bokföringen avseende köpt vård från Karolinska Universitetssjukhuset. Vi rekommenderar, i likhet med tidigare år, att regionen ser
över sina periodiseringsprinciper avseende köpt vård så att kostnaden för utförda tjänster
bokförs på det år som tjänsten utförs i enlighet med god redovisningssed.



Regionen upplöser fortfarande försäkringsersättningen avseende Garda skola med 1 mnkr
årligen, vilket innebär ett avsteg från RKR:s information som avser redovisning av försäkrings- och skadeståndsersättning m.m (2019). Förklaringen som ges är att hanteringsbeslutet togs innan Rådet utkom med informationen och därav gjordes en bedömning i enlighet med då rådande praxis. Regionen har därefter valt att behålla samma hanteringsförfarande för detta specifika ärende.



Regionen nettoredovisar kassa bank i balansräkningen i de finansiella rapporterna. Detta
medför ingen resultatpåverkan, men medför ett balansomslutningsfel om ca 10 mnkr. Avvikelsen är ett misstag som skett till följd av mänsklig faktor.



Vi har inte kunnat göra avstämning av regionens kassakonton som avser swish. Kontona
är tre till antalet, varav två stycken konton redovisar negativa saldon. Nettot av samtliga tre
swishkonton uppgår till -55 tkr. Inom regionen pågår en utredning för att avstämning av
dessa konton ska kunna göras till årsbokslutet.



Vi har inte heller kunna göra fullständig avstämning av kassakonto avseende e-tjänster betalning, saldo -31 tkr, eller kassakonto ICA-banken kontantkort, saldo 33 tkr.



I likhet med tidigare år noteras att regionen inte har komponentindelat gator och vägar, vilket har blivit praxis och god redovisningssed hos kommuner och regioner (RKR R4).

Avvikelserna bedöms inte som materiella och påverkar inte periodens resultat i väsentlig omfattning.
Från 1 januari år 2019 gäller lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR). Med anledning av detta tog RKR fram en ny rekommendation för intäkter, rekommendation R2, som ersatte
tidigare rekommendation, RKR 18. I juni år 2019 tog RKR beslut om att RKR 18 kan tillämpas om
så önskas gällande gatukostnadsersättningar, exploateringsbidrag och liknande ersättningar. Regionen har valt att fortsätta tillämpa RKR 18, vilket framgår av redovisningsprinciperna i delårsrapporten. Det råder en osäkerhet kring hur denna typ av transaktioner ska redovisas. Regionen har
för kännedom uppskattningsvis 188 mnkr i skuldförd finansiering per 2019-08-31, varav 77 mnkr
avser övriga (ej statliga) investeringsbidrag.
Rådet för kommunal redovisning kommer att bereda frågan vidare under hösten 2019 varför regionen bör ha en beredskap på att ändring kan komma att behöva ske inför årsbokslutet 2019. För

5

att posterna ska kunna redovisas som en skuld behöver regionen kunna visa att man har en förpliktelse mot extern part.
Noter
Redovisningsprinciper för delårsrapporten anges som ett eget avsnitt i delårsrapporten. Det framgår inte att principerna är densamma som vid föregående års årsbokslut. Vi noterar följande:


Av redovisningsprinciperna framgår att regionen valt att fortsätta tillämpa RKR 18 avseende intäkter.



I RKR R17 (Delårsrapport) anges att det i delårsrapporten ska lämnas upplysning i not om
säsongsvariationer eller cykliska effekter som har påverkat verksamheten. Några sådana
upplysningar lämnas inte i delårsrapporten. Regionen bedömer att poster av sådan karaktär inte förekommit.



Karaktären och storleken på jämförelsestörande poster lämnas som upplysningar i not till
resultaträkningen. Regionen har inte haft några extraordinära poster under 2019.



Upplysning har gjorts av effekten av ändrade uppskattningar och bedömningar som har
redovisats under tidigare räkenskapsår som har väsentlig effekt på den aktuella rapportperioden. Omfattar redovisning av pensionsmedel till verkligt värde samt hantering av justering/rättelse av fel avseende upplupen särskild löneskatt.



Förändring av väsentliga ansvarsförbindelser framgår inte av not till balansräkningen.

2.1.2.

