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Ärenden:
1

Fyllnadsval till regionfullmäktige

2

Arbetsmiljö och hälsopolicy

3

Främjande av psykisk hälsa, gemensamt arbete i samhället

4

Reviderat regelverk för Partistöd

5

Förändringar i hantering av borgerliga begravningsförrättningar

6

Förändringar i hantering av borgerliga vigslar

7

Ägardirektiv för Gotlandshem 2020-2023

8

Revidering av riktlinjer för bostadsförsörjning

9

Förslag till ändring av taxa för kollektivtrafik gällande månadsresor/arbetsresor

10 Revidering av livsmedelstaxan
11 Begäran om tilläggsanslag för kök på Södervärnsskolan
12 Slutredovisning. Östergarns vattenförsörjning - uppförande av vattenverk
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34 Revisorernas information
35 Information. Revisionsrapporter: Förtroendekänsliga och ledningsnära poster 2019.
Myndighetsutövning och uppföljning av institutionsvård

Kallelsen med handlingarna finns tillgängliga på Region Gotlands hemsida www.gotland.se.
Regionfullmäktiges sammanträden är offentliga och alla är välkomna till Rådhuset, Visborgsallén 19
i Visby, för att lyssna på debatten.
Visby den 5 februari 2020
Inger Harlevi
Ordförande

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2020-02-17

Handlingar till

Ärende 1

Fyllnadsval till regionfullmäktige
Innehåll
• Länsstyrelsens sammanräkning 2019-12-20:
Ny ledamot i regionfullmäktige efter Philip Swärd (M)
Berit Cedergren Onsjö (M), Fröjel Göstavs 452, 623 55 Klintehamn
Ny ersättare i regionfullmäktige efter Berit Cedergren Onsjö (M)
Susanne Redig (M), Eke Härdarve 743, 623 40 Havdhem
Ny ersättare i regionfullmäktige efter Irina Samsonova (C)
Therese Olofsson (C), Hammargatan 7, 622 54 Romakloster
Ny ledamot i regionfullmäktige efter Isabel Enström (MP)
Karin Stephansson (MP), Vikingagatan 14, 621 55 Visby
Ny ersättare i regionfullmäktige efter Karin Stephansson (MP)
Ola Matthing (MP), Mjölkgatan 4, 624 44 Tingstäde

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-12-11

RS § 387

Arbetsmiljö och hälsopolicy

RS 2019/821
AU § 336

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Regionstyrelsen antar den nya arbetsmiljö- och hälsopolicyn som ersätter
nuvarande arbetsmiljöpolicy.
x Riktlinjer för friskvård och fysisk aktivitet på arbetstid fortsätter att gälla tills
pågående revidering av ny är klar.
x

På regionstyrelsen den 18 september 2019 återremitterades den arbetsmiljö- och
hälsopolicy som arbetats fram. Detta ledde till att den Centrala samverkanskommittén (CSK) kallades till ett extra möte den 27 september 2019 för att
omhänderta återremissen och de inspel som kom i samband med den. De inspel som
inkommit och som upplevs behöver läggas till, rörde tre delar:
-

att vi kontinuerligt strävar efter att var och en får kompetensutveckling som
syftar till yrkesmässig utveckling och främjar en hälsosam arbetsmiljö.

-

att vi har ett tydligt och synligt ledarskap som bidrar till att varje medarbetare
hittar balans mellan arbete och fritid.

-

Region Gotland skapar goda förutsättningar för medarbetarna att vara fysiskt
aktiva under arbetsdagen.

CSK diskuterade de inkomna inspelen och anser att de bör hanteras i andra
dokument såsom i den framtagna ledarstrategin, regionens övergripande kompetensförsörjningsplan samt i kommande riktlinje för friskvård. Vidare lyftes att arbetsmiljö- och hälsopolicyn är resultatet av ett långvarigt arbete i en strukturerad process
som skett partsgemensamt. En ambition som funnits i arbetet är att policyn ska vara
tydlig, kortfattad och utifrån lagkrav. Utifrån förda samtal så förslår CSK att den
arbetsmiljö- och hälsopolicy som är framtagen bibehålls i sin nuvarande form och
inspelen tas omhand i andra dokument.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2019-11-12
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2019/821
12 november 2019

Lotta Israelsson/Patrik Larsson

Regionstyrelsen

Arbetsmiljö och hälsopolicy
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen antar den nya arbetsmiljö- och hälsopolicyn som ersätter
nuvarande arbetsmiljöpolicy. Riktlinjer för friskvård och fysisk aktivitet på
arbetstid fortsätter att gälla tills pågående revidering av ny är klar.

Sammanfattning

På Regionstyrelsen 20190918 återremitterades den arbetsmiljö- och hälsopolicy som
arbetats fram. Detta ledde till att den Centrala samverkanskommittén (CSK) kallades
till ett extra möte 190927 för att omhänderta återremissen och de inspel som kom i
samband med den. De inspel som inkommit och som upplevs behöver läggas till,
rörde tre delar:
- att vi kontinuerligt strävar efter att var och en får kompetensutveckling som syftar
till yrkesmässig utveckling och främjar en hälsosam arbetsmiljö.
- att vi har ett tydligt och synligt ledarskap som bidrar till att varje medarbetare hittar
balans mellan arbete och fritid.
-Region Gotland skapar goda förutsättningar för medarbetarna att vara fysiskt aktiva
under arbetsdagen.
CSK diskuterade de inkomna inspelen och anser att de bör hanteras i andra
dokument såsom i den framtagna ledarstrategin, regionens övergripande
kompetensförsörjningsplan samt i kommande riktlinje för friskvård. Vidare lyftes att
arbetsmiljö- och hälsopolicyn är resultatet av ett långvarigt arbete i en strukturerad
process som skett partsgemensamt. En ambition som funnits i arbetet är att policyn
ska vara tydlig, kortfattad och utifrån lagkrav. Utifrån förda samtal så förslår CSK att
den arbetsmiljö- och hälsopolicy som är framtagen bibehålls i sin nuvarande form
och inspelen tas omhand i andra dokument.
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Beslutsunderlag

Arbetsmiljö- och hälsopolicy

Regionstyrelseförvaltningen

Marica Gardell
Tf regiondirektör
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POLICY

Arbetsmiljö- och
hälsopolicy
Fastställd av Regionfullmäktige
Framtagen av Regionstyrelseförvaltningen
Datum 2019-12-11
Version 1.0

Inledning
Region Gotland ska vara en hälsofrämjande organisation där det aktiva och förebyggande
arbetsmiljöarbetet är i fokus. Vi tar hänsyn till arbetsmiljön vid planering, styrning och
uppföljning av verksamheten och arbetsmiljöarbetet sker i samverkan mellan medarbetare,
chefer och skyddsombud. I arbetsmiljön ingår allt som påverkar oss i vårt arbete – fysiskt,
psykiskt och socialt. Regionens värdeord, förtroende, omtanke och delaktighet vägleder oss
i arbetsmiljöarbetet.
Den bärande värderingen är att de resurser som satsas på arbetsmiljö och hälsa för
medarbetarna kommer att resultera i en utvecklad verksamhet och en ökad kvalitet som
därmed kan komma medborgarna tillgodo.
Lagstiftning inom arbetsmiljöområdet är en nedersta gräns för vårt arbetsmiljöarbete och vi
strävar efter att hela tiden förbättra vår arbetsmiljö såväl organisatoriskt och socialt som
fysiskt.

Mål
 Chefer och skyddsombud har god kompetens inom arbetsmiljö- och hälsoområdet.
 Alla medarbetare tar ansvar för att bidra till en god arbetsmiljö fri från all form av
kränkande särbehandling.
 Alla medarbetare förstår verksamhetens syfte, uppdrag och sitt eget arbetsinnehåll.
 Medarbetare inom Region Gotland uppnår de nationellt satta rekommendationerna för
fysisk aktivitet1.

1 Alla vuxna från 18 år och uppåt, rekommenderas att vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 150 minuter i veckan.

Rekommendationerna är framtagna av Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet (YFA), och antagna av Svenska
Läkaresällskapet (SLS) 2011.
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Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Arbetsmiljö och hälsopolicy

Roller och ansvar
Fullmäktige

Fullmäktige har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön inom Region Gotland. Det är
fullmäktige som fastställer regionens arbetsmiljöpolicy och ger nämnderna ekonomiska
resurser för arbetsmiljöarbetet.
Regionstyrelsen

Regionstyrelsen har på uppdrag av fullmäktige uppsikt över att nämnderna arbetar med
arbetsmiljöfrågor enligt lag, förordningar, föreskrifter, avtal och uppställda mål.
Regionstyrelsen följer årligen upp förvaltningarnas systematiska arbetsmiljöarbete.
Nämnd

Nämnd ansvarar för att förvaltningens verksamhet drivs i enlighet med arbetsmiljölagen
och föreskrifterna för arbetsmiljön. Nämnd fördelar arbetsmiljöuppgifter vidare till
förvaltningschef. Varje nämnd följer årligen upp förvaltningens systematiska
arbetsmiljöarbete.
Förvaltningschef

Förvaltningschefen ansvarar för arbetsmiljöarbetet i sin verksamhet vilket bland annat
innefattar ett fungerade systematiskt arbetsmiljöarbete och en tydlig fördelning av
arbetsmiljöuppgifter inom förvaltningen. Förvaltningschefen upprättar även övergripande
handlingsplaner för förvaltningen vilka kan vara en del i underlaget för nämnderna i sin
uppföljning.
Chef

Chef med personalansvar ansvarar för arbetsmiljöarbetet inom sin enhet
utifrån mottagen och undertecknad fördelning av arbetsmiljöuppgifter. Arbetsmiljö- och
hälsofrågorna är en naturlig del i verksamheten och på arbetsplatsträffar för att skapa
hållbarhet och för att möta kompetensförsörjningsutmaningen.
Medarbetare

Varje medarbetare har ett ansvar att bidra till en god arbetsmiljö och stort ansvar för sin
egen hälsa och arbetsförmåga. Medarbetare kan ha arbetsuppgifter inom
arbetsmiljöområdet fördelat till sig. I alla aktiviteter kopplat till Region Gotlands
systematiska arbetsmiljöarbete förväntas medarbetare medverka i arbetet och delta i
åtgärder och aktiviteter utifrån sina förutsättningar.

Datum 2019-03-25

Skyddskommitté
Samverkansgrupp inom Region Gotland utgör skyddskommitté där minst ett skyddsombud
ska delta.
Uppföljning
Vid all fördelning av arbetsmiljöuppgifter följer ett uppföljningsansvar. Samtliga nivåer
inom Region Gotland följer upp sin del av verksamheten. Regionstyrelseförvaltningen
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Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Arbetsmiljö och hälsopolicy

Datum 2019-03-25

följer årligen regionövergripande upp måluppfyllelsen i policyn samt ger stöd i den årliga
uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet.
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-01-28

RS § 9

Främjande av psykisk hälsa, gemensamt
arbete i samhället

RS 2019/1272
AU § 10

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x

Region Gotland ansöker om medlemskap i den ideella föreningen MindShift
Gotland.

Regionstyrelsens beslut

Under förutsättning av beslut i regionfullmäktige utses Rolf Öström (M) som
ombud på föreningsstämman för MindShift Gotland 2020-2022.
x Kostnader för Region Gotlands deltagande i MindShift Gotland belastar enheten
för Social hållbarhet, avdelningen för regional utveckling i regionstyrelseförvaltningen.
x

Med utgångspunkt i Region Gotlands program för självmordsförebyggande arbete
(2015-2018) bedrivs ett brett arbete för att minska självmorden på Gotland. Delar av
arbetet handlar om att samverka med externa aktörer och att gemensamt sprida
kunskap om psykisk hälsa/ohälsa i samhället. Programmet har förlängts att gälla till
och med 2020 och en process pågår för att ta fram förslag på reviderat program.
Under 2019 har en process pågått för att hitta former för ökad samverkan kring
psykisk hälsa, mellan olika aktörer i samhället. I takt med att planering för detta
fortgått och det även innefattar att hantera pengar har behovet av en sammanhållande formell struktur blivit allt mer trängande. Det har utmynnat i bildandet av en
ideell förening MindShift Gotland. Föreningens mål är att verka för psykisk hälsa
genom innovativ och förstärkt samverkan.
Företag och organisationer, som önskar verka för föreningens ändamål, kan ansöka
om medlemskap. Medlemmen företräds, i föreningen, av en representant från det
aktuella företaget eller organisationen. Medlemmarna i föreningen förväntas bidra
aktivt till föreningens mål och bidra med tid och resurser som bedöms möjliga att
lägga in i föreningens pågående projekt.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att ett medlemskap i föreningen möjliggör och förenklar samverkan med andra aktörer i samhället.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-01-28

RS § 9 forts
RS 2019/1272

Region Gotlands deltagande i föreningen är viktigt utifrån uppdraget som regionalt
utvecklingsansvarig aktör och utifrån att perspektivet offentlig service och välfärdstjänster behöver vara representerat i sammanhang som handlar om att mobilisera
gemensam kraft i hela samhället. Bedömningen är att medlemskap i föreningen inte
kommer att ge nämnvärda ökade kostnader för Region Gotland. Den indikativa
medlemsavgiften är maximalt 1000 kronor och belastas enheten för Social hållbarhet.
I förlängningen bedöms medlemskapet i föreningen ha positiv inverkan på
befolkningens psykiska hälsa och därmed även samhällskostnader.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att ett medlemskap i föreningen
MindShift Gotland möjliggör och förenklar samverkan med andra aktörer i samhället
för främjande av psykisk hälsa. I arbetet inför bildandet av föreningen har samråd
skett med verksamhetsledarna för BarnSam och VuxenSam samt förankring i RSS
(Regional Samverkans- och Stödstruktur).
Region Gotlands deltagande i föreningen är viktigt utifrån uppdraget som regionalt
utvecklingsansvarig aktör och utifrån att perspektivet offentlig service och välfärdstjänster behöver vara representerat i sammanhang som handlar om att mobilisera
gemensam kraft i hela samhället. Föreningen blir en viktig plattform för nya
innovationer i området. Samverkan kring detta på Gotland kommer även få positiva
konsekvenser för Mind//Shift nationellt. Flera regioner är på väg att organisera sig i
rörelsen Mind//Shift och använder vårt arbete på Gotland som gott exempel och
inspiration.
Bedömningen är att medlemskap i föreningen inte kommer att ge nämnvärda ökade
kostnader för Region Gotland. Den indikativa medlemsavgiften är maximalt
1 000 kronor och belastas enheten för Social hållbarhet. I förlängningen bedöms
medlemskapet i föreningen ha positiv inverkan på befolkningens psykiska hälsa och
därmed även samhällskostnader. Regionstyrelseförvaltningens rekommenderar
regionfullmäktige att ta beslut om att Region Gotland går med i föreningen.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-01-08
Skickas till
BarnSam, Elisabeth Jonsson-Höök
VuxenSam, Cecilia Krook

20 (54)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2019/1272
8 januari 2020

Veronica Hermann

Regionstyrelsen

Främjande av psykisk hälsa, gemensamt arbete i samhället

Förslag till beslut
Förslag till beslut in Regionfullmäktige



Region Gotland ansöker om medlemskap i den ideella föreningen
MindShift Gotland

Förslag till beslut i Regionstyrelsen

Under förutsättning av beslut i regionfullmäktige :

1. Till ombud på föreningsstämman för MindShift Gotland 2020-2022
utses X.

2. Kostnader för Region Gotlands deltagande i MindShift Gotland
belastar enheten för Social hållbarhet, avdelningen för regional
utveckling i regionstyrelseförvaltningen.

Sammanfattning

Med utgångspunkt i Region Gotlands program för
självmordsförebyggande arbete (2015-2018) bedrivs ett brett arbete för
att minska självmorden på Gotland. Delar av arbetet handlar om att
samverka med externa aktörer och att gemensamt sprida kunskap om
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Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2019/1272

psykisk hälsa/ohälsa i samhället. Programmet har förlängts att gälla till
och med 2020 och en process pågår för att ta fram förslag på reviderat
program.
Under 2019 har en process pågått för att hitta former för ökad
samverkan kring psykisk hälsa, mellan olika aktörer i samhället. I takt
med att planering för detta fortgått och det även innefattar att hantera
pengar har behovet av en sammanhållande formell struktur blivit allt
mer trängande. Det har utmynnat i bildandet av en ideell förening
MindShift Gotland. Föreningens mål är att verka för psykisk hälsa
genom innovativ och förstärkt samverkan.
Företag och organisationer, som önskar verka för föreningens ändamål,
kan ansöka om medlemskap. Medlemmen företräds, i föreningen, av en
representant från det aktuella företaget eller organisationen.
Medlemmarna i föreningen förväntas bidra aktivt till föreningens mål
och bidra med tid och resurser som bedöms möjliga att lägga in i
föreningens pågående projekt.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att ett medlemskap i
föreningen möjliggör och förenklar samverkan med andra aktörer i
samhället.
Region Gotlands deltagande i föreningen är viktigt utifrån uppdraget
som regionalt utvecklingsansvarig aktör och utifrån att perspektivet
offentlig service och välfärdstjänster behöver vara representerat i
sammanhang som handlar om att mobilisera gemensam kraft i hela
samhället. Bedömningen är att medlemskap i föreningen inte kommer
att ge nämnvärda ökade kostnader för Region Gotland. Den indikativa
medlemsavgiften är maximalt 1000 kronor och belastas enheten för
Social hållbarhet. I förlängningen bedöms medlemskapet i föreningen
ha positiv inverkan på befolkningens psykiska hälsa och därmed även
samhällskostnader.
Ärendeberedning

Under de senaste åren har Region Gotland samarbetat med flera olika
myndigheter samt ideella och idéburna organisationer i arbetet att
sprida kunskap om psykisk hälsa/ohälsa och förebyggande av
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Regionstyrelseförvaltningen
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Tjänsteskrivelse
RS 2019/1272

självmord. Exempel är aktiviteter i samband med självmordspreventiva
dagen och utbildningsinsatser i form av föreläsningar och utbildning i
Första hjälpen till psykisk hälsa.
I början av 2019 tog Länsförsäkringar Gotland kontakt med Region
Gotland för samverkan kring psykisk hälsa. De hade en idé om att
skapa ett sammanhållet initiativ kring främjande av psykisk hälsa,
nationellt men även lokalt, som skulle påbörjas i samband med
Almedalsveckan. Initiativtagare till idén om en rörelse för innovativ
samverkan för främjande av psykisk hälsa var en grupp personer från
bland annat Länsförsäkringar, Region Stockholm/SKL:s uppdrag
psykisk hälsa och RISE.
Region Gotland tog erbjudandet att vara med att utforska möjligheterna
i den erbjudna samverkan. Även Svenska kyrkan genom Visby stift och
Domkyrkoförsamlingen kom med i arbetet inför Almedalsveckan.
I Forum för social hållbarhet som samordnas av Länsstyrelsen, med
deltagare från Region Gotland, statliga myndigheter, näringsliv och
civilsamhällets organisationer har behovet av ökat samarbete och
samverkan kring psykisk hälsa lyfts flera gånger. Region Gotland tog
initiativ till att hålla en workshop kring psykisk hälsa på ett forum i
mars där även information gavs om det pågående initiativet inför
Almedalsveckan. Det blev tydligt att intresset var stort för fortsatt
samverkan i området.
Samverkan inför Almedalsveckan ledde fram till att en mötesplats
”Mind//Shift” skapades, där totalt 21 aktörer gemensamt stod som
arrangörer. Det var bland andra Region Gotland, Region Stockholm,
Region Östergötland, RISE, Svenska kyrkan och Länsförsäkringar.
Syftet med Mind//Shift i Almedalen var att driva en tankeomställning
genom att lyfta fram det proaktiva arbetet för psykisk hälsa och att på
samhällsnivå se möjligheterna till nya typer av samarbeten för att
vända trenden av ökad psykisk ohälsa. I slutändan är människans
psykiska hälsa allas ansvar och rörelsen vill mobilisera ett samhälle,
tillsammans, där det är värdigt att leva.
Mind//Shift hade ett 15 tal programpunkter under 5 dagar, i Helge
Ands ruin. Målet under veckan var att med inspiration från seminarium
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och samtal fånga upp idéer om innovationer och nya typer av
samverkan som sedan ska kunna testas lokalt i olika projekt.
Under Almedalsveckan stärktes viljan att fortsätta Mind//Shift lokalt
på Gotland, mellan Region Gotland, Svenska Kyrkan och
Länsförsäkringar Gotland. En av alla idéer som kom upp under
Mind//Shift Almedalen var att på nya innovativa sätt samarbeta för att
sprida Första hjälpen till psykisk hälsa brett i ett samhälle. Det kom
upp som en möjlig aktivitet att gemensamt arbeta med inom ramen för
Mind//Shift Gotland. Om befolkningen genom Första hjälpen till
psykisk hälsa får kunskap om olika typer av psykisk ohälsa,
varningstecken och bemötande så kommer förståelsen öka och det
motverkar tabun och stigmatisering. Förmågan och viljan att stödja
medmänniskor som mår dåligt kommer att öka. Bred kunskap om
psykisk ohälsa i samhället kommer också öppna upp för samtal, vilja
och möjligheter att i förlängningen gemensamt kraftsamla kring att
främja psykisk hälsa på Gotland. Första hjälpen till psykisk hälsa,
MHFA, är en standardiserad utbildning som används internationellt
med vetenskaplig evidens. I Sverige kvalitetssäkras den via Karolinska
Institutet.
Efter Almedalsveckan har fler organisationer visat intresse för att
ansluta sig till Mind//Shift nationellt. Arbete pågår för att skapa en
hållbar nationell struktur för Mind//Shift. I det arbetet finns kopplingar
till Sveriges kommuner och regioners (SKR:s) kraftsamling för psykisk
hälsa. Det finns även intresse för lokala initiativ inom Mind//Shift, bl.a.
inom Region Stockholm och Region Östergötland.
Här på Gotland har flera aktörer visat intresse för den lokala
Mind//Shift-rörelsen och för idén att med gemensamma krafter sprida
Första hjälpen till psykisk hälsa i det gotländska samhället. I takt med
att planering för detta fortgått och det även innefattar att hantera
pengar har behovet av en sammanhållande formell struktur kring
”Mind//Shift Gotland” blivit allt mer trängande.
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Det har utmynnat i bildandet av en ideell förening MindShift Gotland.
Föreningens mål är att verka för psykisk hälsa genom innovativ
samverkan i samhället.
Företag och organisationer, som önskar verka för föreningens ändamål,
kan ansöka om medlemskap. Medlemmen företräds, i föreningen, av en
representant från det aktuella företaget eller organisationen.
Medlemmarna i föreningen förväntas bidra aktivt till föreningens mål
och bidra med tid och resurser som bedöms möjliga att lägga in i
föreningens pågående projekt. Tanken är att de mest drivande
aktörerna utgör basen för en stabil styrelse. Dessa är idag Region
Gotland, Länsförsäkringar och Svenska Kyrkan.
Förväntningarna är att Mind//Shift Gotland kan samla det gotländska
samhället att tillsammans med innovativa åtgärder göra mer och nytt
för att främja psykisk hälsa. Konkreta aktiviteter är inplanerade på
Gotland för att lyfta psykisk hälsa ännu högra på dagordningen och i ett
första projekt hitta sätt att finansiera och samordna spridning av Första
hjälpen till psykisk hälsa.
Aktuellt arbete

Ett projekt, Guldhjärnan, har börjat ta form för att olika aktörer i
samhället gemensamt ska skapa en plan för spridning av Första
hjälpen till psykisk hälsa med målet att inom 5 år nå ut till 10% av
Gotlands befolkning. Finansieringen av projektet kommer att ske på
olika sätt, dels inom företag och organisationer och dels genom
insamlingar och volontärarbete.

I mitten av december 2019 arrangerade ett par eldsjälar som medverkat
i 2019 års SOS Gute, en insamlingsgala - Guldhjärnegalan. De
insamlade medlen tillfaller föreningen Mind//Shift Gotland, att
användas i projektet Guldhjärnan. Flera företag och privatpersoner har
bidragit med olika resurser inför galan. Ekonomiska bidrag till
guldhjärneprojektet har också inkommit från Mastiff (som en donation
för Gotlands deltagande i SOS Gute 2019), Gotlandshem,
Länsförsäkringar och Destination Gotland.
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Bedömning

Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att ett medlemskap i
föreningen MindShift Gotland möjliggör och förenklar samverkan med
andra aktörer i samhället för främjande av psykisk hälsa. I arbetet inför
bildandet av föreningen har samråd skett med verksamhetsledarna för
BarnSam och VuxenSam samt förankring i RSS (Regional Samverkansoch Stödstruktur).
Region Gotlands deltagande i föreningen är viktigt utifrån uppdraget
som regionalt utvecklingsansvarig aktör och utifrån att perspektivet
offentlig service och välfärdstjänster behöver vara representerat i
sammanhang som handlar om att mobilisera gemensam kraft i hela
samhället. Föreningen blir en viktig plattform för nya innovationer i
området. Samverkan kring detta på Gotland kommer även få positiva
konsekvenser för Mind//Shift nationellt. Flera regioner är på väg att
organisera sig i rörelsen Mind//Shift och använder vårt arbete på
Gotland som gott exempel och inspiration.
Bedömningen är att medlemskap i föreningen inte kommer att ge
nämnvärda ökade kostnader för Region Gotland. Den indikativa
medlemsavgiften är maximalt 1000 kronor och belastas enheten för
Social hållbarhet. I förlängningen bedöms medlemskapet i föreningen
ha positiv inverkan på befolkningens psykiska hälsa och därmed även
samhällskostnader. Regionstyrelseförvaltningens rekommenderar
regionfullmäktige att ta beslut om att Region Gotland går med i
föreningen.
Beslutsunderlag

Endast denna tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Verksamhetsledare BarnSam Elisabeth Jonsson-Höök
Verksamhetsledare VuxenSam Cecilia Krook
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Stadgar för den ideella föreningen MindShift Gotland
Stadgar antagna vid föreningens bildande den 12 november 2019

1 § FÖRENINGENS FIRMA OCH STYRELSENS SÄTE
Föreningen är en ideell förening och dess firma är MindShift Gotland (Föreningen). Styrelsen ska ha
sitt säte i Visby.

2 § FÖRENINGENS ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET SYFTAR TILL ATT SKAPA ÖKAD
SAMHÄLLSNYTTA
MindShift Gotland har som ändamål att på olika sätt verka för psykisk hälsa. Föreningen arbetar för att
lyfta fram och driva på proaktiva arbete för psykisk hälsa och att på samhällsnivå se möjligheter till nya
typer av tvärfunktionell samverkan. I slutändan är människans hälsa allas ansvar och rörelsen vill
mobilisera ett samhälle, tillsammans, där det är värdigt att leva. Detta sker genom att bl.a. utgöra en
plattform för kunskap och innovation inom området.
Föreningens verksamhet utgörs av att driva samt stödja projekt som syftar till ökad psykisk hälsa.

3 § A) MEDLEMSKAP
Företag och organisationer, som önskar verka för Föreningens ändamål, kan ansöka om medlemskap i
Föreningen. Styrelsen beslutar om eventuellt medlemskap. Medlemmen företräds, i Föreningen, av en
representant från det aktuella företaget eller organisationen. Medlemsavgiften fastställs av
föreningsstämman.
Medlem får utträda ur Föreningen efter skriftlig uppsägning av medlemskapet. Medlemskapet upphör
vid utgången av det räkenskapsår under vilket anmälan om utträde skett. Medlem som utträder ur,
eller utesluts ur, Föreningen har inte rätt till någon del av Föreningens tillgångar. Medlem ska uteslutas
ur Föreningen, om medlemmen motarbetat Föreningens ändamål, uppenbart skadat Föreningens
intressen eller försummat att erlägga medlemsavgift. Frågan om uteslutning prövas av
föreningsstämman på förslag av styrelsen.
Medlemmarna i Föreningen förvärvar inte, genom inarbetning eller på annat sätt, någon rätt till
varandras firma, varumärken, kännetecken eller andra immateriella rättigheter (varumärken).
Medlemmarna äger enbart använda varandras varumärken på det sätt som den andra medlemmen
uttryckligen godkänner. Ingen av medlemmarna har rätt att nyttja annan medlems varumärke i
marknadsföringsmaterial eller annan extern kommunikation utan dennes godkännande.
B) AMBASSADÖR/STÖDJARE
Företag, organisationer och privatpersoner kan medges möjlighet till att verka som
ambassadör/stödjare till MindShift i allmänhet eller ett visst projekt i synnerhet. Bidraget kan vara
monetärt eller i form av ideellt arbete eller andra nedlagda resurser. Som ambassadör/stödjare
medges inte någon av de rättigheter och skyldigheter som åberopas under punkten A) Medlemskap.

4 § FÖRENINGENS VERKSAMHETSÅR
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår följer kalenderåret. Föreningen ska, även om
bokföringsskyldighet inte föreligger, föra räkenskaper i enlighet med bestämmelserna i
bokföringslagen (1999:1078).

5 § KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMAN
Kallelse till ordinarie föreningsstämma och kallelse till extra föreningsstämma ska utfärdas tidigast sex
och senast två veckor före stämman.
Kallelse ska ske genom brev eller elektroniska hjälpmedel till medlemmarna. I kallelsen ska tydligt
anges de ärenden som ska behandlas på stämman samt tid och plats. Om ett ärende avser ändring av
stadgarna ska det huvudsakliga innehållet i förslaget till ändringen anges i kallelsen. Medlem har rätt
att få ärende behandlat på föreningsstämma, om medlemmen skriftligen begär det hos styrelsen i
sådan tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman.
Andra meddelanden till medlemmarna sker på det sätt som styrelsen bestämmer.

6 § FÖRENINGSSTÄMMAN
Ordinarie föreningsstämma, årsstämman, ska hållas i Visby. Vid stämman får inte behandlas ärende
som inte har varit angivet i kallelsen till stämman, om det inte är fråga om årsstämma och ärendet
enligt dessa stadgar ska förekomma på stämman eller omedelbart föranleds av ärende som ska
avgöras där. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden förekomma:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Val av ordförande och protokollförare vid stämman
Upprop och fastställande av röstlängd
Val av minst en justeringsperson att jämte ordföranden justera protokollet
Fråga om stämman behörigen utlysts
Godkännande av dagordning
Föredragning av årsredovisning och revisionsberättelse
Fastställande av resultat- och balansräkning
Disposition av vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Medlemsavgift
Fastställande av antal styrelseledamöter
Val av ordförande och övriga styrelseledamöter
Val av revisionsbolag samt beslut om arvode
Behandling av ärende som styrelsen hänskjutit till stämman eller som väckts av medlem

7 § RÖSTRÄTT PÅ FÖRENINGSSTÄMMAN
Föreningsstämman är beslutsför då minst 70% av medlemmarna är närvarande. Medlem får företrädas
vid stämman av ett ombud. På föreningsstämman har varje medlem en röst. Omröstning sker öppet.
Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som har fått fler än hälften av de avgivna rösterna
eller vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder.

8 § STYRELSEN
Styrelsen utses av föreningsstämman. Styrelsen i Föreningen ska bestå av lägst 3 och högst 7
ledamöter. Mandattiden, om ett år, ska upphöra vid nästkommande ordinarie föreningsstämman på
vilken nytt styrelseval ska förrättas. Ett uppdrag som styrelseledamot kan upphöra i förtid om
ledamoten begär det. Anmälan om avgång ska göras hos styrelsen. Föreningsstämman kan entlediga
en ledamot i förtid. För att bli valbar som styrelseledamot i Föreningen ska personen:




Representera ett företag eller organisation som är medlem i Föreningen.
Vara minst 18 år.
Inte vara försatt i konkurs, ha näringsförbud eller förvaltare.

Föreningsstämman utser styrelseordföranden. Styrelsen utser årligen inom sig en vice ordförande.
Styrelseordförande leder arbetet i styrelsen och ser till att styrelsesammanträden hålls.
Styrelsen leder på uppdrag av föreningsstämman arbetet inom Föreningen. Styrelsen ansvarar för
förvaltningen av Föreningens angelägenheter och är ansvarig inför stämman. Styrelsen beslutar i
samtliga ärenden rörande Föreningen och dess verksamhet vilken inte är föremål för
föreningsstämmans beslut.
Styrelsen sammanträder enligt plan som styrelsen fastställer och i övrigt när ordföranden finner det
behövligt. Såsom styrelsens beslut gäller den mening, för vilken vid sammanträdet fler än hälften av
de närvarande ledamöterna röstar, eller vid lika röstetal den mening som ordföranden biträder. Är
styrelsen inte fulltalig, ska de som röstar för beslut dock utgöra fler än hälften av hela antalet
styrelseledamöter. Styrelsens ordförande ansvarar för att styrelsens sammanträden protokollförs och
att, om behov föreligger, lämpliga styrdokument upprättas för Föreningens verksamhet.

9 § FIRMATECKNING
Föreningens firma tecknas på det sätt styrelsen bestämmer, dock av minst två personer i förening.

10 § REVISION
För granskning av Föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning ska
årligen på föreningsstämman utses en auktoriserad revisor för tiden intill dess nästa årsstämma hållits.
Årsredovisningen för det förflutna räkenskapsåret ska lämnas till revisorn senast en månad före
föreningsstämman.
Senast tre veckor före föreningsstämman ska revisorn överlämna
redovisningshandlingar jämte en undertecknad revisonsberättelse till styrelsen.S

ovan

nämnda

11 § JÄV
En befattningshavare, exempelvis en styrelseledamot, hos Föreningen får inte behandla ärenden, eller
närvara när ärendet avgörs, i fall där:





Befattningshavaren eller någon närstående kan antas bli påverkad av beslutet i en inte
oväsentlig utsträckning.
Befattningshavaren har ett väsentligt intresse som kan vara stridande mot Föreningens.
Befattningshavaren eller någon närstående är, eller har varit, ställföreträdare eller ombud.
Det finns någon annan särskild omständighet som gör att hans eller hennes opartiskhet i
ärendet kan ifrågasättas.

Den som känner till en omständighet som kan antas göra denne jävig ska omedelbart påtala detta för
styrelsen.

12 § REGLER FÖR ÄNDRING AV STADGARNA
Beslut om ändring av dessa stadgar är inte giltigt med mindre än att beslutet fattats på
föreningsstämman och därvid biträtts av minst två tredjedelar av samtliga röstande.

13 § FÖRENINGENS TILLGÅNGAR VID AVVECKLING
Föreningen får avvecklas om den inte längre behövs för sitt ändamål eller om den inte har möjlighet
att fortsätta verksamheten. Frågan avgörs i enlighet med beslut om stadgeändring. I den mån
Föreningens behållna nettotillgångar hänför sig till bidrag som lämnats av medlemmarna ska de
återföras till dessa. Övriga tillgångar ska skänkas till annan icke vinstdrivande aktör som verkar för
psykisk hälsa. Vilken/vilka föreslås av styrelsen och beslutas av föreningsstämman.

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-01-28

RS § 4

Reviderat regelverk för Partistöd

RS 2019/1073
AU § 4

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x

Reviderade regler för Partistöd antas.

Regionstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att revidera Region Gotlands regler för
partistöd. Revideringen har gjorts i samråd med arvodeskommittén.
De föreslagna revideringarna syftar till att förbättra och förtydliga processen runt
utformning, utbetalning och redovisning av partistöd.
Reglerna har främst uppdaterats i förhållande till den nya kommunallagen, men har
också anpassats för att bättre korrelera med Region Gotlands nya e-tjänst för
redovisning av erhållet partistöd.
Det har också införts skärpta regler för eventuellt verkställighetshinder, genom
införande av sanktioner för redovisningar som inkommer för sent.
Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att reviderade regler för partistöd bör
antas.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2019-12-20
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen
Samtliga partier representerade i fullmäktige
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2019/1073
20 december 2019

Lisa Etzner

Regionstyrelsen

Reviderade regler för Partistöd
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige att anta reviderade regler
för Partistöd.

Ärendebeskrivning

Regionstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att revidera Region Gotlands regler för
partistöd. Revideringen har gjorts i samråd med arvodeskommittén.
De föreslagna revideringarna syftar till att förbättra och förtydliga processen runt
utformning, utbetalning och redovisning av partistöd.
Reglerna har främst uppdaterats i förhållande till den nya kommunallagen, men har
också anpassats för att bättre korrelera med Region Gotlands nya e-tjänst för
redovisning av erhållet partistöd.
Det har också införts skärpta regler för eventuellt verkställighetshinder, genom
införande av sanktioner för redovisningar som inkommer för sent.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att reviderade regler för partistöd bör
antas.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse RSF 2019-12-20
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
RSF
Samtliga partier representerade i fullmäktige
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1. Partistöd

Partistöd är ett ekonomiskt bidrag som kommuner och landsting får ge till politiska partier
för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. I kommunallagens 4 kap 29-32
§§ återfinns reglerna kring partistöd.
Partistöd ges till de politiska partier som är representerade i fullmäktige. Endast mandat
för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen ska beaktas vid fördelningen
av partistödet. Partistöd får bara ges till partier som är juridiska personer.
2. Stödets ändamål

Stödet ska användas för att stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala
demokratin och användas för politisk verksamhet med anknytning till Region Gotland.
3. Stödets storlek

Fullmäktige ska varje år i samband med budget fastställa partistödets storlek för
kommande året enligt principen 200 procent av prisbasbeloppet föregående år
multiplicerat med antal mandat med tillägg av ett utbildningsbidrag på 1 800 kronor per
mandat.
Till varje parti utbetalas dels ett grundstöd på 200 000 kronor och resterande del fördelas
på antalet mandat per parti samt ett utbildningsbidrag om 1 800 kronor per mandat.

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
[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]
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4. Beslutande organ

Regionfullmäktige är beslutande organ gällande utbetalning och granskning av partistöd.
Fullmäktige ska i samband med budgetbeslut i november varje år besluta om att
utbetalning av respektive partis hela partistöd inklusive utbildningsbidrag ska ske i början
av januari nästkommande år.
5. Redovisning och granskningsrapport

De politiska partier som är mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig
redovisning, som visar att stödet har använts för att stärka partiets ställning i den lokala demokratin.
Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och ges in till fullmäktige senast
sex månader efter redovisningsperiodens utgång och lämnas till regionstyrelsens
registrator. Redovisning ska ske via regionens e-tjänst alternativt på av regionen framtagen
blankett.
En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en
rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens signering i e-tjänsten eller på blanketten är att likställa med rapport som bifogas redovisningen.
Till redovisningen ska bifogas utdrag ur årsmötesprotokoll eller styrelseprotokoll utvisande
vem eller vilka som är behöriga firmatecknare samt vem som av partiet är utsedd till
granskare.
När redovisning kommit in till regionen skickar registraturen en bekräftelse på att handlingen är mottagen och registrerad som ett ärende. Därefter lämnas ärendet vidare till regionstyrelsen för politisk beredning inför beslut i regionfullmäktige.
6. Regionens granskningsmöjligheter

För det fall tveksamheter föreligger gällande partis redovisning har regionstyrelsen möjlighet att begära in kompletterande uppgifter.
7. Verkställighetshinder

Utbetalning av nytt partistöd verkställs inte, om parti inte lämnar redovisning och granskningsrapport på ett korrekt sätt, via av Region Gotland framtagen e-tjänst eller blankett.
Har redovisning och granskningsrapport inte inkommit i tid skickar regionkansliet ut påminnelse om partiets redovisningsskyldighet.

Ärendenr RS 2019/1073 Datum 2020-02-17

Om parti inte lämnar redovisning och granskningsrapport inom rätt tid reduceras partistödet automatiskt med 10 %.
Har redovisning inte lämnats innan den första september trots påminnelse reduceras partistödet med 100 %.
8. Upphörande av stöd

Parti som efter val upphört att vara representerat i fullmäktige kan beviljas partistöd ett år
efter att representation upphörde, med 50 % av det totala belopp partiet erhöll året innan.

2 (2)

Region Gotland
[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]

Regler för partistöd

registrator. Redovisning ska ske via regionens e-tjänst alternativt på av
regionen framtagen blankett.
En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen
ger en
rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens
signering i e-tjänsten eller på blanketten är att likställa med rapport som
bifogas redovisningen.
Till redovisningen ska bifogas utdrag ur årsmötesprotokoll eller
styrelseprotokoll utvisande vem eller vilka som är behöriga firmatecknare
samt vem som av partiet är utsedd till granskare.
När redovisning kommit in till regionen skickar registraturen en bekräftelse
på att handlingen är mottagen och registrerad som ett ärende. Därefter
lämnas ärendet vidare till regionstyrelsen för politisk beredning inför beslut i
regionfullmäktige.
6. Regionens granskningsmöjligheter

För det fall tveksamheter föreligger gällande partis redovisning har
regionstyrelsen möjlighet att begära in kompletterande uppgifter.
7. Verkställighetshinder

Utbetalning av nytt partistöd verkställs inte, om parti inte lämnar redovisning
och granskningsrapport på ett korrekt sätt, via av Region Gotland framtagen
e-tjänst eller blankett.
Har redovisning och granskningsrapport inte inkommit i tid skickar

Ärendenr RS 2019/1073 Datum 2020-02-17

regionkansliet ut påminnelse om partiets redovisningsskyldighet.
Om parti inte lämnar redovisning och granskningsrapport inom rätt tid
reduceras partistödet automatiskt med 10 %.
Har redovisning inte lämnats innan den första september trots påminnelse
reduceras partistödet med 100 %.
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[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]

Regler för partistöd

8. Upphörande av stöd

Parti som efter val upphört att vara representerat i fullmäktige kan beviljas
partistöd ett år efter att representation upphörde, med 50 % av det totala

Ärendenr RS 2019/1073 Datum 2020-02-17

belopp partiet erhöll året innan.
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-12-11

RS § 392

Förändringar i hantering av borgerliga
begravningsförrättningar

RS 2019/1167
AU § 341

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x

Region Gotland ska från den 1 mars 2020 inte längre erbjuda och arvodera
kommunala borgerliga begravningsförrättare.

Att tillhandahålla kommunala borgerliga begravningsförrättare är inte något som
Region Gotland behöver göra. Det finns inte heller något krav på att regionen ska
bekosta densamma. Region Gotland, genom socialförvaltningen, har dock under
förutsättning att boet saknar egna medel att bekosta begravningen med, möjligheten
att efter ansökan om ekonomiskt bistånd vara dödsboet behjälpligt med att bekosta
en sedvanlig begravning.
Regionstyrelseförvaltningen gör därför bedömningen, utifrån det ekonomiska läge
som råder i regionen, att detta är en verksamhet som regionen inte längre bör
upprätthålla. Genom att inte längre bekosta arvoden och reseersättningar för de fem
av fullmäktige utsedda borgerliga begravningsförrättarna skulle regionstyrelsen och
regionstyrelseförvaltningen årligen kunna spara in dryga 200 000 kronor.
Regionstyrelseförvaltningen gör också bedömningen att Region Gotland, genom att
bekosta de kommunala begravningsförrättarnas arvoden och reseersättningar,
riskerar att snedvrida konkurrensen på marknaden. Genom att regionen står för
kostnaderna till de kommunala begravningsförrättarna konkurrerar regionen inte på
lika villkor med övriga aktörer på marknaden, där kostnaderna för officianter belastar
dödsboet. Hanteringen ger inte heller uttryck för likabehandlingsprincipen och
objektivitetsprincipen, vilka är viktiga principer i kommunal verksamhet.
Förslag till beslut har kommunicerats med berörda begravningsförrättare vid möte
den 12 november 2019.
Sammanfattningsvis görs bedömningen att regionfullmäktige bör besluta att Region
Gotland inte längre ska erbjuda och bekosta borgerliga begravningsförrättare.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Lisa Etzner, regionjurist, regionstyrelseförvaltningen.
Filip Reinhag (S) yrkar med instämmande av Thomas Gustafson (V) och Isabel
Enström (MP) att arbetsutskottets förslag avslås.

forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-12-11

RS § 392 forts
RS 2019/1167
AU § 341

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Filip Reinhags yrkande
och finner att arbetsutskottets förslag bifalls.
Protokollsanteckning: Gubb Marit Stigson (Fi) instämmer i Filip Reinhags yrkande.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-11-13
Skickas till
Berörda begravningsförrättare
Begravningsbyråer på Gotland
Regionkansliet
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2019/1167
13 november 2019

Lisa Etzner

Regionstyrelsen

Förändringar i hantering av borgerliga
begravningsförrättningar
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta om att från 1 mars 2020
inte längre erbjuda och arvodera kommunala borgerliga begravningsförrättare.

Ärendebeskrivning

Vem som helst kan vara en borgerlig begravningsofficiant. Att förrätta en borgerlig
begravning utgör inte myndighetsutövning, och det kräver inga särskilda utbildningar
eller förkunskaper. En borgerlig begravningsofficiant kan således utgöras av t.ex. en
närstående till den avlidne, en god vän, en kollega eller en officiant anställd vid
begravningsbyrån. Kostnaden för officianten står dödsboet för, men kan skilja sig åt
beroende på vem som anlitas. Anlitar man en officiant knuten till Fonus
begravningsbyrå belastar detta dödsboet med omkring 3 500 kronor. Är det däremot
en närstående eller liknande som förrättar begravningen är det ett rimligt antagande
att det endast rör sig om en symbolisk summa i ersättning från dödsboet.
Region Gotland har sedan många år tillbaka egna, kommunala, borgerliga
begravningsförrättare. Dessa kommunala begravningsförrättare har valts till
officianter av fullmäktige, se t.ex. beslut från 2014, RF § 96. Dessa officianter
arvoderas av Region Gotland, samt att regionen betalar ut reseersättningar. Anlitar
man en borgerlig begravningsförrättare genom Region Gotland belastas alltså inte
dödsboet med någon kostnad.
Kostnaden för dessa officianter belastar i dagsläget regionstyrelsen. Officianterna
från Region Gotland förrättar omkring ca 70 borgerliga begravningar årligen, till en
kostnad av dryga 200 000 kronor per år. Begravningsbyråerna på Gotland skickar in
underlag till regionen när en kommunal officiant har förrättat en borgerlig
begravning, där regionstyrelsen sedan står kostnaden (arvode och reseersättning) till
officianten.
Bedömning

Att tillhandahålla kommunala borgerliga begravningsförrättare är inte något som
Region Gotland behöver göra. Det finns inte heller något krav på att regionen ska
bekosta densamma. Region Gotland, genom socialförvaltningen, har dock under
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förutsättning att boet saknar egna medel att bekosta begravningen med, möjligheten
att efter ansökan om ekonomiskt bistånd vara dödsboet behjälpligt med att bekosta
en sedvanlig begravning.
Regionstyrelseförvaltningen gör därför bedömningen, utifrån det ekonomiska läge
som råder i regionen, att detta är en verksamhet som regionen inte längre bör
upprätthålla. Genom att inte längre bekosta arvoden och reseersättningar för de fem
av fullmäktige utsedda borgerliga begravningsförrättarna skulle regionstyrelsen och
regionstyrelseförvaltningen årligen kunna spara in dryga 200 000 kronor.
Regionstyrelseförvaltningen gör också bedömningen att Region Gotland, genom att
bekosta de kommunala begravningsförrättarnas arvoden och reseersättningar,
riskerar att snedvrida konkurrensen på marknaden. Genom att regionen står för
kostnaderna till de kommunala begravningsförrättarna konkurrerar regionen inte på
lika villkor med övriga aktörer på marknaden, där kostnaderna för officianter belastar
dödsboet. Hanteringen ger inte heller uttryck för likabehandlingsprincipen och
objektivitetsprincipen, vilka är viktiga principer i kommunal verksamhet.
Förslag till beslut har kommunicerats med berörda begravningsförrättare vid möte
den 12 november 2019.
Sammanfattningsvis görs bedömningen att regionfullmäktige bör besluta att Region
Gotland inte längre ska erbjuda och bekosta borgerliga begravningsförrättare.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-11-13

Regionstyrelseförvaltningen

Marica Gardell
Tf regiondirektör
Skickas till
Berörda begravningsförrättare
Begravningsbyråer på Gotland
Regionkansliet
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-12-11

RS § 393

Förändringar i hantering av borgerliga
vigslar

RS 2019/1166
AU § 342

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Region Gotland ska från 1 mars 2020 inte längre ska delta i administration kring
borgerliga vigslar, upphöra med att ta ut en avgift från brudparen samt upphöra
med arvodering till vigselförrättare.
x Hyresavtal avseende vigselrum sägs upp med upphörande den 31 juli 2020.
x

Region Gotlands hantering av och agerande i samband med borgerliga vigslar har
sedan ett par år bakåt i tiden varit ifrågasatt, av Länsstyrelsen i Gotlands län men
även av medborgare och media. Regionstyrelseförvaltningen har därför, på uppdrag
av regiondirektören genomfört en översyn av regionens inblandning i och hantering
av borgerliga vigslar.
Regionstyrelsen har i sin översyn gjort bedömningen att regionens hantering av
borgerliga vigslar inte är förenlig med gällande lagstiftning, och att den till fullo faller
utanför den kommunala kompetensen, varför hanteringen bör upphöra snarast.
Regionstyrelseförvaltningen gör sammanfattningsvis bedömningen att regionfullmäktige ska besluta att från 1 mars 2020 upphöra med hantering av borgerliga
vigslar; administration, uttag av avgift och arvodering till vigselförrättare, samt säga
upp hyresavtalet gällande vigselrummet till upphörande per den sista juli 2020.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Lisa Etzner, regionjurist, regionstyrelseförvaltningen.
Thomas Gustafson (V) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Thomas Gustafsons
yrkande och finner att arbetsutskottets förslag bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-11-13
Skickas till
Berörda vigselförrättare
Länsstyrelsen i Gotlands län
Medborgarservice
Regionkansliet
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2019/1166
13 november 2019

Lisa Etzner

Regionstyrelsen

Beslut om förändrad kommunal hantering av borgerliga vigslar
Förslag till beslut

•

•

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta att Region Gotland från 1
mars 2020 inte längre ska delta i administration kring borgerliga vigslar, upphöra
med att ta ut en avgift från brudparen samt upphöra med arvodering till
vigselförrättare.
Regionstyrelsen beslutar att säga upp hyresavtal avseende vigselrum till
upphörande per den sista juli 2020.