Bedömning

Vi bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed i övrigt. Bedömningen i delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas
för år 2019.
Avvikelse mot lag och god sed sker avseende klassificering av läkemedelsbidrag, eftersläpning av
köpt utomlänsvård, upplösning av försäkringsersättning, komponentindelning av gator och vägar
samt nettoredovisning av kassa bank i de finansiella rapporterna. Avstämning har inte kunnat göras för ett antal kassakonton. Vidare noteras att uppställning av koncernens siffror inte redovisas
jämte regionens samt att vissa upplysningar i not saknas. Digniteten av noterade avvikelser bedöms inte som materiella och påverkar inte periodens resultat i väsentlig omfattning. Dessa påverkar därmed inte den övergripande bedömningen om följsamhet till lag och god redovisningssed.

2.2.

God ekonomisk hushållning

Regionfullmäktige har fastställt ett måldokument för perioden 2016–2019 innehållande ett 32 övergripande mål, både finansiella mål och verksamhetsmål, varav 14 mål utgör målen för god ekonomisk hushållning. Målen är gemensamma för alla nämnder och förvaltningar, men berör respektive
nämnd och förvaltning på olika sätt, något som nämnderna specificerar i sina verksamhetsberättelser. I delårsrapporten rapporteras status för samtliga övergripande mål som regionfullmäktige fastställt. Av delårsrapporten framgår att det saknas resultat för perioden för de allra flesta indikatorer.
De 14 målen som definierar god ekonomisk hushållning ingår i verksamhetsperspektivet och omfattar tre målområden; ekonomi, kvalitet och medarbetare.

2.2.1.

Iakttagelser

Finansiella mål
I delårsrapporten görs en avstämning mot årsprognosen avseende regionens finansiella mål som
fastställts i budget 2019. Inom målområdet för ekonomi finns det totalt sex beslutade mål som är
av betydelse för god ekonomisk hushållning.
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Av redovisningen framgår att ett mål prognostiseras uppfyllas, tre mål prognostiseras att ej uppfyllas och två mål utvärderas inte (varav det för ett mål lämnas uppgift om indikatorerna utan att någon faktisk utvärdering av måluppfyllelsen görs).
Målområde Ekonomi

Prognostiserad uppfyllelse

Mål 27: Budgeterat resultat
ska uppgå till minst 2 % av
nettokostnaden

Målet uppnås inte.

Mål 28: Årets ekonomiska
resultat ska uppgå till minst 2
% av nettokostnaden

Målet uppnås inte.

Mål 29: Soliditeten skall vara
minst 45 %

Målet uppnås inte.

Mål 30: Den totala nettokostnadsökningen ska inte överstiga ökningen av skatteintäkter och generella statsbidrag

Målet uppnås.

Mål 31: Regionens materiella
tillgångar ska vårdas

Utvärderas inte

Mål 32: Skattefinansierade
investeringar ska vara egenfinansierade till 100 %

Utvärderas inte

Det budgeterade resultatet är 57 mnkr. Verksamhetens nettokostnader
beräknas till 5 181 mnkr, vilket innebär att det budgeterade resultatet uppgår
till 1,1 procent av nettokostnaden.
Årets ekonomiska resultat beräknas uppgå till 69 mnkr, vilket är 1,3 procent
av den beräknade nettokostnaden. Nämndernas resultat negativt, med en
budgetavvikelse om -46 mnkr, vilket är oroande för stabiliteten i det ekonomiska resultatet.
För perioden är soliditeten 43,8 procent, vilket är en försämring mot föregående år (44,8). Prognosen för soliditeten vid årets slut exklusive ansvarsförbindelsen är 41 procent.
Den totala nettokostnadsökningen i perioden efter finansnetto och med
hänsyn tagen till jämförelsestörande poster är 4,6 procent. Skatteintäkter
och statsbidrag har ökat med 4,7 procent under samma period.
För helåret prognostiseras nettokostnadsökningen till 4,2 procent, medan
skatteintäkter och statsbidrag endast beräknas öka med 4,4 procent.
Dock lämnas uppgift om indikatorernas utveckling.