Sammanfattning

Region Gotlands hantering av och agerande i samband med borgerliga vigslar har
sedan ett par år bakåt i tiden varit ifrågasatt, av Länsstyrelsen i Gotlands län men
även av medborgare och media. Regionstyrelseförvaltningen har därför, på uppdrag
av regiondirektören genomfört en översyn av regionens inblandning i och hantering
av borgerliga vigslar.
Regionstyrelsen har i sin översyn gjort bedömningen att regionens hantering av
borgerliga vigslar inte är förenlig med gällande lagstiftning, och att den till fullo faller
utanför den kommunala kompetensen, varför hanteringen bör upphöra snarast.
Ärendebeskrivning
Rättsläge

Rätten att viga sig framgår av 4 kap. äktenskapsbalken (ÄktB). I 4 kap. 3 § ÄktB.
anges att behörig att vara vigselförrättare är
1. sådan präst eller annan befattningshavare i ett trossamfund som har förordnande
enligt lagen (1993:305) om rätt att förrätta vigsel inom trossamfund, eller
2. den som länsstyrelsen har förordnat.
Den som är behörig enligt första stycket 1 är inte skyldig att förrätta vigsel.
För borgerliga vigslar är det alltså Länsstyrelsen som utser och förordnar
vigselförrättare. En vigselförrättare ska inom ramen för sitt uppdrag förvissa sig om
att hindersprövning har skett, genomföra själva vigselakten i föreskriven ordning
samt ombesörja att uppgifter om vigseln lämnas vidare till rätta instanser för att
äktenskapet ska bli vederbörligen registrerat.
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Att förrätta en borgerlig vigsel är således en statlig uppgift och fullgörandet av dessa
uppgifter är att beteckna som myndighetsutövning. Att observera är att även det
administrativa arbetet runtomkring själva vigselakten utgör myndighetsutövning.
Detta innebär att vigselförrättaren svarar för tjänstefel enligt 20 kap. 1§ Brottsbalken
(BrB) och att staten kan bli skadeståndsskyldig enligt 3 kap. 2 § Skadeståndslagen
(SkL) för skada som vigselförrättaren vållar genom fel eller försummelse.
Vigselförrättaren företräder i sitt uppdrag det allmänna, och ska därigenom ge den
borgerliga vigseln en officiell prägel. En vigsel får inte beläggas med någon avgift, då
det inte finns något uttryckligt stöd för detta i lag eller förordning eller av ett särskilt
beslut av regeringen, vilket framgår av 3 § avgiftsförordningen.
Uppdraget som vigselförrättare anses vara ett hedersuppdrag, varför endast en
mindre ersättning till vigselförrättaren utgår. Ersättningen är lagstadgad och är för
närvarande 110 kronor för varje förrättad vigsel. Har en vigselförrättare förrättat mer
än en vigsel under samma dag är ersättningen 30 kronor för varje förrättad vigsel
utöver den första. Länsstyrelsen sköter utbetalning av ersättningen efter att en
specificerad ansökan om ersättning sänts in tillsammans med vigselprotokollen.
Regionens hantering idag

Region Gotland har, på initiativ av vigselförrättare, sedan år 2000 intagit en aktiv roll
i hanteringen av borgerliga vigslar. Regionen har bl.a. fattat beslut om att föreslå
lämpliga personer för uppdraget som vigselförrättare till Länsstyrelsen samt beslutat
att arvodera de vigselförrättare som regionen har ansett som sina egna, KS § 157.
Eftersom detta inte varit en skattefinansierad verksamhet har regionen beslutat att ta
ut en självkostnadsavgift från brudparen.
Region Gotland erbjuder i dag två olika vigselalternativ; fast tid och egen vigsel.
Fast tid är ett kostnadsfritt alternativ som erbjuds den sista fredagen i månaden, vid
fastlagda tider (13.30, 14.00, 14.30 och 15.00), vigseln sker i regionens vigselrum och
brudparet tar med sig två egna vittnen att närvara vid vigselakten.
Egen vigsel innebär att brudparet själva får önska vilken vigselförrättare de vill ha
samt väljer datum, tid och plats själva. Paret ombesörjer själva att två vittnen närvarar
vid vigseln.
Önskas vittnen från Region Gotland sker vigseln i regionens vigselrum under
kontorstid (helgfri vardag mellan 09.00-15.00).
Detta alternativ kostar brudparet 1 100 kronor. Kostnaden avser administration och
en gåva till brudparet.
Denna information, samt ytterligare information om vilka vigselförrättare som finns
och tips på populära vigselplatser finns på regionens hemsida. Dock innehåller
regionens hemsida endast information om de vigselförrättare som regionen genom
beslut i fullmäktige har valt att kalla sina egna.
Om vi ser bakåt i tiden så kan vi se att de borgerliga vigslarna ökar i antal år efter år. I
början av 2000-talet vigdes omkring drygt 100 par borgerligt på Gotland och 2018
vigdes 289 par borgerligt. Det är en ökning med omkring 170 % och innebär ungefär
5,5 vigslar i veckan om man skulle slå ut det på hela året. Majoriteten av vigslarna
äger dock rum under sommarhalvåret.
Region Gotland fakturerar varje brudpar som valt egen vigsel en avgift på 1 100
kronor. Avgiften avser ett självkostnadspris för att täcka alla kostnader i samband
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med vigseln; vigselförrättarens arvode och reseersättning, lokalhyra, städkostnader,
personalkostnader, minnesgåvor och övrig administration.
Bedömning

Administration, arvodering och avgift
Förrättande av borgerlig vigsel är en statlig angelägenhet och utgör statlig
myndighetsutövning. Region Gotland är inte behörig att ha hand om sådana
angelägenheter som enbart staten ska ha hand om, 2 kap. 2 § Kommunallagen (KL).
Region Gotland handlar alltså utanför den kommunala kompetensen och
befogenheten. Att låta anställda inom Region Gotland ansvara för administrationen
runtomkring och genom det utföra stora delar av den av Länsstyrelsen förordnade
vigselförrättarens arbetsuppgifter är därför högst olämpligt och lagstridigt.
De administrativa arbetsuppgifter som medföljer förordnandet som vigselförrättare
ska utföras av den som förordnandet avser – och inte någon annan. Att som
vigselförrättare lämna ifrån sig det administrativa arbetet som ingår i arbetsuppgiften
tyder på bristande respekt för, och kunskap om uppdraget, vilket gör att lämpligheten
hos dessa vigselförrättare därför starkt torde kunna ifrågasättas.
Att ta ut en avgift om 1 100 kronor som ett självkostnadspris för de kostnader som
är kopplade till vigselakten är inte förenligt med lagstiftningen. Region Gotland har
inget lagligt stöd för att ta ut en sådan avgift, eller för att hantera borgerliga vigslar.
Region Gotland har inte heller något stöd för att betala ut arvode och reseersättning
till de vigselförrättare som regionen kallar för sina egna. Den ersättning
vigselförrättaren har rätt till stadgas i lag, och betalas ut av staten. Anser man att
ersättningen är för låg, vilket regionstyrelseförvaltningen till viss del kan hålla med
om, så får man vända sig till Länsstyrelsen med denna kritik, och där lyfta frågan om
möjlighet till förändrad ersättningsstorlek.
Det är dock viktigt att ha med sig att uppdraget som vigselförrättare är att se som ett
hedersuppdrag, vilket innebär att den som innehar uppdraget inte låter sig påverkas
av ovidkommande hänsyn vid fullgörandet av uppdraget eller agerar på ett sätt som
kan medföra att han eller hon riskerar att hamna i en intressekonflikt, Se Högsta
förvaltningsdomstolen, målnr. 1462-14.
Beslut i enlighet med regionstyrelseförvaltningens förslag skulle inte innebära någon
nämnvärd ekonomisk besparing, då intäkter och utgifter rörande de borgerliga
vigslarna legat någorlunda i balans. För 2019 prognostiseras dock ett marginellt
underskott på ungefär -10 000 kronor. Beslutet skulle däremot, utöver att regionen
då följer gällande lagstiftning, frigöra resurser främst inom receptionen på Visborg,
där medarbetare idag sköter den största delen av arbetet runt de borgerliga vigslarna.
Under de mest hektiska sommarmånaderna lägger medarbetare i receptionen ungefär
50 % av sin arbetstid på administration och logistik runt de borgerliga vigslarna –
arbetsuppgifter som regionen inte ska befatta sig med. Genom att frigöra resurser
inom receptionen kan dessa medarbetare i större utsträckning fokusera på Region
Gotlands sociala medier, som dessa medarbetare är huvudansvariga för, bl.a.
regionens Facebook-sida.
Lokal, ”vigselrum”
Regionstyrelseförvaltningen gör vidare bedömningen att den lokal som regionen i
dagsläget upplåter som vigselrum, vilken regionstyrelseförvaltningen hyr till en
kostnad om 38 292 kronor per år, kanske inte är den mest ändamålsenliga.
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Gotland erbjuder så många andra, underbara och vackra platser och lokaler runt om
på ön som är trevligare och mer stämningsfulla att viga sig på/i. För det fall det finns
önskemål från brudpar i framtiden om att viga sig i någon av Region Gotlands
lokaler borde det kunna vara möjligt att ordna under förutsättning att det är förenligt
med regionens verksamhet i aktuell lokal.
Hyresavtalet för vigselrummet löper fram till 31 januari 2020, med automatisk
förlängning med 6 månader i taget om uppsägning inte sker.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår därför att regionstyrelsen beslutar att säga upp
avtalet till upphörande per den sista juli 2020.
Kommunicering med Länsstyrelsen och berörda vigselförrättare
Under utredningens gång har regionstyrelseförvaltningen löpande haft kontakt med
Länsstyrelsen för att stämma av och inhämta synpunkter. Länsstyrelsen ser positivt
på förslaget.
Regionstyrelseförvaltningens förslag till beslut är kommunicerat med de
vigselförrättare som blir berörda av förslaget vid möte den 12 november 2019. De
uttryckte förståelse för att den hantering som förelegat inte har varit juridiskt korrekt
och framförde att den service m.m. som de erhållit har varit välkommen. Några av
vigselförrättarna meddelade att de, om förslag till beslut kommer att gå igenom,
eventuellt väljer att kliva av sina uppdrag som vigselförrättare. Några av dem vill
också göra ett medskick till Länsstyrelsen om att den statliga ersättningen om 110
kronor är alldeles för låg i dagens moderna samhälle, där brudparen i allt större
utsträckning önskar mer utav vigselförrättarna än tidigare, och att de därför önskar
att Länsstyrelsen kunde ta denna fråga vidare för att påverka lagstiftaren till att öka
ersättningen.
Sammanfattning
Regionstyrelseförvaltningen gör sammanfattningsvis bedömningen att
regionfullmäktige ska besluta att från 1 mars 2020 upphöra med hantering av
borgerliga vigslar; administration, uttag av avgift och arvodering till vigselförrättare,
samt säga upp hyresavtalet gällande vigselrummet till upphörande per den sista juli
2020.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-11-13

Regionstyrelseförvaltningen

Marica Gardell
Tf. regiondirektör
Skickas till
Berörda vigselförrättare
Länsstyrelsen i Gotlands län
Medborgarservice
Regionkansliet
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Ägardirektiv för Gotlandshem 2020-2023

RS 2019/1045
AU § 3

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x

Ägardirektiv för AB Gotlandshem fastställs med de av regionstyrelsen föreslagna
ändringar.

AB Gotlandshems nuvarande ägardirektiv gäller till och med den 31 december 2019.
Med anledning av detta har ett nytt ägardirektiv tagits fram för perioden 1 januari
2020 – 31 december 2023.
Som underlag för förändringar har hänsyn tagits till ny/uppdaterad lagstiftning samt
synkroniserats med Region Gotlands beslutades aktieägarpolicy och bolagsordning.
Som vägledning i arbetet har ”Ägardirektiv till allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag – en handledning”, utgiven av SKL tillsammans med SABO använts.
Utöver detta har en omvärldsanalys genomförts där bland annat en genomgång av
sju andra ägardirektiv för allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag har granskats.
Under framtagandet har företrädare för AB Gotlandshem varit delaktiga i arbetsmöten, följt av dialog vid ägarmöte inför beredning av ärendet för beslut.
Arbetsutskottet föreslog att ärendet skulle överlämnas till regionstyrelsen utan eget
yttrande.
Ärendets behandling under mötet

Eva Nypelius (C) yrkar att under punkt 1 lägga till ”Genom sin verksamhet ska AB
Gotlandshem tillhandahålla bostäder och därigenom bidrar bolaget till Region Gotlands sociala
bostadspolitik. AB Gotlandshem ska verka för utveckling, befolkningsökning och att Gotland är
en socialt trygg plats att bo och leva på”. Under punkt 2 lägga till ”Bolaget ska erbjuda
hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget” samt i stycke 3 lägga
till ”studenter” under stycket: Utöver dessa förturer ska bolaget särskilt
uppmärksamma bostadsförsörjningen inom det egna beståndet för följande
grupper.
Under punkten 4 lägga till ”samt utifrån ägarens direktiv” i meningen ”Affärsmässiga
principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för
bolaget samt utifrån ägarens direktiv”.
Lägga till ”Bolagets allmännyttiga uppdrag innebär att det ska klara verksamheten självständigt
och anpassat till lokala förutsättningar”.
Under punkten 5 lägga till ”Årlig direktavkastning om 4 procent vid periodens slut”.
forts
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Direktavkastning utgör driftnetto dividerat med marknadsvärdet för samtliga
fastigheterna (byggnader och mark).
Under punkten 7 lägga till ”Regionstyrelsen ska ges den information och erhålla de handlingar
som styrelsen begär”.
Till mötena ska regionstyrelsens ordförande, 2:e vice ordförande i regionstyrelsen,
regiondirektör och eventuella övriga tjänstepersoner från regionen samt bolagets
styrelseordförande, vice ordförande och verkställande direktör kallas.
Filip Reinhag (S) instämmer i Eva Nypelius yrkande förutom i punkt 4 och 5.
Filip Reinhag (S) yrkar med instämmande av Thomas Gustafson (V) och Lisbeth
Bokelund (MP) på följande ändringar:
Punkt 4
”Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga principer. Bolaget ska skötas på ett effektivt och långsiktigt
ekonomiskt hållbart sätt.
Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för
bolaget samt utifrån ägarens direktiv.
Bolagets allmännyttiga uppdrag innebär att det ska klara verksamheten självständigt och anpassat
till lokala förutsättningar”.
Punkt 5
”Bolaget ska förhålla sig till balans mellan det huvudsakliga målet om 500 lägenheter under
perioden, direktavkastning och soliditet för att säkra långsiktigt hållbar ekonomi”.
Lars Engelbrektsson (SD) yrkar att soliditetskravet ska tas bort.
Thomas Gustafson (V) yrkar att i punkt 3 lägga till ”Styrelsens arbete ska präglas av
öppenhet och debatt”.
Lisbeth Bokelund (MP) yrkar att ta bort ”av hyresrätter” i punkt 2, sista stycket på sid 1
och meningen får följande lydelse: ”Bolaget ska arbeta för nyproduktion med ett
långsiktigt hållbart perspektiv och i takt med de behov som finns, dock ska en
produktion av minst 500 lägenheter ha påbörjats under perioden från det att
direktivet antas på bolagsstämman till utgången av år 2023, varav minst två projekt
ska genomföras på landsbygden”.
Ordförande ställer eget yrkande, Filip Reinhags yrkande och Lars Engelbrektssons
yrkande mot varandra och finner att eget yrkande bifalls och blir huvudförslag.
forts
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Filip Reinhags yrkande ställs mot Lars Engelbrektssons yrkande för att utse
motförslag till huvudförslaget. Filip Reinhags yrkande bifalls och utses som
motförslag.
Ordförande ställer eget yrkande mot Filip Reinhags yrkande och eget yrkande bifalls.
Votering begärs.
I omröstningen gäller ja-röst för Eva Nypelius yrkande och nej-röst för Filip Reinhags
yrkande. Omröstningen ger 7 ja-röster: Jesper Skalberg Karlsson (M), Stefan Nypelius
(C), Eva Ahlin (C), Fredrik Gradelius (C), Andreas Unger (M), Adam Lagerstedt (L) och
ordförande Eva Nypelius (C), samt 8 nej-röster: Ylva Bendelin (S), Filip Reinhag (S),
Thomas Gustafson (V), Lisbeth Bokelund(MP), Aino Friberg Hansson (S), Håkan
Ericsson (S), Tommy Gardell (S) och Lars Engelbrektsson (SD).
Ordförande ställer proposition på Thomas Gustafsons tilläggsyrkande och finner att
det avslås.
Ordförande ställer proposition på Lisbeth Bokelunds tilläggsyrkande och finner att
det bifalls.
Regionstyrelsen beslutar i enlighet med Filip Reinhags yrkande med Lisbeth
Bokelunds tilläggsyrkande.
Protokollsanteckning: Gubb Marit Stigson (Fi) instämmer i Filip Reinhags yrkande.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-10-21
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21 oktober 2019

Ulrica Widange

Regionstyrelsen

Ägardirektiv för AB GotlandsHem 2020-2023
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att fastställa föreslaget
ägardirektiv för AB GotlandsHem.

Sammanfattning

AB Gotlandshems nuvarande ägardirektiv gäller till och med den 31
december 2019. Med anledning av detta har ett nytt ägardirektiv tagits
fram för perioden 1 januari 2020 – 31 december 2023.
Som underlag för förändringar har hänsyn tagits till ny/uppdaterad
lagstiftning samt synkroniserats med Region Gotlands beslutades
aktieägarpolicy och bolagsordning. Som vägledning i arbetet har

”Ägardirektiv till allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag – en
handledning”, utgiven av SKL tillsammans med SABO använts. Utöver
detta har en omvärldsanalys genomförts där bland annat en
genomgång av sju andra ägardirektiv för allmännyttiga kommunala
bostadsaktiebolag har granskats.
Under framtagandet har företrädare för AB GotlandsHem varit
delaktiga i arbetsmöten, följt av dialog vid ägarmöte inför beredning av
ärendet för beslut.
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Förändringar

En generell översyn har gjorts av texten för att bland annat
synkronisera med aktieägarpolicy och bolagsordning. Nedan följer en
övergripande redogörelse för respektive avsnitt i ägardirektivet.

Verksamhetens inriktning och mål
-

Förslag till numerär (500) för produktion av antal lägenheter
under perioden är framtagen av exploateringsgruppen där
resurser från regionstyrelse-förvaltningen (strateger,
verksamhetsledare), samhällsbyggnadsförvaltningen
(stadsarkitekt, planavdelning) samt teknikförvaltningen (mark
och stadsmiljö, planering och utveckling) ingår. Numerären är
baserad på befintliga exploateringsplaner där bland annat
Visborg, Gråbo samt Signallottan 2 är medräknade.

-

Minst två projekt ska genomföras på landsbygden.

-

Ett tillägg har gjorts för att tydliggöra att Region Gotland ska
bidra till bolagets måluppfyllnad genom att exempelvis
direktanvisa mark.

-

Tydliggörande om att behovet skall stämmas av löpande, dock
minst i samband med ägarmöten

Region Gotlands insyn och ledningsfunktion
Avsnittet har förkortats då det även finns beskrivet i Region Gotlands
aktieägarpolicy. En särskild hänvisning är därför tillagd i avsnitt 5
”Region Gotlands koncernkrav” för att förtydliga detta. Avsnittet
innehåller även ett förtydligande kring vilka ärenden som
regionfullmäktige ska ta ställning till innan beslut tas i bolaget.

Ekonomiska och finansiella mål
Avsnittet har utarbetats med utgångspunkt i hur Sveriges allmännytta
(fd. SABO) definierar finansiella mål samt i dialog med representanter
från bolaget. Till varje mål följer även en definition över hur det
beräknas för att öka tydligheten.

Region Gotlands koncernkrav
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2019/1045

Avsnittet har reviderats och uppdaterats. Begreppet handlingsprogram
är ersatt med verksamhetsplan som är ett vedertaget begrepp inom
Region Gotland.

Samordning och dialog
Text om att verkställande direktör ingår i regionens
koncernledningsgrupp är borttagen.
Beslutsunderlag

Ägardirektiv till allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag – en
handledning (SABO & SKL)
Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag

Regionstyrelseförvaltningen

Marica Gardell
tf regiondirektör
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ÄGARDIREKTIV FÖR AKTIEBOLAGET GOTLANDSHEM
(org.nr. 556066-0523)
Förslag till nytt ägardirektiv för perioden 2020-2023
1. Bolagets ändamål

Region Gotland ska långsiktigt företrädas på den lokala bostadsmarknaden genom det
allmännyttiga bostadsföretaget AB GotlandsHem. Genom sin verksamhet ska AB
GotlandsHem tillhandahålla bostäder och därigenom bidrar bolaget till Region Gotlands
sociala bostadspolitik. AB Gotlandshem ska verka för utveckling, befolkningsökning
och att Gotland är en socialt trygg plats att bo och leva på.
Den övergripande visionen, de övergripande målen och de styrdokument som
regionstyrelse och regionfullmäktige antagit för den kommunala verksamheten, gäller i
tillämpliga delar även för AB GotlandsHem.
Utöver vad som stadgas i gällande lagstiftning och beslutad bolagsordning ges följande
direktiv för AB GotlandsHem (nedan kallat bolaget).
2. Verksamhetens inriktning och mål

Bolaget ska genom bostadsförsörjning främja tillväxten över hela regionen och
därigenom säkerställa framtida arbetskraft på Gotland.
Bolaget ska genom att utveckla och förädla såväl nya som befintliga bostäder och
bostadsområden bidra till att utveckla goda och trygga boendemiljöer. Bostadsbeståndet
ska tillgodose de boendes och de bostadssökandes krav vad gäller standard, storlek,
utformning, läge, hyresnivå och service. Bolaget ska erbjuda hyresgästerna möjlighet till
boendeinflytande och inflytande i bolaget.
I samråd med Region Gotland ska bolaget upplåta och anpassa bostäder för särskilda
förturer såsom medicinska och sociala samt för nyanlända. Bolaget ska även i samarbete
med ägaren arbeta med prioriteringar av etableringar då behov uppstår. Utöver dessa
förturer ska bolaget särskilt uppmärksamma bostadsförsörjningen inom det egna
beståndet för följande grupper:
-

ungdomar som söker sitt första egna boende

-

studenter

-

äldre som efterfrågar anpassade boenden och ökad trygghet för att längre kunna
bo kvar i egen lägenhet

Bolaget ska tillhandahålla bostäder med huvudsaklig upplåtelseform hyresrätt och aktivt
arbeta för att minska kötiden för en hyresrätt.
Bolaget ska upprätthålla bostadsförmedlingstjänst för det egna beståndet inom regionen.
Bolaget ska inom ramen för en kostnadsmedveten och effektiv förvaltning sträva efter
att hålla bostadslägenheter med rimliga hyresnivåer förenat med ett bostadssocialt
ansvarstagande och i ett väl underhållet skick.
Bolaget ska sträva efter långsiktig ekologisk hållbarhet och minskad klimatpåverkan.
Bolaget ska arbeta för en nyproduktion av hyresrätter med ett långsiktigt hållbart
perspektiv och i takt med de behov som finns, dock ska en produktion av minst 500

Region Gotland

lägenheter ska ha påbörjats under perioden från det att direktivet antas på
bolagsstämman till utgången av år 2023, varav minst två projekt ska genomföras på
landsbygden.
Region Gotland ska vara delaktiga i att möjliggöra för bolaget att uppfylla målet för antal
nyproducerade lägenheter genom att exempelvis direktanvisa mark i och utanför Visby.
Bolaget ska dock vara en aktiv aktör på marknaden i syfte att förvärva byggbar mark
samt verka för att förtäta i det befintliga beståndet.
Påbörjad produktion räknas från det att ansökan om bygglov är inlämnad till Region
Gotland.
Behoven stäms löpande av med Region Gotland, dock minst i samband med
ägarmötena.
3. Region Gotlands insyn och ledningsfunktion

Regionfullmäktige är Region Gotlands högsta beslutande organ och fungerar som ägare
av bolaget och har därmed ansvar i enlighet med Region Gotlands aktieägarpolicy.
Frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, där
regionfullmäktige ska ta ställning innan beslut tas i bolaget är:
- Större investeringar
- Bildande eller förvärv av dotterbolag
- Planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
- Köp och försäljning av större fastighetsbestånd
4. Ekonomiska styrprinciper och samordning

Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga principer. Bolaget ska skötas på ett effektivt och
långsiktigt ekonomiskt hållbart sätt. Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska
utgå från vad som är långsiktigt bäst för bolaget samt utifrån ägarens direktiv. Bolagets
allmännyttiga uppdrag innebär att det ska klara verksamheten självständigt och anpassat
till lokala förutsättningar. Relationen mellan Region Gotland och bolaget ska vara
affärsmässig och ekonomiskt åtskild.
5. Ekonomiska och finansiella mål

Bolaget ska förhålla sig till balans mellan det huvudsakliga målet om 500 lägenheter
under perioden, direktavkastning och soliditet för att säkra långsiktigt hållbar ekonomi.
6. Region Gotlands koncernkrav

Budget och verksamhetsplan
Bolagets budget och verksamhetsplan för nästkommande år samt övriga strategiska
planeringsdokument som ägaren efterfrågar delges regionledningen vid, på hösten,
inplanerat ägarmöte.
Underlag för koncernredovisning
Bolaget ska årligen, enligt av ägaren delgiven tidplan, tillhandahålla regionstyrelsen det
underlag styrelsen begär för upprättande av regionens delårsrapport samt årsredovisning
enligt kommunallagens bestämmelser.
Förvaltningsberättelse
Bolaget ska i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen i detta avseende
stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det
regionala ändamålet med verksamheten.
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Årsredovisning
Bolaget ska årligen lämna in fullständig årsredovisning för information till
regionfullmäktige senast första veckan i maj.
Region Gotlands aktieägarpolicy
Bolaget ska i övrigt följa vad som anges om bolagsstyrelsens skyldigheter i Region
Gotlands aktieägarpolicy.
7. Samordning och dialog

Regionstyrelsen ska ges den information och erhålla de handlingar som styrelsen begär.
Ägarmöten genomförs fyra gånger per år. Mötena ska innehålla en redovisning från
bolaget angående ekonomisk ställning, planering framåt både avseende produktion och
verksamhet samt övriga väsentliga ärenden.
Till mötena ska regionstyrelsens ordförande, 2:e vice ordförande i regionstyrelsen,
regiondirektör och eventuella övriga tjänstepersoner från regionen samt bolagets
styrelseordförande, vice ordförande och verkställande direktör kallas.
8. Övrigt

Dessa ägardirektiv gäller för perioden 1 januari 2020 till 31 december 2023 om inte
behov av att revidera dem uppstår. Både ägaren och bolaget kan påkalla behov av
revidering under perioden.
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ÄGARDIREKTIV FÖR AKTIEBOLAGET GOTLANDSHEM
(org.nr. 556066-0523)
Antagna av regionfullmäktige 2015-11-23 § 286.
1. Bolagets ändamål
Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja bostadsförsörjningen på Gotland i syfte att
bidra till en befolkningsökning och framtida rekryteringsbas för regionens arbetsmarknad
genom att tillhandahålla bostäder.
Bolaget skall inom ramen för en kostnadsmedveten och effektiv förvaltning sträva efter att
hålla bostadslägenheter med rimliga hyresnivåer förenat med ett bostadssocialt ansvarstagande
och i ett väl underhållet skick. Bolaget ska arbeta med medicinska och sociala förturer i samråd
med Region Gotland. Bolaget ska i samarbete med ägaren arbeta med prioriteringar av
etableringar då behov uppstår.
Bolaget ska bidra till att målen i Regin Gotlands styrkort uppnås.
Bolaget ska bidra till att utveckla goda och trygga boendemiljöer. Bolaget ska ha ambitionen
att miljömässigt ligga i framkant i alla beslut.
Bolaget ska arbeta för en nyproduktion som har ett långsiktigt perspektiv och är i takt med de
behov som finns, dock minst 400 lägenheter till år 2020. Minst en nybyggnation utanför Visby
ska påbörjas under perioden. Bolaget ska också bidra till utvecklingen av nya boendeformer i
form av trygghetsboende och boende för unga tillsammans med ägaren.
Bolaget ska upprätthålla förmedlingstjänst av bostäder.
2. Region Gotlands insyn och ledningsfunktion
Regionfullmäktige är Region Gotlands högsta beslutande organ och fungerar som ägare av
bolaget. Regionfullmäktige har ansvar för att:
- Fastställa ändamålet
- Besluta i fråga om bolagsordning
- Formulera ägardirektiv
- Utse styrelseledamöter
- Utse revisorer
- Utse ombud att företräda ägaren på bolagsstämman
- Ta ställning i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt såsom större
investeringar, bildande eller förvärv av dotterbolag, planer på ny eller ändrad inriktning av
bolagets verksamhet samt köp och försäljning av större fastighetsbestånd, innan beslut tas
i bolaget
Bolagets verksamhet står under uppsikt av regionstyrelsen i enlighet med Region Gotlands
aktieägarpolicy.
Regionstyrelsen skall ges den information och erhålla de handlingar som styrelsen begär.
Karaktären och omfattningen av den fortlöpande informationen skall fastställas efter samråd
med bolagets styrelse.
Utgångspunkten för styrningen av bolaget är densamma som för verksamhet i
förvaltningsform vilket innebär öppenhet, debatt och politisk styrning.
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3. Ekonomiska styrprinciper och samordning
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga principer. Detta utgör ett undantag från
kommunallagens självkostnadsprincip och från förbudet mot att driva företag i vinstsyfte.
Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid skall utgå från vad som är långsiktigt bäst för
bolaget. Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget inte skall ges några särskilda
fördelar som gynnar det ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter. Relationen mellan
Region Gotland och bolaget ska vara affärsmässig och ekonomiskt åtskild.
Bolagets mål ska vara att på lång sikt uppnå ett vägt genomsnitt av SABO-företagens soliditet.
Målet är en avkastning på i genomsnitt 7,5 miljoner kronor per år under en fyraårsperiod.
Avkastningskravet grundar sig på behovet av en god soliditet och en livskraftig ekonomi över
tiden i bolaget.
4. Region Gotlands koncernkrav
Budget och handlingsprogram
Bolagets budget för nästkommande år samt sedvanliga strategiska planeringsdokument delges
regionledningen vid, på hösten, inplanerat informationsmöte.
Underlag för koncernredovisning
Bolaget skall årligen senast den 15 februari tillhandahålla regionstyrelsen det underlag styrelsen
begär för upprättande av regionens årsredovisning enligt kommunallagens bestämmelser.
Årsredovisning
Bolaget ska årligen inlämna fullständig årsredovisning för information till regionfullmäktige
senast första veckan i maj.
Riktlinjer och program
Bolaget ska i tillämpliga delar följa regionens upprättade policys, riktlinjer och program.
5. Arbetsordning för styrelsen och instruktion för verkställande direktör
Styrelsen skall utarbeta och anta arbetsordning för sitt eget arbete.
Styrelsen har enligt 8 kap 6 § aktiebolagslagen att meddela riktlinjer och anvisningar för
verkställande direktörens handhavande av den löpande förvaltningen. Dessa riktlinjer och
anvisningar skall utformas skriftligt i instruktion för verkställande direktören.
6. Förvaltningsberättelse
Bolagets skall i förvaltningsberättelsen utöver vad aktiebolagslagen i detta avseende stadgar
redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det regionala ändamålet
med verksamheten.
7. Samordning och dialog
Ägarmöten genomförs fyra gånger/år. Mötena ska innehålla redovisning från bolaget
angående ekonomisk ställning, planering framåt både avseende produktion och verksamhet
samt övriga väsentliga ärenden. Minnesanteckningar ska föras.
Verkställande direktör ingår i regionens koncernledningsgrupp.
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8. Övrigt
Dessa ägardirektiv gäller för perioden 2015 – 2019 om inte behov att revidera dem uppstår.
Både ägaren och bolaget kan påkalla behov av revidering under perioden.
Ägardirektiven gäller tillsammans med bolagsordningen och Region Gotlands aktieägarpolicy.
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-01-28

RS § 8

Revidering av riktlinjer för bostadsförsörjning

RS 2017/1093
AU § 8

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning med de av regionstyrelsen föreslagna
ändringar godkänns.
x Riktlinjerna ersätter tidigare Bostadsförsörjningsplan Region Gotland 2013-2018.
x

Regionstyrelsen gav 2018-02-01, § 10 regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att
revidera gällande bostadsförsörjningsplan.
Efter godkännande av regionstyrelsen 2018-12-12, § 364 ändrades uppdraget till
framtagande av riktlinjer för bostadsförsörjning.
Enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar har regionen en
planeringsskyldighet för bostadsförsörjningen. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska
antas av regionfullmäktige under varje mandatperiod. Nu gällande Bostadsförsörjningsplan Region Gotland 2013-2018 antogs av regionfullmäktige 2013-10-14, § 109 och ska
nu ersättas med föreslagna riktlinjer för bostadsförsörjning.
Regionstyrelseförvaltningen anser att förslaget till revidering av riktlinjerna inklusive
ändringar efter remiss är väl genomarbetat och överensstämmer med hur arbetet med
bostadsförsörjning bör bedrivas för att vara till största möjliga nytta för medborgarna.
Arbetsutskottet begärde kompletteringar av riktlinjerna och ärendet överlämnades till
regionstyrelsens utan eget yttrande.
Ärendets behandling under mötet

Anna Adler, strateg, regionstyrelseförvaltningen närvarar.
Eva Nypelius (C) yrkar att sista meningen, första stycket på sidan 12 stryks och byts
ut mot ”För de utan bil, till exempel många av studenterna, är det svårt att i dagsläget bo utanför
de större tätorterna. Detta skulle motverkas av en utbyggd och flexibel kollektivtrafik” samt att
sista meningen i andra stycket stryks.
Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att det bifalls.

forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-01-28

RS § 8 forts
RS 2017/1093

Thomas Gustafson (V) yrkar på följande ändringar i riktlinjerna:
Sidan 9 stycke 3.3, Mål strategier och insatser, lägga till ytterligare ett primärt mål:
- Det byggs fler prisvärda bostäder som genomsnittsgotlänningen har råd med.
Till det nya målet föreslås två strategier:
-

Genom aktiv markpolitik styra mot byggande med hyror som genomsnittsgotlänningen har råd
med.
Utveckla strategier för byggande så att det kan erbjudas bostäder för alla målgrupper.

I tabell som konkretiserar strategier under punkt 3.3 för varje målområde.
Mål 1. ”Det byggs i snitt….” Lägga till ytterligare ”strategipunkt”
-

Säkra tillgången till studentbostäder.

Mål 2 ”Det finns ett varierat….” Lägga till ytterligare ”strategipunkt”
-

Ställ krav på sociala kontrakt vid markanvisning till privata byggherrar.

Ordförande ställer proposition på Thomas Gustafsons yrkande och finner att det
avslås.
Protokollsanteckning: Gubb Marit Stigson (Fi) instämmer i Thomas Gustafsons
yrkande.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-11-25
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende RS 2017/1093
25 november 2019

Anna Adler

Regionstyrelsen

Riktlinjer för bostadsförsörjning 2020-2023
Förslag till beslut i regionstyrelsen

•

Regionstyrelsen godkänner regionstyrelseförvaltningens förslag till
riktlinjer för bostadsförsörjning och skickar det vidare för beslut i
regionfullmäktige.

•

Riktlinjerna ersätter tidigare Bostadsförsörjningsplan Region
Gotland 2013-2018.

Sammanfattning

Regionstyrelsen gav 2018-02-01 §10 regionstyrelseförvaltningen i
uppdrag att revidera gällande bostadsförsörjningsplan.
Efter godkännande av regionstyrelsen 2018-12-12 § 364 ändrades
uppdraget till framtagande av riktlinjer för bostadsförsörjning.
Enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar har
regionen en planeringsskyldighet för bostadsförsörjningen. Riktlinjer för
bostadsförsörjningen ska antas av regionfullmäktige under varje
mandatperiod. Nu gällande Bostadsförsörjningsplan Region Gotland 2013-2018
antogs av regionfullmäktige 2013-10-14 (§109) och ska nu ersättas med

föreslagna riktlinjer för bostadsförsörjning.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 20xx/xxxx

Ärendebeskrivning

Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje
kommun planera för bostadsförsörjningen i kommunen utifrån
beslutade riktlinjer. Syftet med planeringen ska vara att skapa
förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och att
främja ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen.
Riktlinjerna är tänkta att tjäna som underlag för
samhällsplaneringsarbetet, stödja dialogen mellan regionen och
marknadens aktörer samt utgöra underlag för bostadspolitiska frågor.
Regionen driver frågan om bostadsförsörjning intensivt i flera
sammanhang och viljeinriktningar avseende bostadsförsörjningen finns
i ett antal program och planer, fördjupade översiktsplaner,
exploateringsplanen, socialförvaltningens bostadsförsörjningsplaner för
äldre och personer med funktionsnedsättning etc. I arbetet med att ta
fram riktlinjer för bostadsförsörjningen har dialog förts med tjänstemän
inom de förvaltningar som ur olika perspektiv arbetar med
bostadsförsörjning samt med andra aktörer i samhället som påverkas
av eller påverkar bostadsförsörjningsperspektivet i
samhällsplaneringen.
Även andra beslutade riktlinjer, program, planer och dokument som
berör bostadsförsörjning har i möjligaste mån beaktats och i de
fortsatta processerna med att ta fram ny översiktsplan (ÖP) samt
regional utvecklingsstrategi (RUS) bör en samordning ske av innehållet
i planerna med riktlinjerna för bostadsförsörjning.
Regionstyrelseförvaltningen har utarbetat ett förslag till nya riktlinjer,
vilket under perioden september-oktober varit på remiss, se bilaga 1 för
remissinstanser.
I de remissyttranden som inkommit finns förslag på allt från att riktlinjerna
i stort bör omarbetas i sin helhet till önskemål om detaljförändringar.
Många av de inkomna synpunkterna är kloka och relevanta, men hör inte
hemma i riktlinjer. Dessa hanteras snarare i nästa steg där det konkreta
arbetet med att implementera riktlinjerna tar vid.
Regionstyrelseförvaltningen har valt att utifrån de inkomna remissvaren
ange ett antal punkter som bör beaktas och dessa har förts in som
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 20xx/xxxx

ändringar i förslaget till nya riktlinjer för bostadsförsörjning. Ändringarna är
markerade med gult i dokumentet samt i sammanställningen av inkomna
yttranden, se bilaga 1.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen anser att förslaget till revidering av
riktlinjerna inklusive ändringar efter remiss är väl genomarbetat och
överensstämmer med hur arbetet med bostadsförsörjning bör bedrivas
för att vara till största möjliga nytta för medborgarna.

Beslutsunderlag

Förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning 2020-2023
Sammanställning inkomna yttranden, bilaga 1

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör

Skickas till
Remissinstanser enligt bilaga 1
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1. Inledning
1.1 Bakgrund

Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska varje kommun planera för
bostadsförsörjningen i kommunen utifrån beslutade riktlinjer. Syftet med planeringen ska
vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och att främja
att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.
Boendeplanering handlar om att analysera och bedöma vilka förändringar som behövs i bostadsbeståndet till följd av hur kraven och önskemålen från befolkningen förväntas utvecklas.
Ett bra underlag är avgörande för kvaliteten i planeringen. Att följa och analysera hur befolkningen och dess behov förändras över tid är en nyckelfråga och med höga ambitioner och bra
planering kan bostadsbyggandet bidra till att många viktiga mål i samhällsplaneringen uppnås.
Regionen driver frågan om bostadsförsörjning intensivt i flera sammanhang och viljeinriktningar avseende bostadsförsörjningen finns i ett antal program och planer, fördjupade
översiktsplaner, exploateringsplan, socialförvaltningens bostadsförsörjningsplaner för äldre
och personer med funktionsnedsättning etc. Det är viktigt att bostadsförsörjningsperspektivet så som det beskrivs i dessa riktlinjer beaktas i övriga processer kopplade till samhällsplanering och utveckling.
1.2 Koppling till andra styrdokument

De övergripande målen och de strategiska vägvalen för Gotlands utveckling som samhälle
och region hanteras i den regionala utvecklingsstrategin (RUS). Strategin är det instrument
för utvecklingen av hela det gotländska samhället som Region Gotland förfogar över som
regionalt utvecklingsansvarig aktör i Gotlands län. Under den regionala utvecklingsstrategin
sorterar sedan ett flertal olika strategier, planer, program och riktlinjer, som var för sig hanterar utmaningar och fördjupade insatser inom olika sektorer. Gemensamt för dessa är att
de alla ska bidra till att de övergripande målen som fastställs i den regionala utvecklingsstrategin uppnås, och ta vägledning från de i strategin formulerade strategiska vägvalen.

Ärendenr RS 2017/1093 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Det regionala utvecklingsprogrammet Vision Gotland 2025 är det nu gällande övergripande
styrdokumentet för regionens verksamheter och huvudinstrument för att samla och leda
Gotland mot en önskvärd utveckling och gemensamma mål. Den nya regionala utvecklingsstrategi, RUS, som påbörjas under 2019, ska ersätta Vision Gotland 2025.
Den regionövergripande översiktsplanen Bygg Gotland 2010-2025 är ett konkretiseringsprogram av Vision Gotland 2025 när det gäller hur mark och vatten ska användas och utvecklas fram till år 2025. Även översiktsplanen kommer att omarbetas med uppstart under
2019.
Både den regionala utvecklingsstrategin och översiktsplanen är naturligt av övergripande
karaktär. Riktlinjerna för bostadsförsörjning har en kortare tidshorisont där de närmaste
fyra årens möjligheter, begränsningar och behov i bostadsbyggandet, i samspel främst med
exploateringsplanen samt dessa mer långsiktiga ställningstaganden, kan beskrivas. Exploateringsplanen anger bland annat hur pågående och planerat utförande av regionens bostadsförsörjning sker de närmaste åren och utgör därmed en viktig del av genomförandet av bostadsförsörjningsplaneringen.
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Det finns ytterligare ett antal program, strategier, planer och riktlinjer som kopplar ihop
med bostadsförsörjningsplanering. T ex miljöprogram och trafikförsörjningsprogram, som
i likhet med översiktsplan och regional utvecklingsstrategi är av mer övergripande karaktär
och hänsyn till dessa program behöver finnas med i planeringen för bostadsförsörjning.
I strategin Ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland 2019-2030 fastslås ett antal serviceområden samt vilken typ av service som ska finnas tillgänglig för dessa. Ur bostadsförsörjningssynpunkt och även ur ett landsbygdsutvecklingsperspektiv är det lämpligt att utgå från
denna indelning i serviceområden även när det gäller den långsiktiga strategiska planeringen
av bostadsbyggande och prioritera dessa områden för nybyggnation.
Vidare finns plan för särskilt boende för äldre och boendeförsörjningsplan för personer
med funktionsnedsättningar som innehåller viktiga planeringsförutsättningar för bostadsförsörjningen.
1.3 Syfte

Syftet med riktlinjerna för bostadsförsörjning är att redovisa Region Gotlands inriktning,
mål och ambitioner för de kommande årens bostadspolitik och bostadsbyggande samt att
tjäna som underlag för den fortsatta samhällsplaneringen. Riktlinjerna ska även stödja dialogen mellan regionen och exploatörer och vara vägledande för olika aktörers och intressenters agerande inom Gotlands bostadsmarknad, samt utgöra underlag för fortsatt debatt och
diskussion.
Riktlinjerna syftar till att tillmötesgå och möjliggöra för en fortsatt positiv tillväxt för Gotland genom att föreslå åtgärder som kan bidra till att utveckla efterfrågade bostäder och
goda boendemiljöer för alla, oavsett ekonomiska förutsättningar, ålder, kön, könsidentitet
och -uttryck, etnicitet, religion eller trosuppfattning, funktionalitet och sexualitet.

2. Utmaningar för bostadsförsörjningen
Region Gotland står i likhet med andra län och kommuner inför en rad utmaningar när det
gäller bostadsmarknaden och situationen för de bostadssökande. De bostadspolitiska målen
för Region Gotland, vilka anges under avsnitt 3.2, kopplar på olika sett till dessa utmaningar och är tänkta att tillsammans med handlingsplanen under kapitel 10 styra mot ett
läge som hanterar utmaningarna på ett socialt, ekonomiskt och långsiktigt hållbart sätt.
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2.1 Specifika utmaningar för bostadsförsörjningen

Nedan specificeras de utmaningar som ligger till grund för målformuleringarna och därtill
hörande strategier:
•
•
•
•
•
•
•

Långa kötider för en hyresrätt i framför allt Visby.
En åldrande befolkning ställer krav på anpassat boende.
För få boenden på privata marknaden är tillgängliga för förhyrning året runt.
Alltför många bostäder i Visby omvandlas till hotell.
För få prisvärda bostäder byggs som genomsnittsgotlänningen har råd med.
Planlagd mark för bostäder på lång sikt är begränsad och måste säkerställas .
Bostadsbyggandet på landsbygden kräver stimulans för att stärkas.
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•
•

Hela Gotland ska vara attraktivt för boende.
Allt fler människor har svårt att på egen hand ta sig in på bostadsmarknaden (t ex nyanlända, människor med neuropsykiatriska diagnoser, ungdomar, studenter).

2.2 Demografisk förändring

Gotland står inför en markant förändrad demografi. Enligt den befolkningsprognos från
Statistiska centralbyrån som finns att tillgå, kommer Gotlands befolkning att få en stor ökning av andelen äldre samt en befolkningsstruktur som geografiskt skiljer sig åt. Andelen
äldre blir jämförelsevis större på landsbygden än i Visby med omnejd. Där kommer antalet
ungdomar att öka, och därmed behovet av bostäder som ur ett kostnads- och storleksperspektiv är rimligt för yngre människor. Prognosen visar även på en demografisk situation
där andelen yrkesverksamma av befolkningen förväntas minska, vilket innebär att allt färre
ska försörja allt fler och att allt fler bostäder för äldre kommer att efterfrågas.
Gotland förväntas dessutom redan år 2025 bli den region i Sverige som har den högsta andelen äldre befolkning, medan andelen unga i stort sett förväntas vara konstant.
2.3 Befolkningsutveckling

Vid 2018 års slut hade Gotland 59 030 invånare och befolkningen prognostiseras öka för
varje år. Regionens tillväxtmål är att nå 65 000 invånare år 2025. Redan år 2021 förväntas
regionen enligt SCB passera 60 000 invånare och Gotland upplever för närvarande en historisk rekordsnabb befolkningstillväxt. Detta är en förändring som inträffat på kort tid
och länet saknar erfarenhet att absorbera så många nyinflyttade på årsbasis vilket ger effekter på bostadsmarknaden.
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Diagrammet visar den prognostiserade utvecklingen av folkmängden efter åldersklass över
tid (SCB).

Det finns flera faktorer som påverkar befolkningstillväxten. En av dem är den rekordstora
invandringen sedan några år tillbaka, men det är viktigt att påpeka att samtliga faktorer som
påverkar en befolkningsutveckling drar i samma riktning. Andra faktorer är till exempel
höga födelsetal och ökad livslängd.
Gotlands län har något lägre andel barn under 10 år samt kvinnor och män 25-44 år i befolkningen än riksgenomsnittet. Andelen personer i åldrarna över 50 år är högre än riksgenomsnittet.
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2.4 Hållbar utveckling

I samband med FN-mötet i Rio de Janeiro 1992 utvecklades begreppet hållbar utveckling till
att omfatta tre dimensioner - ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling. Att
uppfylla en dimension betraktas inte som hållbar utveckling, utan den bygger på att de tre
dimensionerna ömsesidigt stöder varandra. Vid FN:s toppmöte i New York i september
2015 antogs, som en vidareutveckling av ovanstående, Agenda 2030 som ny utvecklingsagenda med 17 globala mål för hållbar utveckling.
De globala målen har bäring på Region Gotlands regionala utvecklingsansvar. I denna roll
har Region Gotland uppdraget att utarbeta en regional utvecklingsstrategi för länet samt att
leda, samordna och följa upp arbetet med att genomföra denna. Hållbar utveckling och de
globala målen enligt Agenda 2030 regionaliseras genom att de dockar i de utmaningar som
Region Gotland som regionalt utvecklingsansvarig aktör har att hantera.
2.4.1 Ekologisk hållbarhet

Ärendenr RS 2017/1093 Datum [Beslut/Publiceringsdatum]

Region Gotland är sedan 1992 en ekokommun, med målet att samhällsutvecklingen ska
vara långsiktigt hållbar ur såväl ett socialt, ekologiskt som ett ekonomiskt perspektiv. Planeringen för och byggandet av bostäder är härvidlag ett centralt område. Bostäder har lång
livslängd, både bostädernas miljöprestanda och den fysiska miljö de utgör tillsammans med
sin omgivning blir rådande under lång tid. Hur den fysiska miljön utformas påverkar under
mycket lång tid framöver den sociala hållbarheten.
Region Gotland ska ha en hög ambition i det byggande som det ges planförutsättningar för.
Ett miljöanpassat byggande behöver inte bli dyrare och är en viktig del i omställningen till
en ekologiskt hållbar ö. Ambitionen med att vara en ekokommun måste kvarstå och förstärkas i bostadsbyggandet.
Vid markanvisning behöver den miljömässiga aspekten få en tyngre och mer framträdande
roll och redan tidigt i planeringen bör regionen ställa krav på redovisning av vilka konsekvenser projektet får för miljön och hur det på kort och lång sikt kan bidra till en bättre
miljö. Förutom att bygga goda sociala miljöer för människorna med hjälp av t ex grönytefaktorer, parkeringstal, byggnadsgestaltning, våningstal mm behöver regionen i dialog med
exploatörerna verka för t ex miljövänligare byggmaterial, lägre kemikalieanvändning och
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miljöcertifiering av byggnader. Det handlar även om hushållning med resurser och energiförbrukning, transporter, hantering av avfall och kemikalier, biologisk mångfald, natur- och
kulturmiljöer, osv.
2.4.2 Social hållbarhet

För ett integrerat och jämställt samhälle måste man tidigt i processerna för bostadsbyggnadsplaneringen ha med sig perspektivet social hållbarhet. För att ett samhälle ska bli socialt hållbart över tid måste man planera för en blandning av bostäder i olika storlekar och
med olika upplåtelseformer där alla har möjlighet att bo, oavsett ekonomiska och sociala
förutsättningar. Oavsett var på Gotland man bor ska det finnas tillgång till affärer och offentlig service inom rimligt avstånd (se vidare strategin Ett långsiktigt hållbart serviceutbud på
Gotland 2019-2030). Tätorter och landsbygd ska samspela och utvecklas utifrån sina egna
styrkor och på så sätt bidra till den inomregionala balansen.
Bostaden är grundläggande för välbefinnande och livskvalitet. Den är en viktig bidragande
faktor till jämlika och värdiga levnadsförhållande och bostadspolitiken behöver därför särskilt främja en god uppväxtmiljö för barn och ungdomar. De bostadspolitiska besluten bör
även ha inriktningen att underlätta för möten mellan människor och hushåll med olika ekonomisk kraft och olika kulturella bakgrunder.
2.4.3 Ekonomisk hållbarhet

Begreppet ekonomisk hållbarhet kan användas på olika sätt i olika sammanhang. Det kan t
ex relatera till den samhällsekonomiska utvecklingen och den ekonomiska tillväxten i stort,
vilket bl a omfattar att tillgodose behovet av bostäder, inte minst då behovet av bostäder
för ökad inflyttning till Gotland. En bostadsmarknad i balans ger möjlighet att öka befolkningen samt att skapa en bra grund för kompetensförsörjning och därmed rekrytering av
arbetskraft.
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3. Mål och vision med bostadspolitiken
Inriktningen för de bostadspolitiska målen är att säkerställa att Region Gotlands bostadsmarknad utvecklas på ett positivt sätt och därmed bidrar till en långsiktigt hållbar regional
utveckling, där hela Gotland ska vara attraktivt för boende och alla människor oavsett bakgrund lever i goda bostäder och trygga miljöer. Gotlands unika, men samtidigt isolerade
läge, som solitär i Östersjön innebär även att tillgången till bostäder är en nyckelfråga för
kompetensförsörjningen.
Visionen är att framtidens Gotland har ett rikt och varierat utbud av bostäder som motsvarar nuvarande och blivande gotlänningars behov och efterfrågan där bostadsbeståndet erbjuder olika upplåtelseformer, bostadsstorlekar och hustyper i varierande prisnivåer. Det
gör det möjligt för hushåll med olika förutsättningar att flytta till eller inom Gotland allteftersom hushållet krymper, växer eller på något annat sätt förändras.
Region Gotland och bostadsmarknadens aktörer arbetar tillsammans mot denna vision.
3.1 Globala och nationella mål för boende och byggande