Mål för verksamheten
Målen för verksamheten som definierar god ekonomisk hushållning omfattar två målområden, kvalitet och medarbetare, totalt åtta mål.
Målområde Kvalitet
Mål 19: God tillgänglighet till Region Gotland
Mål 20: God kvalitet i skolan
Mål 21: God kvalitet i vården
Mål 22: God kvalitet i omsorgen
Målområde Medarbetare
Mål 23: Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling
Mål 24: Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos medarbetarna
Mål 25: Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag
Mål 26: Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren att bibehålla god hälsa

I delårsrapporten redogörs för samtliga mål som fullmäktige fastställt i verksamhetsperspektivet
och en beskrivning av nämndernas arbete för att öka måluppfyllelsen lämnas. Däremot görs ingen
bedömning av måluppfyllelsen utifrån prognos för helårsutfallet, detta med hänvisning till att det
saknas utfall för flertalet av de indikatorer som används för utvärdering av målen. Bedömning av
målen för god ekonomisk hushållning sker i årsredovisningen.
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2.2.2.

Bedömning

Vi bedömer att det prognostiserade resultatet delvis är förenligt med de finansiella mål som regionfullmäktige fastställt i budget 2019. Ett av sex mål prognostiseras uppfyllas, tre mål prognostiseras
att ej uppfyllas och två mål utvärderas inte.
Vi kan inte, utifrån delårsrapportens återrapportering, göra en bedömning av om den verksamhetsmässiga måluppfyllelsens prognostiserade utfall för helåret är förenligt med de övergripande
verksamhetsmål som fullmäktige fastställt i budget 2019. Detta eftersom bedömning av prognostiserad måluppfyllelse vid årets slut inte framgår av delårsrapporten.

Bedömningar utifrån
revisionsfrågor
Revisionsfråga

Kommentar

Har delårsrapporten upprättats enligt
lagens krav och god redovisningssed?

Uppfyllt
Vi bedömer att delårsrapporten i allt
väsentligt är upprättad i enlighet med
lagens krav och god redovisningssed i
övrigt. Bedömningen i delårsrapporten
är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2019.
Ett antal avvikelser mot lag och god
sed som redogörs för i föreliggande
granskningsrapport, men digniteten av
dessa är inte så stor att det påverkar
den övergripande bedömningen om
följsamhet till lag och god redovisningssed.

Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda
målen för god ekonomisk hushållning,
d.v.s. finns förutsättningar att målen
kommer att uppnås?

Ej uppfyllt
Vi bedömer att det prognostiserade
resultatet delvis är förenligt med de
finansiella mål som regionfullmäktige
fastställt i budget 2019. Ett av sex mål
prognostiseras uppfyllas, tre mål prognostiseras att ej uppfyllas och två
mål utvärderas inte.
Vi kan inte, utifrån delårsrapportens
återrapportering, göra en bedömning
av om den verksamhetsmässiga
måluppfyllelsens prognostiserade
utfall för helåret är förenligt med de
övergripande verksamhetsmål som
fullmäktige fastställt i budget 2019.
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Detta eftersom bedömning av prognostiserad måluppfyllelse vid årets slut
inte framgår av delårsrapporten.
Vår sammantagna bedömning är att
resultaten i delårsrapporten inte är
förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för god ekonomisk hushållning.

2019-11-05

Carin Hultgren

Jenny Nyholm

Uppdragsledare

Projektledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029–6740)
(PwC) på uppdrag av revisorerna i Region Gotland enligt de villkor och under de förutsättningar
som framgår av fastställd revisionsplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-09-19

SON § 119

SON § 119

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 30 juni 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 7 beslut som inte har verkställts inom tre
månader beroende på resursbrist. Besluten gäller bostad med särskild service och
avlösarservice inom omsorgen om funktionsnedsatta (3 stycken), särskilt boende
inom äldreomsorgen (2 stycken) respektive kontaktfamilj enligt SoL inom individoch familjeomsorgen (2 stycken).
I tolv fall har brukaren tackat nej till erbjuden insats.
OMSORG OM FUNKTIONSNEDSATTA – LSS + SoL
Insats/bistånd

Månader sedan beslutsdatum
3-5

Bostad med särskild service LSS
Bostad med särskild service LSS

6-8

9-11

Orsak

12-14

1

Resursbrist
1

1

Tackat nej till erbjuden insats

1 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-09-19

SON § 119

Bostad med särskild service SoL

1

Avlösarservice

1

Kontaktperson

1

SUMMA

3

Tackat nej till erbjuden insats

1

Resursbrist
Annat – speciella önskemål, vill vänta

2

1

1

7 beslut

ÄLDREOMSORGEN – SoL
Insats/bistånd

Månader sedan beslutsdatum
3-5

Särskilt boende

SUMMA

6-8

9-11

Orsak

12-14

2

Resursbrist

6

1

2

Tackat nej till erbjuden insats

8

1

2

11 beslut

INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN – SoL
Insats/bistånd

Månader se

Orsak

dan beslutsdatum
3-5

6-8

9-11

12-14

Kontaktfamilj

2

Resursbrist

SUMMA

2

2 beslut

Ärendets behandling under mötet

Marica Gardell, socialdirektör, presenterar ärendet.
Skickas till
Regionens revisorer
Regionfullmäktige

2 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Motion:
Samordnad
livsmedelsdistribution
– en möjlighet?