Utifrån läget på bostadsmarknaden kan konstateras att det i princip i hela landet saknas ett
normalläge där utbudet möter efterfrågan, så även på Gotland. Man kan också konstatera
att de nationella mål, planer och program som finns är otydliga och utgörs av en stor
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mängd, vilket medför osäkerhet kring vad som faktiskt är prioriterade mål. Målformuleringen är otydlig på ett nationellt plan och det saknas en gemensam problembeskrivning
och bra planeringsunderlag från nationell nivå.
Ovan beskrivna otydlighet kring de nationella målen för bostadsförsörjning och planering
påverkar landets kommuners arbete. Det finns ett stort antal bostadspolitiska utmaningar
och frågan är komplex och kräver därmed en tydlig statlig och social bostadspolitik, vilket
saknas i nuläget. Samspelet brister mellan stat, region och kommun vilket medför stora
skillnader i förutsättningar mellan kommunerna i landet.
Ett övergripande nationellt mål som kan tydas för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande och lantmäteriverksamhet är att ge alla människor i alla delar av landet en från social
synpunkt god livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med naturresurser och energi
främjas samt där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlättas (prop.2011/12:1).
Ett delmål för den nationella bostadspolitiken är långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven.
Agenda 2030 innehåller 17 hållbarhetsmål där alla är relevanta för bostadsförsörjning, men
framför allt mål 11 Hållbara städer och samhällen är direkt riktat mot samhällsplanering.
Målet lyder att städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och
hållbara.
3.2 Region Gotlands bostadspolitiska mål

För att kunna sätta upp relevanta mål som i ett lite längre perspektiv kan uppnås, är det viktigt att de största utmaningarna är identifierade. Det handlar inte bara om att bygga fler eller ett visst antal bostäder, utan det måste byggas i syfte att skapa ett bostadsbestånd som
motsvarar medborgarnas behov. Man kan säga att det handlar om att gå från byggpolitik till
bostadspolitik och också från stadsutveckling till samhällsutveckling.
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Genom en god planberedskap, förbättrad samhällsbyggnadsprocess samt ett gott samarbete
med marknadens aktörer kan ett ökat bostadsbyggande säkerställas samt därmed attraktiva,
hälsosamma och hållbara livsmiljöer skapas för medborgarna. En aktiv markpolitik kan bidra till att en bredd i bostadsbyggandet stimuleras och att ett strategiskt långsiktigt ägande
och utvecklande av regionens markinnehav säkerställs.
För att säkerställa goda livsmiljöer för medborgarna är det viktigt vid planering av bostadsområden att se över behovet av kommunal service såsom barnomsorg, skolor och vård och
det bör med fördel eftersträvas att nybyggnation av bostäder sker i närområdet till befintliga skolor och i områden där tillgång till kollektiva färdmedel finns eller är möjligt att få.
Avsaknaden av allmänna kommunikationer gör det svårt för flera samhällsgrupper att bo
utanför Visby, t ex äldre, personer med funktionsnedsättningar samt nyanlända.
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3.3

Mål, strategier och insatser

Med bostadspolitiken eftersträvas en bostadsmarknad i balans och därmed goda bostäder
för gotlänningarna. För att nå dit behövs mål med tillhörande strategier och insatser som
leder till att målen uppnås. De primära målen för Region Gotlands bostadspolitik är följande:

1. Det byggs i snitt 300 bostäder per år över hela Gotland (fram till 2025)
2. Det finns ett varierat utbud av bostäder för människor med olika behov och
med olika ekonomiska förutsättningar
3. Ett offensivt bostadsbyggande sker över hela Gotland
4. Kötiden för hyresrätter kortas

I nedanstående tabell konkretiseras detta genom tydliggörande av strategier för respektive
målområde:
Det byggs i snitt 300 bostäder per år över hela Gotland (fram till 2025).
- Främja bostadsbyggande över hela ön.
-

Utöva en aktiv markpolitik genom planerade markköp och försäljningar med villkor om byggande.
Ha en god planberedskap.

Det finns ett varierat utbud av bostäder för människor med olika behov och med
olika ekonomiska förutsättningar.
- Planera för en mångfald av upplåtelseformer, hustyper, bostadsstorlekar och boendekostnader för att tillgodose olika gruppers behov i bostadsbeståndet.
-

Arbeta med det sociala hållbarhetsperspektivet tidigt i processen.

-

Sträva efter variation i bostadsproduktionen genom att öka antalet byggherrar.
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Ett offensivt bostadsbyggande sker över hela Gotland
- Arbeta vidare med så kallad dubbel markanvisning.
-

Sprid kunskap om och uppmuntra till byggemenskaper.

-

Anvisa minst en tomt utanför Visby för en byggemenskap under mandatperioden.

-

Uppmuntra till omställning av tomma/övergivna byggnader.

Korta kötiden för hyresrätter
- Anvisa mark till Gotlandshem.
-

Anvisa mark med tomträtt och villkoret hyresrätt.

-

Arbeta för att främja flyttkedjor.

-

Ställ krav på hyresrätter vid markanvisningar till privata byggherrar.
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För att på ett hållbart sätt arbeta mot Region Gotlands bostadspolitiska mål för innevarande mandatperiod behövs insatser som är genomförbara inom de närmsta åren. Revidering av översiktsplanen är en viktig del i att konkretisera målen för bostadsförsörjningen på
längre sikt medan nedan insatser har ett delvis kortare tidsperspektiv.
Nedan specificeras dessa insatser samt ansvariga för respektive insats:
Insats:

Kopplar till mål
nr:
alla

Ansvarig

Inventera regionens planlagda mark för bostäder
över hela ön.

1, 3

RS

Säkerställ att det finns planlagd mark för bostadsändamål över hela Gotland.

1, 2

MBN

Fortsätt att utveckla och effektivisera ExiSam-processen (exploatering i samverkan) för att uppnå ett
fungerande samspel mellan de funktioner inom
regionen som hanterar exploateringsfrågor och underlätta därmed beredning och samordning av
dessa.

1, 2, 3

EXG via RS,
MBN, TN

Sprid information om samt uppmuntra till byggemenskaper.

1, 3

EXG via RS,
MBN, TN

Säkra upplåtelseform hyresrätt genom att upplåta
minst en fastighet med tomträttsavtal under mandatperioden.

2, 4

RS

Vid markanvisning säkerställ att ca 10 % av lägenheterna vid nybyggnation tilldelas regionen för socialförvaltningens och utbildnings- och arbetslivsförvaltningens behov.

2, 4

RS

Anvisa minst ett markområde utanför Visby till
Gotlandshem under mandatperioden.

Alla

RS

Ge i uppdrag till Gotlandshem att arbeta aktivt för
att skapa så kallade flyttkedjor samt att effekterna
av dessa följs upp och redovisas till Region Gotland.

4

ABG
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Fortsätt att planera nybyggnation utifrån gällande
exploateringsplan.

EXG via RS,
MBN, TN
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Anvisa mark för ca 150 bostäder till Svenska studenthus för nyproduktion av studentboende under
mandatperioden.

2

RS

Pröva möjligheten att arbeta med mer öppna och
flexibla detaljplaner i dialog med exploatörerna.

Alla

MBN

Definitioner:
EXG=exploateringsgruppen
RS=regionstyrelsen
MBN=miljö- och byggnämnden
TN=tekniska nämnden
ABG=AB Gotlandshem

4. Bostadsmarknaden idag
En väl fungerande bostadsmarknad är en nödvändig förutsättning för att kunna skapa ett
attraktivt och långsiktigt hållbart Gotland, såväl ur ett ekonomiskt perspektiv som ur ett socialt och miljömässigt perspektiv. Gotland har också med sitt unika läge mitt i Östersjön
vissa specifika förutsättningar. Till exempel finns inga angränsande län som direkt berör eller berörs av bostadsbyggandet på Gotland. Det finns även en rad restriktioner att förhålla
sig till, t ex naturreservat, grundvattentillgång och vattenskyddsområden, militärens närvaro
och dess påverkansområden, vindkraftutbyggnad, flygbuller osv.
De senaste åren har Gotland haft en hög prisutveckling på framför allt bostadsrätter och de
senaste fem åren rikets snabbaste prisutveckling på fritidsbostäder. En för Gotland viktig
parameter är att många som efterfrågar fritidshus och även andra bostäder i länet bor i delar av Sverige med en högre prisbild. Detta har påverkat utveckling av bostadsmarknaden
och fört med sig högre priser än vad som skulle varit fallet om efterfrågan enbart bestod av
lokalbefolkningen och lett till att många fastighetsägare på Gotland inte är folkbokförda
här.
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I den årliga bostadsmarknadsenkäten som genomförs av Boverket bedöms länets bostadsmarknad som helhet vara i obalans samt att det råder fortsatt brist på bostäder i framför allt
Visby. Obalansen kan hänföras till ett förväntat underskott av bostäder i centralorterna.
Även Länsstyrelsens bostadsmarknadsanalys från 2019 visar en obalans över hela länet.
De senaste åren har efterfrågan varit särskilt stor på mindre bostäder, delvis till följd av polisens och militärens satsningar på Gotland, men också på grund av att Uppsala universitet
Campus Gotland har och kommer att utöka antalet studenter. I den senaste bostadsmarknadsanalysen skriver Länsstyrelsen emellertid att bostadsbehovet spänner över samtliga
storlekskategorier och att det finns behov av allt från hyresrätter och bostadsrätter till
stadsnära villor och tomter för egnahemsbyggare.
Bostadsefterfrågan bedöms således vara stor för alla typer av bostäder och till stor del koncentrerad till Visby. Att fokus ligger på Visby beror huvudsakligen på den lokala arbetsmarknaden, närheten till service samt att Gotland har en utpräglad säsongsekonomi. Visby
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har Gotlands största arbetsmarknad och viljan att arbetspendla mer än någon mil är begränsad.
För de utan bil, till exempel många av studenterna, är det svårt att i dagsläget bo utanför
de större tätorterna. Detta skulle motverkas av en utbyggd och flexibel kollektivtrafik.
Beträffande bostadsmarknaderna utanför Visby görs bedömningen att dessa är och kommer att förbli i balans. Det finns även en tydligt uttalad politisk vilja att öka bostadsbyggandet på landsbygden samt att människor ska vilja och kunna bo där året runt.
Vissa samhällsgrupper på Gotland har extra svårt att ta sig in på bostadsmarknaden och
hitta den bostad som passar just deras behov. Detta gäller särskilt ungdomar, studenter, nyanlända och personer med funktionsvariation. Bostadsbristen för ungdomar och studenter
beror främst på att det råder ett generellt underskott på hyresrätter på Gotland samt att de
lägenheter som finns tillgängliga är för stora, för dyra eller ligger i områden som är mindre
attraktiva för ungdomar och studenter. Den absolut största bristen är dock att många bostäder till förhyrning på den privata marknaden inte går att hyra 12 månader om året på
grund av turistsäsongens mer lukrativa marknad. Det innebär att även om man som t ex
student vill stanna på Gotland under sommarlovet och arbeta, så kan man inte det då man
saknar bostad under sommarmånaderna.
För studenter rådde det tidigare balans på bostadsmarknaden förutom just vid terminsstart.
Enligt Sveriges förenade studentkårers senaste undersökning har dock situationen försämrats och Visby har gått från gul markering till röd, vilket innebär att det tar minst ett halvår
för nya studenter att få tag i en bostad. Kötiden uppges enligt Gotlandshem vara två år för
en studentbostad.
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Beträffande nyanlända beror bostadsbristen för den här gruppen i likhet med grupperna för
unga och studenter på underskottet på hyresrätter och då särskilt lägenheter med en rimlig
hyresnivå. För nyanlända finns även ett stort behov av större bostäder då det ofta handlar
om familjer med flera barn. Även för nyanlända är efterfrågan störst i Visby då nyanlända i
regel saknar bil och ofta också har ett större behov initialt av kommunal service än genomsnittsmedborgaren. Trots allmänna kommunikationer är det svårt för de nyanlända att bosätta sig utanför Visby och de större tätorterna som Slite, Fårösund, Hemse, Klintehamn
och Roma.
Läget på bostadsmarknaden påverkas även av det ökande antalet fritidsbostäder och länets
popularitet bland fritidshusköpare. Detta har lett till kraftigt stigande bostadspriser, vilket
försvårar för hushåll med små eller begränsade resurser att komma in på bostadsmarknaden. Samtidigt som de ökade priserna på framför allt fritidshus, men även andra boendeformer, medför svårigheter för vissa grupper att ta sig in på bostadsmarknaden bidrar den
ökande andelen delårsboende med en positiv effekt på regionens ekonomi. Allt fler tillbringar också allt större del av året i sitt fritidshus och detta kan ha en positiv effekt på ekonomin genom ökat underlag för offentlig service, handel och övrigt samhällsutbud.

5. Vad har byggts de senaste åren?
På Gotland fanns år 2017 totalt 28 789 bostäder i varierande form. Det motsvarar 2,04 invånare/bostad att jämföra med riket som helhet där motsvarande siffra är 2,08. Ca 60% av
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bostäderna utgörs av småhus och 40% av hela beståndet är ej permanentboende. Antal fritidshus är 11 645, vilket är dubbelt så hög andel som rikssnittet.
Den vanligaste upplåtelseformen är eget ägande som utgör ungefär 50% av det totala beståndet. Fördelningen av övriga upplåtelseformer är cirka 31% hyresrätter respektive 19%
bostadsrätter. Sett till enbart flerfamiljshus är ungefär 55% hyresrätter och 45% bostadsrätter.
Bostadsbyggandet på Gotland har varierat mellan åren, men har ökat konstant från tidigt
2000-tal och framåt med ett tydligt uppsving från år 2016. Framför allt har det byggts lägenheter i flerbostadshus (blå staplar i diagrammet nedan).
Under åren 2007-2018 färdigställdes drygt 1600 bostäder, varav ca 680 är bostadsrätter, ca
320 hyresrätter och resten äganderätter.
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Antal färdigställda bostäder
Region Gotland har de senaste åren beviljat startbesked för lägenheter i flerbostadshus och
småhus enligt följande:
År
Antal lägenheter

2015
299

2016
305

2017
507

2018
136

Det finns i dagsläget en relativt stor planerad och pågående nyproduktion av bostäder på
Gotland i olika grad av färdigställande, allt från förstudier till pågående byggnation. För
2019 finns planer för produktionsstart av ca 225 lägenheter i flerfamiljshus, varav ca 75%
som hyresrätt. För 2020 finns planer för närmare 900 lägenheter, merparten som hyresrätt.
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Majoriteten av det som har byggts på senare år har varit bostadsrätter, men regionen försöker på olika sätt att styra om delar av produktionen till hyresrätt för att få en större bredd i
upplåtelseformerna.
I översiktsplanen från 2010 anges att befolkningsökningen på Gotland ska vara fördelad
över stad och land och det finns en politisk vision om att hela Gotland ska leva. GotlandsHem har även i sitt ägardirektiv krav på sig att bygga utanför Visby.
Det har dock varit svårt för exploatörer, inklusive GotlandsHem, att finna ekonomiska incitament för att uppföra lägenheter på landsbygden samt i de mindre tätorterna. För att stimulera nyproduktion av bostäder på landsbygden har Region Gotland startat ett pilotprojekt med så kallad dubbel markanvisning. Detta innebär att för att få tillgång till en attraktiv
markanvisning i Visby tar exploatören även på sig ansvaret att genomföra ett eller flera bostadsprojekt utanför Visby. De bostäder som pilotprojektet avser att få till stånd förväntas
vara färdigställda i slutet av 2020.

6. Bostadsbehov för olika grupper
Det finns många grupper och människor i utsatta situationer i samhället som på olika sätt
har svårt att skaffa en bostad som uppfyller de behov man har. Under en människas liv förändras dessutom bostadsbehovet över tid, naturligt genom livets olika skeden eller genom
specifika händelser som förändrar en människas tillvaro. Det är därför viktigt att det i samhället finns en blandning av bostäder som kan möta dessa varierande behov.
6.1 Studenter

Högskolan på Gotland grundades 1998 och blev 2013 en del av Uppsala Universitet, Campus Gotland. Sedan samgåendet med Uppsala Universitet har Campus Gotland vuxit i en
allt snabbare takt och utgör nu en av de största tillväxtmotorerna för Gotland. Idag studerar ca 1400 studenter på Campus Gotland och antalet förväntas öka till ca 1500 studenter
inom ett par år.
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Flertalet av studenterna är inflyttare och flyttar till Gotland för att läsa här i 3-5 år. För studenter rådde tidigare balans på bostadsmarknaden förutom vid terminsstart, men enligt
Sveriges förenade studentkårers senaste undersökning har situationen försämrats och Visby
har gått från gul markering till röd. Bland annat beror den röda markeringen på att utbudet
av studentbostäder fortfarande är begränsat. Kötiden för att få en av GotlandsHems ca 200
studentlägenhet är två år, vilket innebär att man inte, som utlovat, kan garantera ett permanent boende efter första terminens slut för studenter.
På Gotland och framför allt i Visby är det extra svårt att finna ett studentboende som även
kan bebos under turistsäsongen, vilket innebär att många inte kan stanna på Gotland under
sommarlovet. Enligt Studentbarometern 2018 som tagits fram av Campus Gotland och
Region Gotland vill 90% vill bo året runt på Gotland under sin studietid. 62 % av studenterna kan tänka sig stanna kvar på Gotland efter avslutade studier. Att ha tryggt boende och
integreras i det gotländska samhället under studietiden är en förutsättning för att behålla
studenterna på Gotland även efter avslutade studier. Den dyra turistsäsongen försvårar
även boendesituationen för forskarstudenter som studerar på Campus under sommaren.
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Den påbörjade satsningen att bygga fler studentbostäder behöver mot bakgrund av
ovanstående vara fortsatt högt prioriterad.
6.2 Ungdomar

Unga människor har i likhet med många andra grupper i samhället begränsade ekonomiska
möjligheter att skaffa sig ett första eget boende och allt fler bor därför kvar hemma i allt
längre utsträckning. Även för denna grupp försvåras situationen av bristen på mindre hyresrätter i framför allt Visby.
6.3 Äldre

Andelen äldre, det vill säga människor som har fyllt 65 år, har under de senaste åren ökat.
Antal personer i denna åldersgrupp fortsätter att stiga i hela landet, men inte riktigt i samma
snabba takt som på Gotland. Prognosen visar att det är i åldrarna 65 år och äldre som regionen har sin största tillväxt fram till 2025.
Om man inte kan få sitt behov av omvårdnad tillgodosett i sitt ordinarie boende, finns
möjligheten att ansöka om en plats på ett särskilt boende. Behovet av dessa boendeformer
bedöms öka med ca 25% under en tioårsperiod jämfört med 2018, utifrån den prognostiserade åldrande befolkningen.
De flesta äldre bor i det ordinarie bostadsbeståndet och därför är det av stor vikt att det
planeras för attraktiva och tillgängliga bostäder anpassade för äldre, som gör det är möjligt
att bo kvar i sitt eget hem så länge som det är möjligt. Det ordinarie boendet som människor själva ordnar kommer i framtiden, liksom idag, att vara den viktigaste boendeformen
för de allra flesta äldre. Ifall nya bostäder anpassas för en åldrande befolkning kan det framtida behovet av särskilt boende begränsas och sannolikt minska.
Många av de äldre som bor kvar i sitt ordinarie boende upplever ensamhet och otrygghet.
Det är därför viktigt att i planeringen av nya bostadsområden lägga stor vikt även vid detta
perspektiv för att skapa socialt hållbara samhällen på lång sikt, t ex genom så kallat generationsboende där olika åldersgrupper bor tillsammans och delar på gemensamhetsutrymmen.
6.4 Personer med funktionsvariation enligt LSS och SoL
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För målgruppen personer med funktionsnedsättningar finns insatsen bostad med särskild
service för den som har ett omfattande behov av stöd från en fast personalgrupp där stödet
erbjuds under dygnets alla timmar. Bostad med särskild service finns i tre former; gruppbostad, servicebostad och särskilt anpassad bostad.
På Gotland behöver det finnas mark för att tillgodose behovet av ytterligare gruppbostäder
samt ett nära samarbete med Gotlandshem och andra fastighetsägare för att tillgodose behovet av servicebostäder samt särskilt anpassad bostad inom det ordinarie bostadsbeståndet.
6.5 Nyanlända

Varje år anvisas av Migrationsverket ett visst antal nyanlända människor till Gotland i enlighet med Bosättningslagen (2016:38). De nyanlända har beviljats uppehållstillstånd och regionen har enligt lagen ett ansvar att ordna med bostäder för denna grupp. Antalet anvisningar skiljer sig åt från år till år och för 2019 kommer 75 personer att bli anvisade till Gotland, vilket kan jämföras med 2018 då motsvarande siffra var 125.
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Bostadssituationen på Gotland påverkar i stor utsträckning de nyanlända. De som kommer
på anvisning enligt bosättningslagen förses med bostad främst i det allmännyttiga beståndet
och det kan bli var som helst på Gotland. Etableringsprocessen för de nyanlända förenklas
dock om det finns tillgång till affär, service och busstrafik på bostadsorten, vilket gör att
landsbygden är mindre attraktiv för denna grupp och många söker sig på sikt till Visby.
Regionen får ingen information i förväg om i vilka familjekonstellationer de nyanlända
kommer. Den tid regionen har för att ordna en bostad sedan anvisningen givits är två månader. Det är alltså helt nödvändigt att det finns en buffert av lediga bostäder i varierande
storlek.
Förutom anvisade flyktingar som omfattas av bosättningslagen har regionen också ett stort
antal självbosatta, det vill säga människor från andra länder som självmant väljer att flytta
till Gotland. Under 2018 bosatte sig ca 150 personer på Gotland utöver anvisningstalet.
Vilken typ av bostäder dessa människor bor i finns ingen statistik över, men man kan förstå
att flera av dem har tidsbegränsade boenden då de till sommaren kontaktar regionen för att
få hjälp med bostad inför turistsäsongen.
(Se vidare Integrationsstrategi för Gotland 2017-2020. )
6.6 Människor som inte kan ta sig in på bostadsmarknaden på egen hand

Denna målgrupp hanteras idag av socialtjänsten, vid undantagsfall genom andrahandsavtal.
På sikt är målet att hyresgästerna själva ska ta över hyresavtalet som fullgod hyresgäst. Behovet av billiga och mindre bostäder är stort för denna grupp liksom för andra målgrupper
med sämre ekonomiska förutsättningar. För att främja integrering behöver dessa bostäder
vara en del av det befintliga beståndet.
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7. Bostadsförsörjning framåt
Regionens ansvar är att planera för bostadsförsörjningen i länet och har en skyldighet att
tillhandahålla bostäder för vissa specifika samhällsgrupper. Det gäller grupper enligt socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och bosättningslagen. Att
socialtjänsten är delaktig i bostadsplaneringen är därmed av yttersta vikt och det är lämpligt
att deras kunskap tas tillvara i planeringen för att stärka upp ur ett socialt hållbarhetsperspektiv.
Den senaste mandatperioden har det allt oftare talats om bostadsbrist på Gotland, detta
trots att det byggs mer än någonsin, framför allt i Visby. Av det kan slutsatsen dras, att det
som produceras inte fullt ut möter det som marknaden efterfrågar. Inte heller är nyproduktion lösningen för de som står längst bort från bostadsmarknaden, utan möjligheter att
på egen hand ta sig in på marknaden.
Det finns även en tröghet i marknaden, där människor mer eller mindre tvingas, eller väljer
att bo kvar, i t ex sina stora villor trots att behovet av utrymmet inte längre finns. Detta beror till stor del på att boendet ofta blir dyrare vid en flytt, framför allt vid flytt till nyproduktion.
Att hyra bostad på privata marknaden innebär på Gotland nästan alltid att man tvingas
lämna sin bostad över sommaren då ägaren vill hyra ut till turister/sommargäster för en
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högre hyra alternativt nyttja bostaden självt som sommarboende. Detta leder i allt högre utsträckning till att allt fler bostäder står tomma under större del av året, eftersom de bostadssökande vill ha ett långsiktigt boende som inte behöver lämnas över sommaren. Gotland är
inte ensamt om den här problematiken, det finns andra län i Sverige och andra länder där
man har motsvarande situation och där man även har hittat olika tillvägagångssätt för att
hantera detta. En utblick över dessa andra områden skulle kunna ge användbara verktyg
även för Gotland.
7.1 Marknadsdjup