18 november 2019

Samordnad livsmedelsdistribution har diskuterats flera gånger inom
Region Gotland under 2000-talet, men aldrig tagits vidare för beslut. Vi
anser att det utifrån arbetet med klimatbudget är dags att pröva frågan
igen. Kanske är arbete redan igång? Ett föredrag med rubriken
”Möjligheter för kommunala transporter med samlad varudistribution”
var en av punkterna när Region Gotland och Länsstyrelsen i september
ordnade en dag med temat. ”Hållbara transporter på Gotland- ett
helhetsgrepp”.
Samordnad varudistribution innebär att ansvar för distributionen överförs
från de enskilda varuleverantörerna till en transportör/leverantör,
antingen i egen regi eller upphandlad. Det finns flera exempel på
kommuner i Sverige som prövat. Ystad, Tomelilla och Simrishamn
genomförde 2013 en upphandling av transporter, distributionsenhet och
livsmedel baserad på en för dem ny affärsmodell, ett koncept som
integrerar samordnad varudistribution med e-handel och logistikverktyg.
Men det finns också andra modeller.
I en rapport från några av regionens tjänstemän som deltog på ett
seminarium 2013 beskrev man fördelarna så här.
Vinster som kan uppnås är att:
• Fordonsutnyttjandet effektiviseras genom färre leveransstopp,
färre fordon, ökad fyllnadsgrad och kortare körsträcka
• Leveranserna effektiviseras genom färre, större leveranser, på
bestämda tider. Den sammanlagda leveranstiden minskar samt att
det går att får bättre precision i leveranstid, vilket gynnar både
mottagare och transportföretag
• Miljön förbättras genom minskade utsläpp och mindre buller,
• Bättre trafiksäkerhet och framkomlighet.
Vissa kommuner har lyft fram att samordnad distribution underlättar för
mindre aktörer att lämna anbud och för att dela upp en
livsmedelsupphandling i fler varugrupper utan att transporterna blir fler.
Det låter som något som skulle kunna vara bra för Gotland.

Vi föreslår därför:
Region Gotland utreder möjligheten att införa någon form av samordnad
varudistribution för livsmedel.

Saga Carlgren (V)

Brittis Benzler (V)

Thomas Gustafson (V)

Annamaria Bauer (V)

Per Edman (V)

Victoria Öjefors Quinn (V)

Jörgen Benzler (V)

Till: Regionfullmäktige
2019-11-18

MOTION: Plantera fler träd i Visby
FNs ekonomiska kommission UNECE uppmanar till trädplantering i sin globala kampanj Trees in
Cities Challange. Den riktar sig till oss som har ansvar för stadsbyggnad och som vill främja en
hållbar stadsutveckling.
Att plantera fler träd i städer är ett enkelt, förhållandevis billigt och ändå mycket effektivt sätt att
stävja klimatförändringar. Detta är några av de viktiga värden som uppnås genom trädplantering:
-Minskade klimatförändringar och bättre resiliens.
Träd absorberar C02 och ger lövskugga. Klimatförändringarna minskar och vi får en naturlig
luftavkylning som kan spara energi och ge behagligare och jämnare temperaturer. Om man
dessutom använder biokol vid planteringen skapas en kolfälla och kolet binds i marken.
-Renare luft och miljö
Träd utbyter gaser med atmosfären och fångar partiklar och urbana föroreningar.
-Ökat välmående
Förekomsten av träd i stadsområden har en positiv effekt på människors hälsa genom att minska
stressnivåer, förebygga fetma och påskynda tillfrisknandet efter sjukdomar.
-Större biologisk mångfald
Träd ger skydd, mat och hem till djur och växter och bidrar till den urbana biologiska
diversiteten.
-Starkare samhällen
Ökad förekomst av urbana grönområden har visat sig ha en positiv inverkan på den sociala
sammanhållningen och kan bidra till att bilda starkare samhällen.
-Ökade fastighetsvärden
Uppvuxna och vitala träd kan öka fastigheters värde med 2-10%.
Genom att anta utmaningen Trees in Cities förbinder man sig till att plantera ett bestämt antal
träd i staden från och med nu och fram till och med 2020. Staden håller under projekttiden
UNECE informerad om hur planteringarna framskrider och på UNECES hemsida
treesincities.unece.org visas det rapporterade antalet planterade träd samt stadens erhållna
ekonomiska, sociala och miljömässiga fördelar. Efter att uppdraget är slutfört kommer UNECE
att ge staden en lägesrapport och öppna för möjligheter att dela sina erfarenheter på ett
internationellt forum inom FN.
Exempelvis har Helsingborgs stad har lovat att plantera 8000 träd innan 2020 är slut.