Utbyggnadsmålet är satt utifrån tillväxtmålet 65 000 invånare år 2025 i relation till att invånarantalet vid 2018 års utgång var 59 249 invånare. Om man förenklat räknar med att det i
snitt bor 3 personer per bostad, blir nybyggnadsbehovet i snitt 300 lägenheter per år fram
till 2025 för att säkerställa bostadsbehovet.
En mer avancerad modell har tagits fram av konsultbolaget Spacescape med hjälp av underkonsulten Evidens. Målsättningen för modellen är att kvantifiera hur många bostäder
som efterfrågas per år på en utvald marknad, vilket i modellen kallas för marknadsdjup.
Metoden genomförs i flera steg med ett antal antaganden. Med den kunskap som sammantaget skapas i modellens olika steg kan slutligen marknadsdjupet beräknas, det vill säga hur
många nya bostäder som årligen kan produceras till marknadspriser, eller hyra för nyproducerade hyresbostäder.
Slutsatsen från marknadsdjupsberäkningarna enligt ovan beskrivna modell är att det skattade totala marknadsdjupet för Gotland är ca 250 bostäder per år med varierande upplåtelseform. Vidare kan konstateras att den nyproduktionstakt som hållits på Gotland de senaste åren, med ca 200 bostäder per år i snitt, är under rådande marknadsförutsättningar fullt
möjlig för fortsatt nyproduktion. Ett mål för bostadsförsörjningsplaneringen bör därmed
vara att det produceras i snitt minst cirka 200 bostäder per år. Region Gotland har mot
bakgrund av detta valt att sätta målet något högre och strävar mot en produktion av ca 300
bostäder per år.
Planerad nybyggnation av bostäder på Gotland bygger bl a på bedömningar gjorda i den av
regionfullmäktige antagna exploateringsplanen. Exploateringsplanen är ett styrdokument
för regionens samhällsbyggnad de närmaste åren och ska ge en helhetsbild av pågående,
kommande och planerade samhällsbyggnadsprojekt. Enligt nu gällande exploateringsplan
planeras det för ca 930 nya bostäder den kommande 4-årsperioden.
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(Se vidare Exploateringsplan region Gotland 2020-2023. )
7.2 Bostadssociala ambitioner

Alla kommuner står idag inför stora sociala utmaningar, så även Region Gotland. Det är
därför viktigt att bostadspolitiken får ett tydligt socialt hållbarhetsperspektiv och inriktningen måste vara att bostadsbyggande genomförs med bostadssociala ambitioner.
Mark behöver även fortsättningsvis anvisas för byggande av hyresrättslägenheter. Region
Gotland och GotlandsHem måste ha ett starkt fokus på att hålla byggkostnaderna nere,
men också att hyressättningen görs utifrån ett mer långsiktigt perspektiv i syfte att hålla
nere hyresnivåerna.
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7.3 Pågående projekt

Framför allt i Visby har det under de senaste åren påbörjats ett stort antal bostadsprojekt.
Det största av dem är utvecklingen av det tidigare militära området A7, numera Artilleriet.
Här har under de senaste två åren ett helt nytt bostadsområde växt fram med totalt ca 850
bostadslägenheter med olika utformning och upplåtelseform. I stort är all mark för bostadsbebyggelse såld och området beräknas fullt utbyggt med bostäder under 2021.
Stadsbyggnadsprojekt Visborg är nästa stora utvecklingsområde i Visby och det beräknas
komma att utgöra Visbys markreserv för en lång tid framöver och kan när det är fullt utbyggt komma att innehålla mer än 3 000 bostäder i flerfamiljshus och villor. Den pågående
etapp 1 i Visborgs norra del beräknas innehålla omkring 480 bostäder med bland annat hyresrätter och studentlägenheter.
Del av kvarteret Järnvägen, som är beläget strax utanför Söderport i Visby, har under 2018
detaljplanelagts och en exploatör har påbörjat bostadsbyggande. Resterande del av kvarteret
Järnvägen, som till stor del ägs av privata aktörer kommer också att planläggas. Hela området inrymmer ca 150 lägenheter.
I sydöstra Visby projekteras för ca 35 småhustomter för villabebyggelse inom kvarteret
Brodösen på Terra Nova. Dessa beräknas klara för försäljning våren 2020.
På Artilleriet inom kvarteret Rustmästaren och Kaptenen genomfördes under våren 2019
försäljning av 14 småhustomter till privatpersoner för villabebyggelse.
Under 2018 genomfördes ett pilotprojekt avseende så kallad dubbel markanvisning. Detta
är ett sätt att tillskapa bostadsbyggande på landsbygden, då en attraktiv fastighet i Visby har
sålts i ett paket med två fastigheter på landsbygden (Hemse respektive Klintehamn) med
förbehållet att bebyggelse ska ske först på landsbygden innan projekt får startas i Visby. Totalt kan projektet ge närmare ett 100-tal nya bostäder.
I miljonprogramsområdet Gråbo planeras för en förtätning med ca 400 lägenheter. Detaljplanen förväntas vinna laga kraft under 2020.
Det pågår även ett antal bostadsprojekt på platser utanför Visby. Ett antal småhus och
mindre flerfamiljshus uppförs eller omvandlas varje år och bidrar på så sätt till att skapa
möjligheter för människor att bosätta sig i de större orterna och på andra platser runtom på
Gotland. Många av de projekt som genomförs utanför Visby sker på privat mark, men utgör icke desto mindre en viktig del av bostadsförsörjningen.
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7.4 Byggemenskaper

Ett sätt att ta till vara lokala initiativ och gynna bostadsproduktion på platser där marknaden annars inte vill bygga är genom så kallade byggemenskaper. En byggemenskap är en
grupp människor som utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar, låter bygga och
sedan bor i en byggnad. Detta är en ännu ganska oprövad modell i Sverige, men används
frekvent i framför allt Tyskland och till ökande del även i Frankrike.
Genom att det inte finns något avkastningskrav från en extern aktör kan boendekostnaden
bli lägre. I Tyskland framhålls det ofta att byggemenskaper bidrar till social stabilitet och en
trivsam småskalig variation i stadsutvecklingen.
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Region Gotland deltar i ett Vinnovafinansierat projekt kring byggemenskaper som syftar till
kunskapsinhämtning mellan kommuner samt kunskapsspridning inom kommunen för att
främja tillkomsten av byggemenskaper.
7.5 Det allmännyttiga bostadsbolaget och kötiden för en hyresrätt

Kötiden för en hyresrätt är väldigt lång i framför allt Visby och det efterfrågas allt fler hyresrätter samtidigt som allt fler aktörer menar att det inte finns ekonomi i att bygga och tillhandahålla hyresrätter. Trots det är det viktigt att säkerställa tillskapandet av hyresrätter. Ett
av de absolut säkraste instrumenten en kommun har är det allmännyttiga bostadsbolaget
och det behövs tydliga ägardirektiv som styr mot kommunens bostadspolitiska mål. I en del
kommuner är tomträtt en vanlig upplåtelseform för att säkra tillskapandet av hyresrätter,
vilket kan vara ett alternativ för Region Gotland att använda sig av.
Ett annat sätt att korta kötiderna i det kommunala bostadsbeståndet är att främja flyttkedjor. Med fungerande flyttkedjor förväntas en rörlighet i bostadsbeståndet med målet att
människor bor i bostäder som möter behov och livssituation.

8. Uppföljning av riktlinjer för bostadsförsörjning
I lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) regleras att riktlinjer för
bostadsförsörjning ska antas av kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Om förutsättningarna för de antagna riktlinjerna förändras ska nya riktlinjer antas och godkännas av
fullmäktige.
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För Region Gotland gäller att nya riktlinjer, oavsett det som står i lagen enligt ovan, ska antas under första halvan av varje mandatperiod. I anslutning till att nya riktlinjer antas ska tidigare riktlinjer utvärderas och genomförda insatser valideras.
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Sammanställning av inkomna remissvar avseende förslag till revidering av riktlinjer för
bostadsförsörjning
Nedan gulmarkerad text har tagits hänsyn till och ändringar är införda på angiven sida i riktlinjerna.

Remissen har sänts till:
Politiska partier:
Centerpartiet
Moderaterna
Liberalerna
Kristdemokraterna
Miljöpartiet de gröna
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Sverigedemokraterna
Feministiskt initiativ
Nämnder:
Barn- och utbildningsnämnden
Miljö- och byggnämnden
Tekniska nämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Socialnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Fackliga organisationer:
LO-Distriktet Gotland
TCO Gotland
SACO Gotland
Pensionärsorganisationer:
Pensionärernas Riksorganisation PRO
Sveriges kommunalpensionärers förbund SKPF
Aktiva seniorer på Gotland
Sveriges pensionärsförbund SPF
Riksförbundet pensionärers gemenskapsgrupper
Funktionsnedsättningsorganisationer:
DHR Gotland
Funkisam Gotland (tidigare handikappföreningarnas
samarbetsorgan)
Tillgänglighetsrådet Region Gotland

Myndigheter:
Länsstyrelsen Gotlands län
Bygg och fastighet:
AB GotlandsHem
Fastighetsägarna Gotlands lokalavdelning
Gotlands byggmästareförening
Hyresgästföreningen Gotland
Näringsliv:
Företagarna Gotland
Svenskt Näringsliv
Tillväxt Gotland

(forts nästa sida)
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Övriga:
LRF Gotland
Uppsala Universitet Campus Gotland
Studentkåren Rindi
GUBIS

Synpunkter på remissen har inkommit från:
-

AB Gotlandshem
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Socialnämnden
Vänsterpartiet Gotland
Hyresgästföreningen Gotland
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Uppsala universitet
Miljö- och byggnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
PRO Gotland
Tekniska nämnden
Gotlands studentkår Rindi
Länsstyrelsen Gotland
Feministiskt initiativ Gotland
Centerpartiet Gotland

1. Sammanfattning av remissynpunkterna (ändringar införda i riktlinjer gulmarkerade nedan)
AB Gotlandshem
Anser inte att detta är rena riktlinjer, utan en blandning av rapport, mål, handlingsplan etc.
Kan bli ett otydligt dokument att förhålla sig till. Kommentar: se kap 1.3 Syfte
Analyser och slutsatser anses på många områden bra.
Förhärskande detaljplanearbetet på Gotland är kostnadsdrivande och inte optimalt för
hyreslägenheter. Flexibla och öppna detaljplaner med relativt höga byggnader, minst sex
våningar, skulle gynna byggandet av hyresrätter. Infört som insats.
Ser en otydlighet kring målet hur många bostäder som behöver byggas per år, 200 eller 300.
Kommentar: målet är 300, se kap 3.2 pkt 1
Vad kan RG specifikt bidra med för att skapa en attraktiv marknad eller göra det attraktivt att
bygga på landsbygden? Borde omfatta mer än att enbart sälja mark.
Fokus bör ligga på att detaljplanelägga större markområden i Visby eller i Visbys omedelbara
närhet. Man ser att flyttkedjor går från samhällen utanför Visby in till stan så snart man har
tillräckligt många ködagar.
För att främja flyttkedjor ser man sig som en viktig aktör. Bra med de nya riktlinjerna för
bostadsförmedling som öppnar för möjligheten att arbeta med riktade förturer.
Man saknar ett underlag som visar på ett reellt behov av ytterligare lägenheter utanför Visby.
När det gäller studenter anser man att det som skrivits är helt felaktigt. ABGs uppfattning är
att alla studenter som velat har fått bostad med 12-månaderskontrakt utan kötid.
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Efterfrågar analys kring vad som är bra balans mellan olika upplåtelseformer.
Man anser inte att andrahandsuthyrning vissa delar av året nödvändigtvis är ett problem.
I ABGs lägenheter bor i snitt 1,7 personer per bostad. I marknadsdjupsanalysen har man
räknat med i snitt 3 personer per bostad. Kommentar: inga villor i ABGs bestånd
Pågående projekt Gråbo saknas i sammanställningen. Infört
Anser att det saknas tydlig koppling mellan utmaningar, mål, strategier och åtgärder.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Överlag stämmer riktlinjerna överens med dagens behov för verksamhetens målgrupper.
Understryker vikten av att vid planering av bostadsområden även se över behovet av
barnomsorg och skolor, vilket bör förtydligas. Det bör eftersträvas att nybyggnation sker vid
befintliga skolor. Infört sid 8 kap 3.2 st 3.
Alla nämnder och förvaltningar behöver samarbeta och vara delaktiga för att regionen ska ha
en väl fungerande bostadsförsörjning.
Efterlyser organiserat stöd från RG för de inackorderade eleverna vid Wisbygymnasiet, som
har en likartad problembild som gruppen studenter.
Korta ner föreslagna riktlinjer och lyft fram essensen i skrivelsen.

Vänsterpartiet Gotland
Bostäder en central del av välfärdspolitiken. Viktigt att ha höga ambitioner och ta fasta på
aktuella utmaningar.
Angivna utmaningar relevanta och bör fokuseras på, men det saknas strategier för åtgärder.
Kommentar: se kap 3.3 De föreslagna målen och strategierna helt otillräckliga i förhållande
till utmaningarna. Behövs ytterligare strategier.
Kap 6, föreslagna strategier ger inte svar på hur grupperna ska få en bostad.
Kap 9, komplettera med fler åtgärder.
Lyft tydligare kopplingen mellan bostadsförsörjning och kompetensförsörjning. T ex i kap 2.1
2.4.1 väl smalt, bör kompletteras med text om möjligheten att leva ekologiskt hållbart i de
bostäder som byggs
Synen på att bo utanför Visby är väl negativ. Bostadsmarknaden utanför Visby är inte i
balans, brist på bostäder över hela ön.
7.1, texten förutsätter att de som har låga inkomster inte ska få någon bostad.
Kommentar: marknadsdjupet beräknar hur många nya bostäder som årligen kan produceras
till marknadspriser, eller hyra för nyproducerade hyresbostäder.
7.2, ett av flera exempel på väldigt bra texter i programförslaget.
Motion om kollektivhus har lämnats in, programmet bör innehålla något om detta. Motionen
besvarad 2016 rf §152 Kommentar:Bygggemenskaper tas upp.
Blir nybyggda bostäder permanentboenden eller fritidsbostäder? Förslag att undersöka detta på t ex
Artilleriet.

Hyresgästföreningen Gotland
Inleder med att kommentera det man anser positivt och ej bör ändras.
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Förslag på ändringar/tillägg:
2.4.1, Parkeringstal ej positivt för den sociala miljön om inte infrastruktur finns
Kap 3, Alla bostadspolitiska beslut bör utgå från tillgänglighets- och barnperspektiv
3.1, ändra flora till mängd Infört
Kap 4 st 3, Länsstyrelsens rapport fr 2019 visar att bostadsmarknad utanför Visby ej är i
balans. Ändra utifrån detta och hänvisa till denna rapport istället för boverkets. Infört
Kap 5, använd statistik från Länsstyrelsens rapport.
Lyfter att det på flera ställen bör stå hyresrätter med rimlig hyra.
7.1, bör stå att målet för nyproduktion är 300 bostäder per år som det står under 3.2 mål 1.
Kommentar: kap 7.1 är ett resonemang från spacescape undersökning.
Ny hyreslag och Gotlandshem har gått ut med info om att man ej kan byta ägt boende mot
hyresrätt, vilket motverkar främjandet av flyttkedjor.
Anser att gruppen familjer som separerar bör nämnas och ha rätt till förtur. (Styrs i riktlinjer
bostadsförmedling.)
Understryker vikten av uppföljning av programmet.

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Anser att föreslagna riktlinjer omfattar relevanta perspektiv och har inga ytterligare
synpunkter.

Uppsala universitet
Otydlighet kring vad som är mål och aktiviteter och det framgår inte när och hur målen ska
följas upp.
Kap 3.2, anser att tabellen är blandad med mål och aktiviteter och det framgår inte när eller
hur målen ska följas upp. Föreslår att aktiviteter flyttas till handlingsplan
Föreslår att aktiviteter i handlingsplan tidsätts med datum för genomförande samt ansvarig
utförare.
Saknar begreppsdefinitioner.
Vill lyfta in historik och statistik kring Campus Gotlands utveckling i nulägesanalysen och lyfta
värdet av fungerande boende för studenter för regionen
Vill tydliggöra Gotlandshems ansvar kring studentbostäder. Kommentar: hanteras i
ägardirektiv.
Vill lyfta in aktiviteter i handlingsplanen som rör benchmarkande insatser, t ex hur man
arbetar med boendefrågan på andra platser både nationellt och internationellt.

Miljö- och byggnämnden
Riktlinjerna godkänns med tillägg.
Vilka insatser krävs för att bedriva aktiva och långsiktiga markförvärv.
Förtydliga detaljplanens möjligheter och begränsningar samt behovet av samverkan inom
hela samhällsbyggnadsprocessen.
Förtydliga att handlingsplanen avser den kortsiktiga prioriteringen. Kommentar: avser
mandatperioden.
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Revidering av översiktsplan en del i att konkretisera riktlinjerna på lång sikt. Infört kap 3.3
Perspektivet god bebyggd miljö bör lyftas fram.
Tydliggör vikten av att bygga ut kollektivtrafiken samt dess inverkan på bostadsbyggandet.
Tydliggör tänkta vägar framåt och prioriteringar för att konkretisera hur planen ska omsättas
i praktiken.
ÖPs roll i bostadsförsörjningen bör lyftas tydligt.
Miljöprogrammet.

Barn- och utbildningsnämnden
Se ovan Gymnasie- och vuxen utbildningsnämnden.

PRO Gotland
Det är en myt att alla äldre vill flytta till Visby.
Prisbilden på bostäder, äganderätt som hyresrätt, innebär att många äldre i praktiken är
utestängda från möjligheten att flytta till en tillgänglighetsanpassad bostad.
De äldre saknar inte en bostad att flytta från, utan en bostad att flytta till.
Av ekonomiska skäl önskemål om en mindre hyresrätt i markplan.
Riktlinjerna bör analysera och beskriva vilka konsekvenser för bostadsförsörjningen en stor
ökning av andelen äldre på landsbygden innebär och vilken strategi för region gotland det
innebär.
Allt fler äldre som bor kvar på landsbygden ställer krav på goda allmänna kommunikationer.
Man uppfattar att boendekostnaderna på Gotland ligger över rikssnittet.
För få alternativ för de äldre att flytta till.
Efterfrågar aktualisering av RG avseende nya boendeformen biståndsbedömt
trygghetsboende.
+65-bostäder som förmedlas av soc är väldigt populära, men långa köer.
Kollektivhus skulle kunna vara intressant för de äldre, då ensamheten är mentalt
påfrestande.
PRO har gjort en begränsad inventering av lokaler som skulle kunna byggas om till
hyresrätter för äldre och detta finns i flera tätorter. Finansiellt stöd finns att söka hos
Boverket.
Våra äldre möter en situation som skapar stor oro, då man inte har någonstans att ta vägen
när man måste lämna sin många gånger stora och svårskötta bostad.
Man anser att politikerna har avsagt sig ansvaret och överlåtit detta åt marknadskrafterna.
Intresset för äldres boende är svagt och dagens bostadsmarknad tillgodoser inte behovet hos
stora grupper av gotlänningar.
Vi äldre kan inte acceptera att ett bra boende endast är förbehållet de som har goda
inkomster och kan betala höga hyreskostnader.
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Sammanfattning av PROs krav:

Tekniska nämnden

Teknikförvaltningen anser att följande ska framhållas och beaktas:
1. Även om det finns en handlingsplan för att uppnå målen behöver de
konkretiseras mer i form av en genomförandedel och att genomförandet ges
nödvändiga verktyg samt att ansvaret för detta tydliggörs
2. Riktlinjerna behöver bli mer tydliga varför bör ska ändras till ska i texten
vad gäller styrning, vilket är ett av syftena med dokumentet
3. Förvaltningen ställer sig tveksam till förslaget i handlingsplanen om
upplåtelse med tomträtt eftersom det i normalfallet innebär en
underfinansiering av projekt vilket inte följer fastställda riktlinjer för
exploatering
4. Förslaget i handlingsplanen att ca 10 % av nyproducerade lägenheter ska
säkerställas för regionens olika behov måste omformuleras eftersom det inte
är förenligt med gällande lagstiftning
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5. För att få en tydlig styrning och tydliggöra styrdokumentets innebörd och
status i förhållande till exploateringsplanen är det förvaltningens uppfattning
att exploateringsplanen ska ha sin utgångspunkt från
bostadsförsörjningsprogrammet och inte tvärtom. Kommentar: se s3 kap 1.2

st 4
6. Krav på t ex miljövänliga byggmaterial är ett s k tekniskt särkrav varför
exemplifieringen ska tas bort i texten eftersom kravet inte är möjligt att ställa
enligt gällande lagstiftning Infört 2.4.1 st 3
7. Eftersom hållbar utveckling omfattar alla, i riktlinjerna, nämnda
hållbarhetsperspektiv ska de även ingå som primära mål för
bostadsförsörjningsarbete.
8. Gruppen äldre, som det anges i riktlinjerna, har olika behov och förutom
särskilt boende ska flexibla bostäder prioriteras. Ett krav som ska ställas i
samband med markanvisningar. Trygghetsboende är en boendeform som bör
aktualiseras i och med att efterfrågan ökar allt mer.
Enligt ovan:
Målen behöver konkretiseras.
Riktlinjerna behöver vara mer tydliga.
Tveksam till tomträtt.
Anser det fel att RG kan ställa krav på att hyra lägenheter.
Exploateringsplanen ska ha sin utgångspunkt ur riktlinjerna, inte tvärtom.
Krav på miljövänliga byggmaterial ett tekniskt särkrav.
Alla hållbarhetsperspektiv ska utgöra primära mål.
Flexibla bostäder för äldre ska prioriteras.
Efterlyser komplettering med genomförandedel med ansvarsfördelning och behov av
organisation, om inte genomförandet ryms inom ramen för RSFs ordinarie organisation.
Byt ut ordet bör till ska i hela dokumentet. Kommentar: delvis ändrat, ibland även till behöver
Anser att tomträtt ger för låga intäkter och dessa projekt är regelmässigt underfinansierade.
En upplåtelse med tomträtt ska innebära lägre boendekostnader.
Anser det olagligt att RG ställer krav på att hyra lägenheter i nyproducerade hus.

Väsentligt med samordning mellan bostadsförsörjningsprogram och
exploateringsplan för att nå fastställda mål. I texten kan det tolkas som att
exploateringsplanen styr regionens samhällsbyggnad. Otydligt vad som styr
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vad, klarlägg hur dessa två förhåller sig styrningsmässigt till varandra.