Det bästa tillfället att plantera träd var för tjugo år sedan. Det näst bästa tillfället är nu.
/Kinesiskt ordspråk
1

Vi yrkar:
Vi yrkar att Region Gotland ansluter Visby till FN-kampanjen Trees in Cities;
och därmed också definierar ett mål avseende antalet planterade träd.

Lisbeth Bokelund (MP)

Isabel Enström (MP)

Robert Hall (MP)

Wolfgang Brunner (MP)

2

Till Regionfullmäktige
2019-11-18

MOTION: Strategier för ett hållbart och klimatanpassat bostadsbyggande på
Gotland
Utbyggnaden av Visborgsstaden och förnyelsen av Östercentrum är exempel på nära förestående byggprojekt
som kräver engagemang, kompetens och en insikt om vidden av de klimatkrav som forskningen och Sveriges
regering, i och med undertecknandet av Paris-avtalet, lagt på regioner och kommuner. I sin allra mest
koncentrerade form kan dessa krav sammanfattas i att: ”Vi fram till år 2040 måste åstadkomma en årlig
minskning av regionens koldioxidutsläpp med 16%”. 1
För detta krävs ett brett, långsiktigt engagemang inte minst inom byggande och samhällsplanering. Samtidigt
sker en mycket snabb teknik- och systemutveckling inom energisektorn, vilket skapar helt nya förutsättningar
att bemästra utmaningarna. Här gäller det för Region Gotland att hänga med i utvecklingen och även ta vara
på de stödinsatser som erbjuds från staten och EU.
För att leva upp till de klimat- och hållbarhetskrav Region Gotland står inför föreslår därför
Miljöpartiet de Gröna på Gotland följande tre sammanhållna åtgärder:
1.

Att det tas fram en strategi för det framtida byggandet:
a. där det i samverkan med byggföretagen tas fram en handlingsplan avseende byggmaterial
och byggprocesser som syftar till minskade koldioxidutsläpp i linje med rapporten från
Uppsala universitet.
b. där det formuleras klimatriktlinjer för allt byggande i regionens regi, där bland annat
huskroppars placering, takriktning och taklutning beaktas utifrån ett solelsperspektiv och att
installation av solceller på lämpliga tak ska vara norm inom all nybyggnation.
c.

där det vid all nybyggnation inom Visborgsstaden och Östercentrum planeras för ett skalbart
och robust energisystem 2 som via smart styrteknik förenar användningen av hushållsel
med solelproduktion, energilagring och laddning av elfordon.

d. Där det i planering och byggande tas hänsyn till de klimatscenarier som SMHI
presenterar 3.
2. Att Regionen tar initiativ till en konferens/workshop om klimat- och energismart byggande som
riktar sig till alla större byggföretag på ön, där inspirerande föregångsexempel presenteras och
diskuteras ur ett gotländskt perspektiv.
3. Att Regionen för att delfinansiera de föreslagna åtgärderna tillsätter en finansieringstjänst eller tar
hjälp av Energikontoret Mälardalen 4 för att söka lämpliga medel.