Kommentar: se s3 kap 1.2 st 4

Gotlands studentkår Rindi
Saknar tydliga mål och en sammanhängande handlingsplan. Mål, strategier och
handlingsplan flyter ihop. Specificera vad, när, hur, vem.
Saknar omvärldsbevakning från genomförda undersökningar från bostadsplanering,
internationellt och nationellt.
Skriv inte ”ön”, utan ”Gotland”.
Sid 4 st 2.1, vad är en genomsnittsgotlänning?
Använd färre alternativa begrepp för att undvika olika tolkningar
Anser målen under 3.2 otydligt formulerade
Skriv hellre bara målen och sätt strategierna i handlingsplanen
Anser att 1000 nya helårsboenden hyresrätter behövs för att matcha utvecklingen av
campus.
Vill att det i mål 1 står primärt hyresrätter. Även i mål 2.
Sid 12, 6.1; ändra ca 1200 studenter till ca 1400 Ändrat
Sid 12, 2:a stycket första raden; lägg till i 3-5 år efter för att läsa här Ändrat
Sid 12 3:e stycket tredje raden; efter sommarlovet, lägg till Enligt Studentbarometern 2018
som tagits fram av Campus Gotland och Region Gotland vill 90% vill bo året runt på Gotland
under sin studietid. 62 % av studenterna kan tänka sig stanna kvar på Gotland efter avslutade
studier. Ändrat
Anser att överallt där det nämns ett antal bostäder ska förtydligande göras kring hur många
som är hyresrätter samt studentlägenheter.
Sid 17 pkt 9; Otydlig rubrik. Saknas vem som gör vad i handlingsplanen. Se även ovan
angående flytta strategier till handlingsplan. Ändrat
Sid 18 pkt 9, förtydliga Exisam, så att alla förstår. (Exploatering i samverkan) Ändrat
FÖRSLAG PÅ KONKRETA ÅTGÄRDER FÖR ATT FRÄMJA EN POSITIV BOSTADSUTVECKLING
- Planera för fler helårsboenden för studenter, idag finns 202 helårsboenden på ca 1390
helårsstudenter, resterande är 10 månaders kontrakt eller kortare. GotlandsHems studentboenden är
uppbokade 3 år i sänder som regel och har väldigt liten omsättning. Vi behöver minst 1000
helårsboenden.
- Ge GotlandsHem ett större uppdrag i såväl bygga nya studentbostäder som att ta fram en plan för
nya hyresbostäder för unga vuxna och att upprätta nya hyresbostäder med generationsboenden.
Kommentar: löpande dialog med ABG, se även ägardirektiv
- Gör en bostadsinventering över hela Gotland, inklusive Visby befintligt bestånd. Inventera i
befintliga boenden, kartlägg: ägare, upplåtelseform, uthyrningsform och uthyrningsperioder.
- Inhämta inspiration och kunskap från andra orter. Bencha med andra destinationer såväl nationellt
som internationellt kring hur man arbetar med hyresbostäder, t ex studiebesök kollektiva boenden
med mix av ”vanliga hyresgäster” och studenter kan t ex vara kombo studenter och seniorboende.
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- Gör en omvärldsbevakning i goda exempel nationellt och internationellt. Vid bostadsplanering
använd framgångsrika projekt med generationsboenden och kollektiva boenden för såväl enstaka
privatpersoner som olika konstellationer av familjer. Ta del av relevant fakta, trendrapporter och
statistik genom branschorganisationer och använd dessa i fortsatt arbete bostadsplanering.
- Vid planering av studentbostäder, använd statistik trender. Kringtjänster som också kan ingå i ett
studentboende, (StudBo trendrapport 2019, bilaga 3, sidan 38). Fördelning över de 3 vanligaste
kringtjänster som Sveriges studentbostadsföretag erbjuder idag
20% bilpool 20% gym 24% flyttstädning
Kommentar: hyresvärdens uppdrag
- Vid planering av studentbostäder, använd statistik (StudBotrendrapport, bilaga 3, sid.25) 4 av 5
studenter tänka sig att dela utrymmen. T ex, fördelningen över vilka ytor man kan tänka sig att dela:
33% kök 70% sociala ytor 6% badrum 2% sovrum
Kommentar: hyresvärdens uppdrag
- Tillsätt en bostadsgrupp bestående av fastighetsägare och alla olika aktiva involverade intressenter
av hyresbostäder, ägare: Region Gotland. Arrangera kontinuerliga dialogmöten med fokus
hyresbostäder. Bjud in nytt och fler parter till samhällsbyggande dialoger där studenter vid Campus,
kår och även elever i gymnasiet och grundskola blir engagerad i bostadsplanering för studenter och
unga vuxna. Ta del av andras goda exempel, se StudBo trendrapport 2019 bilaga 3, sidan 9. Andra
lyckade samarbetsprojekt tillsammans med lärosäten kring nya bostadsprojekt har t ex gjorts av
företaget Ramböll. Kommentar: finns flera forum där hyresrätter kan diskuteras.
- Säkerställ att resurser och kompetens finns att tillgå inom Regionen inom de olika förvaltningarna
för att hinna handlägga bygg- och exploateringsärenden och kunna genomföra en positiv
bostadsutveckling för hela Gotland. Kommentar: insatser och utveckling pågår kontinuerligt
- Genomför en revidering av boendegarantin från 2003, diarienummer: C12-2003/176. (se bilaga 1)
Nuvarande bostadssituation för studenterna är svår och en revidering av boendegarantin för
studenter behöver göras. Förutsättningarna idag jämfört år 2003 har ändrats markant.
- Använd Visby med omnejd vid planering av studentbostäder, bygg vid närliggande serviceområden
med regelbundna kommunala kommunikationer måndag-söndag. Enligt Studentbarometer (bilaga 2,
fråga 3.6) kan 1/4 av de tillfrågade studenterna tänka sig gå 20 minuter mellan Campus och sin
bostad, nära 20% kan tänka sig att gå 30 minuter mellan Campus och sin bostad. Kommentar:
planering av nya studentbostäder pågår på flera platser i Visby.
- Komplettera handlingsplanen till bostadsförsörjningsplanen med uppdaterad statistik från
Studentbarometern som finns att tillgå från början av år 2020.
- Vid planering av nya hyresrätter för studenter, ta hänsyn till naturliga mötesplatser där aktiviteter
som t ex plogging, trädgårdspyssel, matlagning, svamp-plockning, fågelskådning, parkour,
promenader, utomhusträning, hantverksstunder med mera kan genomföras. Tillgång till tillgängliga
mötesplatser möjliggör ökad samvaro och en minskad isolering vilket främjar den psykiska hälsan,
något som definitivt ger ett mervärde till bostadsområdet. Ge också möjlighet till påverka
aktiviteterna vilket skapar ett gemensamt engagemang. Kommentar: hyresvärdens uppdrag
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Länsstyrelsen Gotland
Riktlinjerna bör genomgående utvecklas med en djupare analys av den demografiska
utvecklingen av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och
marknadsförutsättningar.
Dokumentet måste ge särskilda behovsgrupper likvärdig prioritering. Efterfrågar en tydligare
genomgående begreppsdefinition. Använd vedertagna begrepp för särskilda grupper, t ex
Boverkets begreppsdefinition.
Saknar motivering till de definierade utmaningarna och djupare analyser av dessa. Behöver
grundas tydligare i bostadsmarknadens faktiska läge.
Saknar de utmaningar som definierats i integrationsstrategin. Kommentar: det berörs i
dokumentet och hänvisning till integrationsstrategin finns under kap 6.5
LS vill förtydliga betydelsen av att särskilda behovsgrupper erhåller likvärdig prioritering.
LS håller inte med om att det finns en otydlighet kring mål för bostadsförsörjning på nationell
nivå, de framhäver att det övergripande målet är att ge alla människor i alla delar av landet
en från social synpunkt god livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med naturresurser
och energi främjas samt där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlättas.
Tillgång till en bostad är en mänsklig rättighet, reglera i FNs konventioner och Agenda 2030.
Vill lyfta den årliga bostadsmarknadsanalysen som tas fram av LS. Infört kap 4 st 3
Delar i huvudsak RGs beskrivning över bostadsmarknadens nuläge. Saknar dock djupare
analyser av utmaningarna samt dess effekter.
Efterlyser fördjupning av analyser och slutsatser i kap 5 kring bef bostäders storlek, ålder och
utformning mm samt fördelning mellan olika upplåtelseformer. Fördjupad analys av bef
bostadsutbud.
LS framhäver på flera ställen betydelsen av hänsyn till särskilda behovsgrupper och att dessa
erhåller likvärdig prioritering. Saknar även ett antal grupper så som hemlösa, personer i
behov av skyddat boende, våldsutsatta.
LS konstaterar att det finns ytterligare verktyg för bostadsförsörjningen, t ex fysisk planering,
kommunala hyresgarantier samt allmännyttans roll.
I kap 8 föreslås indelning för prioritering av bostadsbyggande vara samma som i
servicestrategin, LS saknar definition på vad detta innebär för kommunens arbete.
Efterfrågar även en analys av påverkan från en sådan inriktning eftersom bostadsbehovet är
störst i Visby och ekonomiska incitament för byggnation utanför Visby är begränsade.
Återkommer på flera ställen till att det saknas djupare analyser.
Saknas motivering till flera av de identifierade utmaningarna samt till insatserna. Svårt att
följa på vilken grund en enskild insats motiveras.

Feministiskt initiativ Gotland
Positivt inställda till planen. Bristen på bostäder ett växande problem. Planen lyfter fram flera
viktiga faktorer.
Saknar genomgående ett miljö- och klimatperspektiv.
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Behöver ta höjd för en bostadsförsörjning som garanterar miljö- och klimatsmarta bostäder
som även klarar ett förändrat klimat.
Saknar genomgående skrivningar om kollektivtrafik. Som förutsättning för bostäder på hela
Gotland. Som förutsättning för social hållbarhet. Som möjlighet att sänka parkeringsnormen.
Hänvisa till Trafikförsörjningsprogrammet. Infört: kap 1.2text om att bygga där det finns
kollektivtrafik tillagd kap 3.2
Vill se mer konkreta förslag på insatser i samtliga målområden.
Planen har en svepande karaktär, hade vunnit på att bli mer specifik i vilka åtgärder som ska
vidtas för att målen ska nås.
Sid 3 koppling till andra styrdokument saknas Miljöprogram för Region Gotland. Infört, kap
1.2
Sid 4 Syfte, alla diskrimineringsgrunder bör finnas med så som ålder, kön, könsidentitet och –
uttryck, etnicitet, religion eller trosuppfattning, funktionalitet och sexualitet. Infört
Mål 1, anser att det bör förtydligas hur stor del av bostäderna som ska byggas utanför Visby.
Mål 2, saknas trafiklösningar, tillgång till kollektivtrafik.
Mål 3, saknas kollektivtrafik.
Saknar mål om att bostäder ska kunna hyras 12 månader om året.
Saknar mål och insatser om ekologisk hållbarhet.
Bostadsbehov för olika grupper s 12 grupp 6.6, innefattar kvinnor och andra i behov av
skyddat boende?
Önskar förtydligande om målet kring antal producerade bostäder per år. Nämns 200, 230,
250, 300. Vad är behov och vad är mål? Kommentar: målet är satt till 300, något över det
estimerade behovet.

Centerpartiet Gotland
Man bör inventera var befintliga skolor, förskolor och annan service erbjuder möjlighet att
växa utan att nytt behöver byggas. Att ta fram byggbar mark i dessa områden =
kostnadseffektivt.
RG bör medverka till att både små och stora byggprojekt kommer till stånd och mark bör
säljas till marknadspris.
Uppdraget att se över samhällsbyggnadsprocessen bör nämnas och att TKF, SBF, RSF måste
samverka på ett effektivt sätt med tillräckliga resurser. Se insats ang fortsatt utveckling av
exisam-process
Något måste göras åt byggproduktionspriserna. Ökande kostnader beror på bristande
konkurrens. Fler aktörer på marknaden behövs. Att på lämpliga ställen acceptera typhus.

Socialförvaltningen
Hänvisar till riktlinjer för fastighetsförvaltning där det anges att RG i första hand ska äga
byggnader för egen verksamhet. Behovet av tillgänglig mark för uppförande av vård- och
omsorgsboenden för ägande av RG behöver därmed framgå i riktlinjerna och
handlingsplanen. Planering bör ske utifrån framtagen boendeförsörjningsplan från soc.
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Olika framtida boendeformer behövs för att tillgodose äldres individuella behov. Bör i
föreslagna riktlinjer ingå en plan för anpassade boendeformer för äldre, t ex
trygghetsboende.
Ändra texten i kap 6.4 enligt förslag. Infört
Man vill tillägga i riktlinjen att avsaknaden av allmänna kommunikationer gör det svårt även
för äldre och personer med funktionsnedsättningar att bo utanför Visby. Infört kap 3.2
Hänvisa i riktlinjen till följande dokument:
Plan för särskilt boende för äldre Infört kap 1.2
Boendeförsörjningsplan för personer med funktionsnedsättningar Infört kap 1.2

Tillägg från socialnämnden:
Vid renovering/ombyggnad av bef fastighetsbestånd, eftersträva att tillgänglighetsanpassa för att
underlätta för människor att bo kvar hemma så länge som möjligt.
RG bör utveckla strategier för att bygga billiga hyresrätter, så att det därmed kan erbjudas
bostäder för alla målgrupper.

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-01-28

RS § 12

Förslag till ändring av taxa för kollektivtrafik
gällande månadsresor/arbetsresor

RS 2019/820
AU § 13

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Månadskort plus inom kategorierna länskort, Visbykort och förortskort avskaffas
och arbetsresekort återinförs.
x Enhetspris för arbetsresekort inom färdtjänsten blir 400 kr/månad. Kortet och det
nya priset ska gälla från 2020-03-01.
x

Regionfullmäktige 2019-11-18, § 288, återremitterade ärendet med motiveringen:
”Inget samråd har skett med organisationer för personer med funktionsnedsättning
angående höjning av egenavgifter i färdtjänsten. Det uteblivna samrådet från Region
Gotland bryter mot ingångna överenskommelser med ovan nämnda organisationer.
En konsekvensanalys måste tas fram för vad som gäller och vad det innebär vid ett så
omfattande förslag för de som nyttjar färdtjänst.”
Samråd har skett 2019-11-20.
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 man att kortet inte använts på ett sådant sätt som tanken var från
början. Färdtjänstresenären har inte använt den allmänna kollektivtrafiken mer än
tidigare.
Regionstyrelseförvaltningen kvarstår vid bedömningen att tillstyrka tekniska
nämndens beslut. Då syftet med förändringen månadskort plus inte har uppfyllts och
kostnaden ökat väsentligt bör den föreslagna förändringen genomföras.
Ärendets behandling under mötet

Filip Reinhag (S) yrkar i första hand att månadskort plus ska finnas kvar och i andra
hand att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att göra en socialkonsekvensanalys
i enlighet med återremissyrkandet i fullmäktige. Tommy Gardell (S), Thomas
Gustafson (V) och Lisbeth Bokelund (MP) instämmer i Filip Reinhags yrkanden.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Filip Reinhags
yrkanden och finner att arbetsutskottets förslag bifalls.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-01-28

RS § 12 forts
RS 2019/820

Votering begärs. I omröstningen gäller ja-röst för arbetsutskottets förslag och nejröst för Filip Reinhags 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: Ylva Bendelin (S), Filip Reinhag (S), Thomas
Gustafson (V), Lisbeth Bokelund (MP), Aino Friberg Hansson (S), Håkan Ericsson
(S) och Tommy Gardell (S). Regionstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att månadskort plus inom kategorierna länskort, Visbykort och förortskort avskaffas
och arbetsresekort införs. Enhetspris för arbetsresekort inom färdtjänsten blir 400
kr/månad.
Protokollsanteckning: Gubb Marit Stigson (Fi) instämmer i Filip Reinhags yrkande.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden, 2019-12-18, § 289
Regionstyrelseförvaltningen 2019-12-20
Skickas till
Tekniska nämnden
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2019/820
20 december 2019

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Förslag till ändring av månadskort plus
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige



Månadskort plus inom kategorierna länskort, Visbykort och
förortskort avskaffas.



Arbetsresekort återinförs.



Enhetspris för arbetsresekort inom färdtjänsten blir 495 kr/månad.
Kortet och det nya priset ska gälla från 2020-03-01.

Sammanfattning

Regionfullmäktige 2019-11-18, § 288, återremitterade ärendet med
motiveringen: ”Inget samråd har skett med organisationer för personer
med funktionsnedsättning angående höjning av egenavgifter i
färdtjänsten. Det uteblivna samrådet från Region Gotland bryter mot
ingångna överenskommelser med ovan nämnda organisationer. En
konsekvensanalys måste tas fram för vad som gäller och vad det
innebär vid ett så omfattande förslag för de som nyttjar färdtjänst.”
Samråd har skett 2019-11-20.
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 man att kortet inte använts på ett sådant sätt som
tanken var från början. Färdtjänstresenären har inte använt den
allmänna kollektivtrafiken mer än tidigare.
Ärendebeskrivning

Vid samråd 2019-11-20 medverkade såväl Kollektivtrafikenheten,
ledamöter i tekniska nämnden och representanter för samrådsgruppen
i diskussions- och informationsmöte kring bland annat återinförande av
arbetsresekortet och avskaffandet av månadskort plus. Vid mötet
framkom att de åsikter som man redovisat vid tidigare möte kvarstår
men man accepterar förändringen.
Tidigare framkomna åsikter från samrådsgruppen är:


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.



förstående hos gruppen för den bild 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.



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.

Konsekvensanalys teknikförvaltningen

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”. Det skulle även
innebära att de resenärer som idag har länskort plus och enbart
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2019/820

använder den till arbetsresor skulle uppfatta nya priset mer ekonomiskt
tilltagande än nuvarande pris. Övriga kortinnehavare med Visbykort
skulle uppfatta att även om man använder kortet till enbart arbetsresor
idag, blir kostnaden för arbetsresekortet högre per månad jämfört med
nuvarande månadskort plus medan det inte blir någon skillnad för
Förortskort.
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
För regionen skulle förändringen 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.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen kvarstår vid bedömningen att tillstyrka
tekniska nämndens beslut. Då syftet med förändringen månadskort
plus inte har uppfyllts och kostnaden ökat väsentligt bör den föreslagna
förändringen genomföras.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden, 2019-12-18, § 289

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-12-18

TN § 289

TN § 289

Månadskort Plus

TN 2019/658
TN AU § 249

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att godkänna utvärderingen.
Tekniska nämnden beslutar att avskaffa månadskort plus inom kategorierna
länskort, Visbykort och förortskort och återinföra arbetsresekort.
Tekniska nämnden beslutar att arbetsresekortets enhetspris blir 495 kr/mån inom
färdtjänsten från och med RFs beslut samt att reglementen och bestämmelser
anpassas efter beslutet, enligt Lars Engelbrektssons (SD) yrkande.

Regionfullmäktige 2019-11-18 återremitterade ärendet med motiveringen: ”Inget
samråd har skett med organisationer för personer med funktionsnedsättning
angående höjning av egenavgifter i färdtjänsten. Det uteblivna samrådet från
Region Gotland bryter mot ingångna överenskommelser med ovan nämnda
organisationer. En konsekvensanalys måste tas fram för vad som gäller och vad
det innebär vid ett så omfattande förslag för de som nyttjar färdtjänst.”
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
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•
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
•
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
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.
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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
2019-11-20 medverkade såväl Kollektivtrafikenheten, ledamöter i tekniska
nämnden och representanter för samrådsgruppen i diskussions- och
informationsmöte kring bland annat återinförande av arbetsresekortet och
avskaffandet av månadskort plus. Vid mötet framkom att de åsikter som man
redovisat vid tidigare möte kvarstår men man accepterar förändringen.
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.
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
följande alternativ istället för nuvarande månadskort plus.
Återinföra arbetsresekort med enhetspris med 620 kr/mån.
Konsekvensanalys
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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
För regionen skulle förändringen 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.
Barn- och genusperspektiv
Månadskort plus
Konsekvensen är den samma inom denna grupp förutsatt att de idag använder sig
av månadskort plus.
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.
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.
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Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av enhetschef Jyrki Vainio och förvaltningschef Patric
Ramberg.
Jyrki Vainio visade ny statistik från februari till oktober 2019. Totalkostnaden för
månadskortplus var i februari 509 358 kronor per månad och hade i oktober stigit
till 655 018 kronor per månad. I oktober hade antalet månadskortplusinnehavare
stigit från 112 till 121 stycken. Dessa 121 utgör 5,5% av färdtjänstkollektivet.
Jyrki Vainio berättade att ärendet diskuterats både i tillgänglighetsrådet 2019-1203 och i MBN & TN samrådsgrupp med organisationer för personer med
funktionsnedsättning 2019-12-12.
Yrkanden:
Ordförande Karl-Johan Boberg (C) yrkar på att den andra beslutspunkten delas i
två:
Tekniska nämnden beslutar att avskaffa månadskort plus inom kategorierna
länskort, Visbykort och förortskort och återinföra arbetsresekort
Tekniska nämnden beslutar att arbetsresekortets enhetspris blir 620 kr/mån inom
färdtjänsten från och med RFs beslut samt att reglementen och bestämmelser
anpassas efter beslutet.
Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att ordförandes
yrkande vinner bifall.
Tommy Gardell (S) yrkar på att månadskort plus finns kvar med nuvarande regler
och begränsningar införs i antal resor. Teknikförvaltningen får i uppdrag att ta
fram ett förslag på begränsningar i antal resor med månadskort plus utöver
arbetsresor. Per Edman (V) instämmer i Tommy Gardells (S) yrkande.
Ordförande ställer proposition på Tommy Gardells (S) yrkande mot den andra
punkten i beslutsförslaget: Tekniska nämnden beslutar att avskaffa månadskort
plus inom kategorierna länskort, Visbykort och förortskort och återinföra
arbetsresekort och finner att förvaltningens förslag vinner bifall.
Votering begärs och verkställs:
JA röst för förvaltningens förslag och NEJ röst för Tommy Gardells (S) yrkande:
JA röster:
Gabriella Hammarskjöld (C)
Lina Runander (M)
Lars-Erik Benneck (M)
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Lars Engelbrektsson (SD)
Klara Blochmann (C)
Karl-Johan Boberg (C)
NEJ röster:
Tommy Gardell (S)
Torgny Ammunet (S)
Per Edman (V)
Tony Johansson (S)
Katarina Krusell (MP)
Med 6 JA röster och 5 NEJ röster har förvaltningens förslag vunnit bifall.
Yrkanden:
Lars Engelbrektsson (SD) yrkar på att arbetsresekortet ska kosta 495 kronor.
Tommy Gardell (S) yrkar på att arbetsresekortet ska kosta 400 kronor.
Förvaltningens förlag är att enhetspris 620 kr/mån.
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag, Lars Engelbrektssons
(SD) yrkande och Tommy Gardells (S) yrkande och finner att Lars
Engelbrektssons (SD) yrkande vinner bifall.
Votering begärs och verkställs:
JA röst för Lars Engelbrektssons (SD) yrkande och NEJ röst för Tommy Gardells
(S) yrkande.
JA röster:
Gabriella Hammarskjöld (C)
Lina Runander (M)
Lars-Erik Benneck (M)
Lars Engelbrektsson (SD)
Klara Blochmann (C)
Karl-Johan Boberg (C)
NEJ röster:
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Tommy Gardell (S)
Torgny Ammunet (S)
Per Edman (V)
Tony Johansson (S)
Katarina Krusell (MP)
Med 6 JA röster och 5 NEJ röster har Lars Engelbrektssons (SD) yrkande vunnit
bifall.
Yrkanden:
Tommy Gardell (S) yrkar på att förvaltningen får i uppdrag att ta fram en social
konsekvensanalys vad den nya taxan innebär för berörda resenärer.
Konsekvensanalysen skall vara klar innan ärendet behandlas i regionstyrelsen och
regionfullmäktige.
Ordförande Karl-Johan Boberg (C) yrkar avslag på Tommy Gardells (S) yrkande.
Ordförande ställer proposition på Tommy Gardells (S) yrkande och sitt eget
yrkande och finner att ordförandes yrkande vinner bifall.
Votering begärs och verkställs:
JA röst för ordförandes yrkande och NEJ röst för Tommy Gardells (S) yrkande.
JA röster:
Gabriella Hammarskjöld (C)
Lina Runander (M)
Lars-Erik Benneck (M)
Lars Engelbrektsson (SD)
Klara Blochmann (C)
Karl-Johan Boberg (C)
NEJ röster:
Tommy Gardell (S)
Torgny Ammunet (S)
Per Edman (V)
Tony Johansson (S)
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Katarina Krusell (MP)
Med 6 JA röster och 5 NEJ röster har ordförande Karl-Johan Bobergs
(C) yrkande vunnit bifall.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämndens arbetsutskott hänskjuter ärendet till tekniska nämnden utan
eget yttrande.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-11-21
Bilaga: 20190612 Utvärdering månadskort plus revision 3
TN§ 155 (2019)
Presentation på sammanträde.
Skickas till
Regionstyrelsen
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2020-02-17

Handlingar till

Ärende 22

Avsägelser och fyllnadsval
Innehåll
a) Marina Cederblad Segerhedens (SD) avsägelse som ersättare i
regionfullmäktiges valberedning
b) Lena Eneqvists (S) avsägelse som ersättare i regionstyrelsen
c) Lena Eneqvists (S) avsägelse som ledamot i tekniska nämnden
d) Ylva Hoffmans (S) avsägelse som nämndeman i Svea Hovrätt
e) Stigh Wessmans (S) avsägelse som ersättare i patientnämnden
f) Ny nämndeman i Tingsrätten efter Peter Karlson (L) föreslås
Elisabeth Mörndal Nilsson (L), Ravinstigen 7, 621 58 Visby
g) Val till Stiftelsen Gothems strandbad för ny period 2020-2021, efter
Gunnel Jacobsson (C) föreslås
Lena Gardelin (C), Gothem Jusarve, 624 30 Slite

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende TN 2019/658
21 november 2019

Jyrki Vainio

Tekniska nämnden

Månadskort Plus
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att godkänna utvärderingen.
Tekniska nämnden beslutar att avskaffa månadskort plus inom
kategorierna länskort, Visbykort och förortskort och återinföra
arbetsresekort med enhetspris 620 kr/mån inom färdtjänsten från
och med RFs beslut samt att reglementen och bestämmelser
anpassas efter beslutet.

Sammanfattning

Regionfullmäktige 2019-11-18 återremitterade ärendet med
motiveringen: ”Inget samråd har skett med organisationer för personer
med funktionsnedsättning angående höjning av egenavgifter i
färdtjänsten. Det uteblivna samrådet från Region Gotland bryter mot
ingångna överenskommelser med ovan nämnda organisationer. En
konsekvensanalys måste tas fram för vad som gäller och vad det
innebär vid ett så omfattande förslag för de som nyttjar färdtjänst.”
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
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•

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

•

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
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Region Gotland
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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

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
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Teknikförvaltningen
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Tjänsteskrivelse
Ärende TN 2019/658

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
2019-11-20 medverkade såväl Kollektivtrafikenheten, ledamöter i
tekniska nämnden och representanter för samrådsgruppen i
diskussions- och informationsmöte kring bland annat återinförande av
arbetsresekortet och avskaffandet av månadskort plus. Vid mötet
framkom att de åsikter som man redovisat vid tidigare möte kvarstår
men man accepterar förändringen.
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.
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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 följande alternativ istället för nuvarande månadskort
plus.
Återinföra arbetsresekort med enhetspris med 620 kr/mån.
Konsekvensanalys

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
För regionen skulle förändringen 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.
Barn- och genusperspektiv
Månadskort plus
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Konsekvensen är den samma inom denna grupp förutsatt att de idag
använder sig av månadskort plus.
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.
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.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-11-21
Bilaga: 20190612 Utvärdering månadskort plus revision 3
TN§ 155 (2019)
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till: Regionstyrelsen
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Utvärdering månadskort plus revision 3
Datum:
20191121
Av:
Jyrki Vainio

Bakgrund
Regionfullmäktige 2019-11-18 återremitterade ärendet med motiveringen: ”Inget samråd har skett
med organisationer för personer med funktionsnedsättning angående höjning av egenavgifter i
färdtjänsten. Det uteblivna samrådet från Region Gotland bryter mot ingångna överenskommelser
med ovan nämnda organisationer. En konsekvensanalys måste tas fram för vad som gäller och vad
det innebär vid ett så omfattande förslag för de som nyttjar färdtjänst.”

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 stycken 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 öka något
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
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

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” 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

Kostnader för månadskort totalt

Antal färdtjänst tillstånd nov 2019
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 ett pris
på 620 kr/mån 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.
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 på 620 kr/mån
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

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 enhetspris
Enbart egenavgift

Intäkt per månad
62 680 kr
91 868 kr
159 875 kr

Totalt 12 månader
752 160 kr
1 102 416 kr
1 918 500 kr

Differens för
Regionen
- 1 166 340 kr
- 816 084 kr
0 kr

Konsekvenser i detalj
Införande av ”Arbetsresekort” med ett pris på 620 kr/mån
Ett alternativ 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.