Wolfgang Brunner (MP)

Lisbeth Bokelund (MP)

Robert Hall (MP)

Isabel Enström (MP)

Koldioxidbudget 2020-2040 Region Gotland, Uppsala universitet, 27 nov 2018
Exempelvis https://ferroamp.com/
3 https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/lansanalyser/gotland/annual-avg-temp
4 https://energikontor.se/
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Motion till Regionfullmäktige Gotland
Förtydligat ansvar ifråga om förrehabiliterande insatser och finansiell samordning
I en fungerande välfärdsstat ska alla som kan arbeta, stå till arbetsmarknadens förfogande. Det
kräver emellertid att samhället också erbjuder möjligheter för den som tillfälligt eller under längre
tid står vid sidan av, möjligheter att komma i arbete igen. Inte minst gäller det här ifråga om så
kallade förrehabiliterande insatser - insatser vars ekonomiska effektivitet gång efter annan belagts
- och som också förstärkts genom kraftsamlingar i till exempel finansiella samordningsförbund.
På Gotland finns en stolt historia av samverkan och finansiell samordning för att säkra många
gotlänningars entré respektive återgång till arbetsmarknaden.
Idag befinner sig så väl Arbetsförmedlingen som Försäkringskassan i förändring, vilket också
förändrar de båda parternas möjligheter till samverkan i projekt för högre arbetskraftsdeltagande.
Region Gotland bör i ljuset av det här, tydliggöra vad som framgent ska gälla ifråga om regionens
ansvar i förrehabiliterande insatser, så att individen värnas, spelreglerna tydliggörs,
kompetensförsörjningen stärks och högre finansiell samordning åstadkoms.
Därför yrkar vi:
- att Region Gotlands ansvar och plan för så kallade förrehabiliterande arbete ses över och
tydliggörs, så att den finansiella samordningen stärks även fortsättningsvis.

Hanna Westerén
Meit Fohlin
Socialdemokraterna
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Motion till Regionfullmäktige Gotland
Åtgärder för att underlätta byggandet av hyreslägenheter på landsbygden
Gotlandshems planerade byggande av hyreslägenheter i Slite har aktualiserat ett problem där
kostnadsläget försvårar och eventuellt omöjliggör projektet.
En möjlighet att pressa byggkostnaderna är att bygga enligt det ramavtal som Sveriges
Allmännytta tecknat gällande, de s.k. kombohusen. I drygt hälften av Sveriges kommuner har
man lyckats pressa byggkostnaderna genom att bygga enligt det konceptet - dock inte på Gotland.
Ytterligare en förutsättning för att pressa byggkostnaderna är direktanvisning av mark samt att
det vid planläggning öppnas för en flexibilitet som möjliggör alternativa lösningar, allt i syfte att
pressa kostnaderna. Detaljplanerna behöver kanske inte - utan att ge avkall på kvaliteten - alltid
vara så preciserade. För att leva upp till vår strävan att hela Gotland skall leva och utvecklas
föreslår vi:
Att: Regionstyrelsen initierar ett samarbete mellan berörda parter för att finna väger till ett
kostnadseffektivt byggande på landsbygden där de så kallade kombohusen bör ingå som ett
alternativ.

Meit Fohlin
Socialdemokraterna

Interpellation
till gymnasie- och
vuxenutbildningens ordförande
Andreas Unger angående
klimatförändringarna och dess
påverkan på Gotlands
gymnasieutbildningar

2019-11-18
Samhället står inför många förändringar om vi ska kunna uppnå Parisavtalets mål vad
gäller utsläpp av växthusgaser. Inte minst kommer många tekniska förändringar att ske.
Nya tekniska lösningar är en väg vi går för att nå målen.
Transportsektorn är en viktig del av samhället som kommer att förändras. Vi kommer att
resa på ett annorlunda vis både när vi reser långt eller i närområdet. Transporten av varor
kommer också att ändras. Redan om drygt 10 år, år 2030 ska utsläppen av växthusgaser
från transporter vara 70 % lägre än år 2010, enligt vad riksdagen beslutat.
Det här innebär en stor omställning av transportsektorn. Vi ser det idag genom ökad
elektrifiering och andra alternativa drivmedel av personbilar att stora förändringar sker.
Liknande omställningar sker på andra samhällsområden. Vi kommer att behöva leva våra
liv på ett annat vis än vi gör idag.
I t.ex. transportsektorn kommer inte bara tekniken att driva dem förändras. De nya
bilarna, lastbilarna, tågen, båtarna, bussarna och flygmaskinerna behöver byggas och
servas på nya vis. På Gotland behöver det då finnas verkstäder med rätt kompetens. Det
kommer inte att räcka med kunskaper om hur man lagar en förbränningsmotor när bilen
drivs med el. Nya kunskaper och nya arbetssätt behövs.
Ska vi i det gotländska samhället kunna hantera dessa förändringar behöver vår
gymnasieskola utbilda elever till de kunskaper de behöver för att kunna arbeta i vårt nya
samhälle. Inom vissa områden kan det vara svårare att se vilka kunskaper som kommer
att behövas, i andra områden ser vi redan nu vad som behöver göras.
Ett exempel är vår fordonsutbildning här på Gotland. Den är relativt populär, 24 elever
började på programmet läsåret 2019/2020. Programmet utbildar enligt de kursplaner som
gäller och traditionen är vår klassiska förbränningsmotor, alltjämt är det den vanligaste
tekniken.
Med teknikutvecklingen, starten av en nygammal inriktning (lastbil och mobila maskiner)
till hösten, en engagerad bransch och personalförändringar på programmet öppnas flera
möjligheter att förändra och utveckla verksamheten i den riktning som behövs för att
kunna stå väl rustade inför de nya transportfordon som kommer att
dominera sektorn.

Vänsterpartiet

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

Mina frågor är:
Vilka initiativ har gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden alternativt Wisbygymnasiet
tagit för att utveckla Fordons- och transportprogrammet i den ovan beskrivna riktningen?
Kommer nämndens ordförande att ta nya initiativ, i så fall vilka, för att driva på
utvecklingen på programmet och övriga utbildningsprogram så att Gotland står väl rustat
inför den omställning som kommer?
Victoria Öjefors Quinn
Vänsterpartiet

Interpellation
till regionstyrelsens
ordförande Eva Nypelius
om Region Gotlands arbete
med minskade klimatutsläpp
Visby 2019-11-18
Den 17 juni 2019 biföll regionfullmäktige en av Vänsterpartiets motioner; ”Ökad takt i
klimatomställningen”, på så sätt att:
• Det samordnande ansvaret enligt motionens förslag bedöms regionen ta genom att
arbeta i enlighet med de förslag som ställs i Energimyndighetens förslag till färdplan för
Gotland som pilot i energiomställningen.
• För Region Gotlands verksamheter får regionstyrelsen i uppdrag att tillsammans med
övriga berörda nämnder, för möjligt införande under 2020, ta fram ett förslag till
utsläppsbudget; som leder till att Region Gotlands utsläpp minskar i den takt som
Parisavtalet kräver
Därför blev jag mycket förvånad när höstens budgetavstämning inte innehöll något
klimatperspektiv, varken i form av ärenden på dagordningen eller analyser i handlingarna
eller i några förslag till beslut i budgetärendet. Detta eftersom regionfullmäktige beslutat
att åtgärderna i en utsläppsbudget ska genomföras med start under budgetåret 2020. Det
är rimligt att tro att sådana åtgärder är förknippade med resurser, både i form av
driftsmedel och investeringar.

Mina frågor:
1. Hur arbetar Region Gotland med uppdraget i beslutspunkt 2, om en
utsläppsbudget som ska genomföras under 2020, både vad gäller förslag till
konkreta insatser och resurser för arbetet?
2. Inom vilka områden ser du mest potential att minska utsläppen under 2020?
3. En fossilfri kollektivtrafik kommer att få stor effekt på utsläppen på några års
sikt – vilka andra områden ser du som långsiktigt mest strategiska att arbeta
med utsläppsminskningar inom?
4. I nämndernas verksamhetsplaner är det svårt att utläsa hur nämnder och
förvaltningar kommer att arbeta med utsläppsminskningar under 2020 – hur
ska regionstyrelsen följa upp att arbetet sker?
5. Finns det planer på att fördela ansvar för utsläppsminskningar mellan
nämnderna i förhållande till möjlighet att påverka eller på annat sätt låta
regionfullmäktige göra avvägningar mellan områden?
Saga Carlgren
Vänsterpartiet
Vänsterpartiet

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

Interpellation
Till Regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius

Upphandling beställningscentral
Regionstyrelseförvaltningen har upphandlat beställningscentral för färdtjänst, sjukresor,
förvaltningsresor och skolresor med taxi av Samres AB för tiden 2020 10-01 – 2024-09-30.
Anbudstiden gick ut 30 september och endast ett anbud hade inkommit från Samres AB
Upphandlingen har skett utan kännedom av Tekniska Nämnden och Regionstyrelsen.
Alltså ingen politisk inblandning i upphandlingen av en av de mest kritiserade tjänster
Region Gotland erbjuder.
Under 2019 den 28 maj och 10 september genomfördes samrådsmöten med
funktionshinderrörelsen inom Tekniska nämnden och Miljö och byggnämndens område. 19
mars, 21 maj och 17 september genomfördes möten i Tillgänglighetsrådet ihop med
funktionshinderrörelsen. Inte vid något av dessa fem möten har det nämnts att en
upphandling av ny beställningscentral pågick.
Däremot har det vid varje möte tagits upp kritik och klagomål mot hur hantering av
färdtjänst och sjukresor sköts och mycket av kritiken är riktad direkt mot
beställningscentralen. Det har även framförts att organisationer från
funktionshinderrörelsen skulle få vara delaktiga när upphandlingsunderlag tas fram. Vid
en förfrågan jag gjort till Funkisam mfl så svarar de att de inte kände till något om att en
upphandling pågick.
Själv fick jag reda på att en upphandling pågick samma dag anbudstiden gick ut den 30
september när jag läste det i media. Jag ställde frågor vid Tekniska Nämndens arbetsutskott
den 9 oktober till Tekniska Nämndens ordförande Karl-Johan Boberg och tekniska
direktören Patric Ramberg men ingen av dem kände till att upphandlingen pågick.
Mina frågor till Eva Nypelius
1. Kände du som regionstyrelsen ordförande till att en upphandling av
beställningscentral pågick?
2. Varför har inte någon politisk nämnd informerats och involverats i en så viktig
upphandling?
3. Varför har inte funktionshinderrörelsen informerats och getts möjligheter att
framföra synpunkter på upphandlingsunderlaget?
4. Har alla synpunkter och förslag som framkommit under de senaste åren mot
beställningscentralen beaktats i den nya upphandlingen?
5. Är det en rimlig delegation att regionstyrelseförvaltningen kan upphandla en så hårt
kritiserad tjänst utan någon politisk inblandning?

Tommy Gardell
Socialdemokraterna
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Interpellation till regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius
om ”ö-faktor”
I arbetet med Kostnadsutjämningsutredningen har Region Gotland tagit fram analyser som
visar på att Gotland är underkompenserat i systemet med 200-300 mkr på grund av olika
faktorer. Som argumentation för Gotlands förutsättningar har också Region Gotland lyft
fram det specifika i att vi är en ö och att en särskild ”ö-faktor” skulle tas hänsyn till utöver de
parametrar som kostnadsutjämningen baseras på. Nu är utfallet för Gotland i en
omstrukturering av kostnadsutjämningssystemet presenterat sedan en tid tillbaka där inga
särskilda villkor tagits med utifrån ö-läget.

Med anledning av ovan har jag följande fråga:
- Pågår ett arbete och/eller finns en plan för Region Gotland att fortsätta lyfta Gotlands
ekonomiska förutsättningar utifrån ö-läget gentemot den statliga nivån?

Isabel Enström

2019-11-18

INTERPELLATION

Interpellation till Socialnämndens ordförande Rolf Öström
Våld i nära relationer
I Socialförvaltningens förslag till budget 2020-2022 äskade förvaltningen 3 750 tkr till arbete mot
våld i nära relation. Förvaltningen önskade utöka organisationen med ca 5 tjänster samt utreda
huruvida verksamheten kan organiseras som en fristående organisation inom förvaltningen. Som
grund för sitt äskade framför förvaltningen bl.a. följande:
”Att inte prioritera en ny organisation skulle innebära
att socialförvaltningen inte ges förutsättningar att uppfylla ställda krav vilket innebär ett
mindre rättssäkert bemötande av brukaren. Det innebär också att verksamheterna inte
använder resurser optimalt vilket sker genom en tydligt definierad verksamhet som styrs
av systematiska uppföljningar så att brukarens behov tillgodoses med hög kvalitet. Det
blir också svårare att ha en tydlig ansvarsfördelning samt att utveckla i enlighet med
Regionens strategi för mäns våld mot kvinnor.”
Vid Socialnämndens sammanträde 2019-03-21 föll förvaltningens, tillika Son/Au:s, förslag sedan
den borgliga majoriteten röstat emot förslaget. S,V och Mp reserverade sig mot beslutet.
Med anledning av ovanstående har jag en fråga till Socialnämndens ordförande Rolf Öström (M):
Vilka åtgärder har du, som Socialnämndens ordförande, vidtagit för att komma tillrätta med de
brister, främst bristande rättssäkerhet och svårigheter att utveckla verksamheten i enlighet med
Regionens strategi för mäns våld mot kvinnor, som Socialförvaltningen beskriver?

Mats Sundin (S)