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-12-11

RS § 398

Revidering av livsmedelstaxan

RS 2019/1211
AU § 347

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Livsmedelstaxan justeras enligt nedanstående förslag.
x Timavgiften indexjusteras från 1 200 kronor till 1 230 kronor.
x

För att säkerställa att kommuner har möjlighet att ta betalt för sin livsmedelskontroll
efter årsskiftet behöver de kommunala dokumenten i form av taxebestämmelser och
delegationsordning, anpassas till den nya EU-förordningen om offentlig kontroll
inom livsmedelskedjan som träder i kraft 14 december 2019. Om justeringar inte görs
kommer kommunernas taxor efter den 14 december delvis bygga på ett regelverk
som inte längre gäller. Sveriges kommuner och landsting har mot den bakgrunden
tagit fram ett nytt underlag för taxa och delegationsordning för livsmedelskontroll
anpassade till den nya kontrollförordningen och detta underlag används i miljö- och
byggnämndens förslag till revidering.
Revideringen består huvudsakligen av redaktionella ändringar på grund av förändrad
lagstiftning. Föreslagna ändringar har sin grund i stödmaterial från Sveriges
kommuner och landsting.
Utöver de redaktionella ändringarna har timtaxan indexjusterats vilket miljö- och
byggnämnden har rätt till att göra i befintlig taxa enligt taxans fjärde paragraf.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att nytt förslag till livsmedelstaxa godkänns.
Ärendets behandling under mötet

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

Miljö- och byggnämnden, 2019-10-22, § 237
Regionstyrelseförvaltningen 2019-11-15
Skickas till
Miljö- och byggnämnden
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2019/1211
15 november 2019

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Revidering av livsmedelstaxan
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Livsmedelstaxan justeras enligt nedanstående förslag.
Timavgiften indexjusteras från 1 200 kronor till 1 230 kronor.
Sammanfattning

För att säkerställa att kommuner har möjlighet att ta betalt för sin livsmedelskontroll
efter årsskiftet behöver de kommunala dokumenten i form av taxebestämmelser och
delegationsordning, anpassas till den nya EU-förordningen om offentlig kontroll
inom livsmedelskedjan som träder i kraft 14 december 2019. Om justeringar inte görs
kommer kommunernas taxor efter den 14 december delvis bygga på ett regelverk
som inte längre gäller. Sveriges kommuner och landsting har mot den bakgrunden
tagit fram ett nytt underlag för taxa och delegationsordning för livsmedelskontroll
anpassade till den nya kontrollförordningen och detta underlag används i miljö- och
byggnämndens förslag till revidering.
Revideringen består huvudsakligen av redaktionella ändringar på grund av förändrad
lagstiftning. Föreslagna ändringar har sin grund i stödmaterial från Sveriges
kommuner och landsting.
Utöver de redaktionella ändringarna har timtaxan indexjusterats vilket miljö- och
byggnämnden har rätt till att göra i befintlig taxa enligt taxans fjärde paragraf.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att nytt förslag till livsmedelstaxa godkänns.
Beslutsunderlag

Miljö- och byggnämnden, 2019-10-22, § 237
Regionstyrelseförvaltningen
Marica Gardell
tf Regiondirektör
Skickas till
Miljö- och byggnämnden
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Författningssamling för Region Gotland

TAXA FÖR REGION GOTLANDS OFFENTLIGA KONTROLL AV LIVSMEDEL

Antagen av Region Gotland/kommunfullmäktige 2007-02-19.
Ändrad 2007-11-26, 2009-12-14, 2011-12-12 § 235, 2012-11-26
och 2015-10-12 § 248, 2018-11-19 § 24.
Gäller från och med 1 januari 2020.

Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för Region Gotlands kostnader för offentlig kontroll,
prövning och registrering EU:s bestämmelser inom livsmedelsområdet,
livsmedelslagen (2006:804) samt de författningar, inklusive förordning (2006:1166)
om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som
meddelats med stöd av denna lagstiftning.
Enligt 3 § livsmedelslagen jämställs med livsmedel
1. Vatten, från och med den punkt där det tas in i vattenverken till den punkt där
det tappas ur kran till konsument, och
2. Snus och tuggtobak

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för
1. registrering av anläggning,
2. handläggning och andra åtgärder vid offentlig kontroll och
uppföljande kontroll som inte var planerad.
3. utredning av klagomål
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
1. offentlig kontroll som föranleds av klagomål som visar sig obefogat,
2. handläggning som föranleds av att beslut enligt livsmedels- och
foderlagstiftningen överklagas.
4 § Miljö- och byggnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja i
denna taxa fastställd timavgift med en procentsats för det innevarande kalenderåret i
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i
oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkning är oktober månad innevarande år.
Timavgiften ska avrundas till närmaste tiotal kronor.
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Författningssamling för Region Gotland

Taxa för Region Gotlands offentliga kontroll av livsmedel

Timavgift
5 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1230 kronor per timme
kontrolltid. Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje
ärende eller enligt de andra grunder som anges i taxan. Kontrolltiden avrundas till
närmaste halvtimme.
I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid avses med
kontrolltid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för
inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter,
inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i
ärendet samt föredragning och beslut. Om den sammanlagda kontrolltiden
understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut.
För inspektioner, mätningar och andra offentliga kontroller som utförs vardagar
mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton,
påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5
gånger ordinarie timavgift.

Avgift för registrering
6 § Den som anmäler registrering av en anläggning för att driva livsmedelsverksamhet
eller för att tillverka snus och tuggtobak eller för dricksvattenförsörjning ska betala
avgift för en timmes kontrolltid.

Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål
7 § Livsmedelsföretagare ska för offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad
och som har blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts under en
offentlig kontroll, och utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av
denna bristande efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits,
betala en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt § 5 och för de faktiska
kostnaderna för provtagning och analys av prover.
Detsamma gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som leder
till att bristande efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan bekräftas.

Nedsättning av avgift m.m.
8 § Om det finns särskilda skäl får miljö- och byggnämnden besluta att sätta ned
eller efterskänka avgiften enligt denna taxa.
Avgiftens erläggande m.m.
9 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Region Gotland, miljö- och
byggnämnden. Betalning ska ske inom tid som anges i faktura.
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Författningssamling för Region Gotland

Taxa för Region Gotlands offentliga kontroll av livsmedel

Ikraftträdande
11 § Denna taxa träder i kraft den 14 december 2019.
Bestämmelsen om timavgiften i 5 § första stycket ska dock börja tillämpas från och
med den 1 januari 2020. I ärenden där timavgift enligt 5 § ska debiteras tillämpas
istället till och med den 31 december 2019 tidigare beslutad timavgift (1200 kr).
Detsamma gäller ärenden som rör registreringar som inkommer till nämnden under
denna period.
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Miljö- och byggnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-10-22

MBN § 237

MBN § 237

Revidering av livsmedelstaxan

MBN 2019/9286

Miljö- och byggnämndens beslut

Miljö- och byggnämnden föreslår Regionfullmäktige att revidera livsmedelstaxan
enligt förslag.

Bedömning

Revideringen består huvudsakligen av redaktionella ändringar på grund av förändrad
lagstiftning. Föreslagna ändringar har sin grund i stödmaterial från Sveriges
kommuner och landsting.
Utöver de redaktionella ändringarna har dock timtaxan indexjusterats vilket Miljöoch byggnämnden har rätt till att göra i befintlig taxa enligt taxans fjärde paragraf.
Inga konsekvensanalyser har bedömts vara nödvändiga att genomföra.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet presenteras av Andreas Larsson, enhetschef. Miljö- och byggnämnden
ansluter sig till förvaltningens bedömning.
Yrkande
Ordförande Eva Ahlin (C) yrkar att:
Miljö- och byggnämnden föreslår Regionfullmäktige att revidera livsmedelstaxan
enligt förslag.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag

Livsmedelstaxa 191004
Tjänsteskrivelse 191007
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
MBN 2019/9286
7 oktober 2019

Andreas Larsson

Miljö- och byggnämnden

Revidering av livsmedelstaxan
Förslag till beslut

•

Miljö- och byggnämnden föreslår Regionfullmäktige att revidera livsmedelstaxan
enligt förslag.

Sammanfattning

För att säkerställa att kommuner har möjlighet att ta betalt för sin livsmedelskontroll
efter årsskiftet behöver de kommunala dokument (taxebestämmelserna och
delegationsordning) anpassas till den nya EU-förordningen om offentlig kontroll
inom livsmedelskedjan som träder i kraft 14 december 2019. Om justeringar inte görs
kommer kommunernas taxor efter den 14 december delvis bygga på ett regelverk
som inte längre gäller. Sveriges kommuner och landsting har mot den bakgrunden
tagit fram ett nytt underlag för taxa och delegationsordning för livsmedelskontroll
anpassade till den nya kontrollförordningen och detta underlag har använts i
Samhällsbyggnads-förvaltningens förslag till revidering.
Bedömning

Revideringen består huvudsakligen av redaktionella ändringar på grund av förändrad
lagstiftning. Föreslagna ändringar har sin grund i stödmaterial från Sveriges
kommuner och landsting.
Utöver de redaktionella ändringarna har dock timtaxan indexjusterats vilket Miljöoch byggnämnden har rätt till att göra i befintlig taxa enligt taxans fjärde paragraf.
Inga konsekvensanalyser har bedömts vara nödvändiga att genomföra.
Beslutsunderlag

Livsmedelstaxa 191004
Tjänsteskrivelse 191007
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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-mbn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
MBN 2019/9286

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Författningssamling för Region Gotland

TAXA FÖR REGION GOTLANDS OFFENTLIGA KONTROLL AV LIVSMEDEL

Antagen av Region Gotland/kommunfullmäktige 2007-02-19.
Ändrad 2007-11-26, 2009-12-14, 2011-12-12 § 235, 2012-11-26
och 2015-10-12 § 248, 2018-11-19 § 24.
Gäller från och med 1 januari 2020.

Inledande bestämmelser
1 § Denna taxa gäller avgifter för Region Gotlands kostnader för offentlig kontroll,
prövning och registrering EU:s bestämmelser inom livsmedelsområdet,
livsmedelslagen (2006:804) samt de författningar, inklusive förordning (2006:1166)
om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som
meddelats med stöd av denna lagstiftning.
Enligt 3 § livsmedelslagen jämställs med livsmedel
1. Vatten, från och med den punkt där det tas in i vattenverken till den punkt där
det tappas ur kran till konsument, och
2. Snus och tuggtobak

2 § Avgift enligt denna taxa tas ut för
1. registrering av anläggning,
2. handläggning och andra åtgärder vid offentlig kontroll och
uppföljande kontroll som inte var planerad.
3. utredning av klagomål
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
1. offentlig kontroll som föranleds av klagomål som visar sig obefogat,
2. handläggning som föranleds av att beslut enligt livsmedels- och
foderlagstiftningen överklagas.
4 § Miljö- och byggnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja i
denna taxa fastställd timavgift med en procentsats för det innevarande kalenderåret i
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i
oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkning är oktober månad innevarande år.
Timavgiften ska avrundas till närmaste tiotal kronor.
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Författningssamling för Region Gotland

Taxa för Region Gotlands offentliga kontroll av livsmedel

Timavgift
5 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1230 kronor per timme
kontrolltid. Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje
ärende eller enligt de andra grunder som anges i taxan. Kontrolltiden avrundas till
närmaste halvtimme.
I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid avses med
kontrolltid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för
inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter,
inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i
ärendet samt föredragning och beslut. Om den sammanlagda kontrolltiden
understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut.
För inspektioner, mätningar och andra offentliga kontroller som utförs vardagar
mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton,
påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5
gånger ordinarie timavgift.

Avgift för registrering
6 § Den som anmäler registrering av en anläggning för att driva livsmedelsverksamhet
eller för att tillverka snus och tuggtobak eller för dricksvattenförsörjning ska betala
avgift för en timmes kontrolltid.

Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål
7 § Livsmedelsföretagare ska för offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad
och som har blivit nödvändig efter det att bristande efterlevnad upptäckts under en
offentlig kontroll, och utförs för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av
denna bristande efterlevnad eller för att verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits,
betala en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt § 5 och för de faktiska
kostnaderna för provtagning och analys av prover.
Detsamma gäller för offentlig kontroll som föranleds av ett klagomål som leder
till att bristande efterlevnad hos livsmedelsföretagaren kan bekräftas.

Nedsättning av avgift m.m.
8 § Om det finns särskilda skäl får miljö- och byggnämnden besluta att sätta ned
eller efterskänka avgiften enligt denna taxa.
Avgiftens erläggande m.m.
9 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Region Gotland, miljö- och
byggnämnden. Betalning ska ske inom tid som anges i faktura.
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Författningssamling för Region Gotland

Taxa för Region Gotlands offentliga kontroll av livsmedel

Ikraftträdande
11 § Denna taxa träder i kraft den 14 december 2019.
Bestämmelsen om timavgiften i 5 § första stycket ska dock börja tillämpas från och
med den 1 januari 2020. I ärenden där timavgift enligt 5 § ska debiteras tillämpas
istället till och med den 31 december 2019 tidigare beslutad timavgift (1200 kr).
Detsamma gäller ärenden som rör registreringar som inkommer till nämnden under
denna period.
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-12-11

RS § 400

Begäran om tilläggsanslag för kök på
Södervärnsskolan

RS 2019/1219
AU § 349

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Tilläggsanslag på 7 450 000 kr beviljas.
x Ökade driftkostnader med 435 000 kr/år för regionstyrelseförvaltningen
finansieras via internhyran.
x

Södervärnsskolans kök är i behov renovering för att klara dagens krav på verksamheten. Inflyttningen av barn till Visby har och är stor och därför behövs ett väl
fungerande skolkök som är anpassad efter dagens arbetsmiljöregler. Regionstyrelseförvaltningen har i budget avsatt 1,5 miljoner kr till investeringen av ny utrustning
samt verksamhetsanpassning. Dessa nya installationer medför åtgärder på de tekniska
installationerna så som el, ventilation etc. I samband med ombyggnationen kommer
även planerat underhåll utföras. Den totala investeringsutgiften för hela projektet är
beräknad till 12 950 000 kr.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att tilläggsanslaget ska godkännas. Utifrån
arbetsmiljöaspekten så påtalas behovet av ny köksutrustning och verksamhetsanpassning. Nuvarande verksamhet är svårarbetad, har inte tillräcklig säkerhet samt
har dålig logistik vilket påverkar produktionseffektivitet. Med anledning av dessa
behov och den förändring som behöver göras måste fläktrum samt el och ventilation
göras om vilket är de stora kostnaderna i sammanhanget.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden, 2019-10-24, § 212
Regionstyrelseförvaltningen 2019-11-15
Skickas till
Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen, avdelning Måltid
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2019/1219
15 november 2019

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Begäran om tilläggsanslag för kök på Södervärnsskolan
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Tilläggsanslag på 7 450 tkr beviljas.
Ökade driftkostnader med 435 tkr/år för regionstyrelseförvaltningen finansieras via
internhyran.
Sammanfattning

Södervärnsskolans kök är i behov renovering för att klara dagens krav på
verksamheten. Inflyttningen av barn till Visby har och är stor och därför behövs ett
väl fungerande skolkök som är anpassad efter dagens arbetsmiljöregler.
Regionstyrelseförvaltningen har i budget avsatt 1,5 mnkr till investeringen av ny
utrustning samt verksamhetsanpassning. Dessa nya installationer medför åtgärder på
de tekniska installationerna så som el, ventilation etc. I samband med
ombyggnationen kommer även Planerat underhåll utföras. Den totala
investeringsutgiften för hela projektet är beräknad till 12 950 tkr.
Åtgärd

El
Ventilation + Rör+ Bygga
fläktrum
Periodiskt underhåll

Total
investeringsutgift

1 300 000
5 600 000

Varav behov av
tilläggsanslag

1 300 000
2 600 000

1 000 000

0

Byggherrekostnad
Oförutsedd ombyggnad

1 900 000
1 550 000

1 900 000
1 550 000

Köksutrustning
Verksamhetsanpassning
SUMMA

1 300 000
300 000
12 950 000

100 000
0
7 450 000

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att tilläggsanslaget ska godkännas. Utifrån
arbetsmiljöaspekten så påtalas behovet av ny köksutrustning och
verksamhetsanpassning. Nuvarande verksamhet är svårarbetad, har inte tillräcklig
säkerhet samt har dålig logistik vilket påverkar produktionseffektivitet.
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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 2019/1219

Med anledning av dessa behov och den förändring som behöver göras måste
fläktrum samt el och ventilation göras om vilket är de stora kostnaderna i
sammanhanget.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden, 2019-10-24, § 212

Regionstyrelseförvaltningen

Marica Gardell
tf Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen, avdelning Måltid
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-10-24

TN § 212

TN § 212

Begäran om tilläggsanslag kök
Södervärnsskolans kök

TN 2018/3021
TN AU § 177

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden ansöker om tilläggsanslag för ombyggnad av köket
Södervärnsskolan på 7 450 000 kronor.
Ökade driftkostnader med 435 000 kr/år för regionstyrelseförvaltningen finansieras
via internhyran.

Södervärnsskolans kök är i behov renovering för att klara dagens krav på
verksamheten. Inflyttningen av barn till Visby har och är stor och därför behövs ett
väl fungerande skolkök som är anpassad efter dagens arbetsmiljöregler.
Regionstyrelseförvaltningen (RSF) har i budget avsatt 1.5 miljoner kronor till
investeringen av ny utrustning samt verksamhetsanpassning. Dessa nya installationer
medför åtgärder på de tekniska installationerna så som el, ventilation etc. I samband
med ombyggnationen kommer även Planerat underhåll utföras. Den totala
investeringsutgiften för hela projektet är beräknad till 12 950 000 kronor.
Fastighetsförvaltningsavdelningen kommer att i projektet tillföra 3 000 000 kronor
för ventilationsåtgärder samt 1 000 000 för planerat underhåll. Övriga
investeringsutgifter finns inte med i budget och behöver därför tillföras.
Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att tilläggsanslag erfordras med 7 450 000 kr.
Ekonomiskt perspektiv – Investeringen innebär ökade driftkostnader för RSF med
435 000 kr/år.
Landsbygdsperspektivet - Inget
Jämställdhets och genusperspektivet -Inget
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden ansöker om tilläggsanslag för ombyggnad av köket
Södervärnsskolan på 7 450 000 kronor.
Ökade driftkostnader med 435 000 kr/år för regionstyrelseförvaltningen finansieras
via internhyran.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-09-16
1 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2019-10-24

Protokollsutdrag
TN § 212

Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2018/3021
25 september 2019

Michael Modin

Tekniska nämnden

Tilläggsanslag kök Södervärnsskolans kök
Förslag till beslut

•
•

Tekniska Nämnden ansöker om tilläggsanslag för ombyggnad av köket
Södervärnsskolan på 7 450 000 kronor.
Ökade driftkostnader med 435 000 kr/år för RSF finansieras via internhyran.

Sammanfattning

Södervärnsskolans kök är i behov renovering för att klara dagens krav på
verksamheten. Inflyttningen av barn till Visby har och är stor och därför behövs ett
väl fungerande skolkök som är anpassad efter dagens arbetsmiljöregler.
Regionstyrelseförvaltningen (RSF) har i budget avsatt 1.5 miljoner kronor till
investeringen av ny utrustning samt verksamhetsanpassning. Dessa nya installationer
medför åtgärder på de tekniska installationerna så som el, ventilation etc. I samband
med ombyggnationen kommer även Planerat underhåll utföras. Den totala
investeringsutgiften för hela projektet är beräknad till 12 950 000 kronor.
Fastighetsförvaltningsavdelningen kommer att i projektet tillföra 3 000 000 kronor
för ventilationsåtgärder samt 1 000 000 för planerat underhåll. Övriga
investeringsutgifter finns inte med i budget och behöver därför tillföras.
Ärendebeskrivning

Fastighetsavdelningen har gett Projektavdelningen i uppdrag att genomföra
renoveringen av köket på Södervärnsskolan baserad på den förstudie som tagits
fram.
Åtgärd

El
Ventilation + Rör+
Bygga fläktrum
Periodiskt underhåll

Total
investeringsutgift

1 300 000
5 600 000

Varav
tilläggsanslag
behövs

Tilldelas

1 300 000 Teknikförvaltningen
2 600 000 Teknikförvaltningen

1 000 000

0 Teknikförvaltningen
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2018/3021

Åtgärd

Byggherrekostnad

Total
investeringsutgift

1 900 000

Varav
tilläggsanslag
behövs

Tilldelas

1 900 000 Teknikförvaltningen

Oförutsedd ombyggnad

1 550 000

1 550 000 Teknikförvaltningen

Köksutrustning
Verksamhetsanpassning
SUMMA

1 300 000
300 000
12 950 000

100 000 Teknikförvaltningen
0
7 450 000

Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att tilläggsanslag erfordras med 7 450 000 kr.
Ekonomiskt perspektiv – Investeringen innebär ökade driftkostnader för RSF med
435 000 kr/år.
Landsbygdsperspektivet - Inget
Jämställdhets och genusperspektivet -Inget

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-12-11

RS § 399

Slutredovisning Östergarns
vattenförsörjning/Uppförande av vattenverk

RS 2019/1220
AU § 348

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Slutredovisningen för Östergarnslandets vattenförsörjning godkänns.
x Anslagsöverskottet på 969 000 kr regleras mot regionens Eget kapital.
x

Historiskt sett har den kommunala dricksvattensituationen på Östergarnslandet varit
besvärlig och svår under en lång tid av år. Belastningen på befintliga kommunala
grundvattentäkter har varit ansträngda vad gäller vattenkvalitet och tillgång.
Nygarn utvecklingsbolag påbörjade redan år 2005 en utredning om va-frågan för
Östergarnslandet med hjälp/stöd av tekniska förvaltningen, som bistod med konsulthjälp. År 2006 startades ett Leader-projekt som år 2007 ledde fram till ett förslag att
bygga ett avsaltningsverk och ett avloppsreningsverk i Herrviks området i privat ägo.
Nygarns utvecklingsbolag drev projektet vidare, delvis tillsammans med tekniska
förvaltningen. År 2010 bildades Herrviks ekonomiska förening. Föreningen skulle
genomföra projektet i privat regi då Region Gotland hade avsagt sig huvudmannaskapet för vatten- och avlopp i området. Herrvik fanns inte med som kommunalt
verksamhetsområde för vatten och avlopp, samt området fanns inte med som
prioriterat i framtida satsningar i den befintliga VA-planen. Som en lösning på
Katthammarsviks dricksvattenproblem beslutade tekniska nämnden 2013-06-27,
§ 140 att regionen skulle ta över frågan vad gäller dricksvattnet och bygga ett
avsaltningsvattenverk i Herrvik för 2 000 personer med tillhörande vattenledningar
till Katthammarsvik. Avloppsreningsverk med tillhörande avloppsledningar, kvarstod
i Herrviks ekonomiska förening. Total investeringsbudget för projektet har varit
27 019 tkr. Utgiften har uppgått till 26 050 tkr vilket innebär ett överskott på 969 tkr.
Enligt regelverket för slutredovisningar ska investeringsprojekt med en bruttoutgift
överstigande 20 miljoner kr slutredovisas till regionfullmäktige. Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att slutredovisningen godkänns och att anslagsöverskott på
969 tkr regleras mot regionens Eget kapital.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden 2019-10-24, § 216
Slutrapport Östergarnslandets vattenförsörjning, 2019-09-26
Regionstyrelseförvaltningen 2019-10-30
Skickas till
Tekniska nämnden
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2019/1220
30 oktober 2019

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Slutredovisning Östergarns vattenförsörjning/Uppförande av
vattenverk
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige



Slutredovisningen för Östergarnslandets vattenförsörjning godkänns.



Anslagsöverskottet på 969 tkr regleras mot regionens Eget kapital

Sammanfattning

Historiskt sett har den kommunala dricksvattensituationen på Östergarnslandet varit
besvärlig och svår under en lång tid av år. Belastningen på befintliga kommunala
grundvattentäkter har varit ansträngda vad gäller vattenkvalitet och tillgång.
Nygarn utvecklingsbolag påbörjade redan år 2005 en utredning om va-frågan för
Östergarnslandet med hjälp/stöd av tekniska förvaltningen, som bistod med
konsulthjälp. År 2006 startades ett Leader-projekt som år 2007 ledde fram till ett
förslag att bygga ett avsaltningsverk och ett avloppsreningsverk i Herrviks området i
privat ägo.
Nygarns utvecklingsbolag drev projektet vidare, delvis tillsammans med tekniska
förvaltningen. År 2010 bildades Herrviks ekonomiska förening. Föreningen skulle
genomföra projektet i privat regi då Region Gotland hade avsagt sig
huvudmannaskapet för vatten- och avlopp i området. Herrvik fanns inte med som
kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp, samt området fanns inte med
som prioriterat i framtida satsningar i den befintliga VA-planen.
Som en lösning på Katthammarsviks dricksvattenproblem beslutade tekniska
nämnden 2013-06-27, § 140 att regionen skulle ta över frågan vad gäller dricksvattnet
och bygga ett avsaltningsvattenverk i Herrvik för 2 000 personer med tillhörande
vattenledningar till Katthammarsvik. Avloppsreningsverk med tillhörande
avloppsledningar, kvarstod i Herrviks ekonomiska förening.
Total investeringsbudget för projektet har varit 27 019 tkr. Utgiften har uppgått till
26 050 tkr vilket innebär ett överskott på 969 tkr.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Ekonomisk redovisning tkr
År
2013
2014
2015

Tjänsteskrivelse
RS 2019/1220

Budget
0
400
20 619

2016

6 000

2017

0

2018

0

Totalt

27 019

Utfall Kommentar
320 Projektstart
899
12 891 Omdisponering 6 000 tkr,
kompletteringsbudget till 2016
med 6 908 tkr
10 030 Kompletteringsbudget till 2017
med 2 878 tkr
1 896 Kompletteringsbudget till 2018
med 983 tkr
14 Kompletteringsbudget till 2019
med 969 tkr
26 050

Bedömning

Enligt regelverket för slutredovisningar ska investeringsprojekt med en bruttoutgift
överstigande 20 miljoner kr slutredovisas till regionfullmäktige.
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att slutredovisningen godkänns och att
anslagsöverskott på 969 tkr regleras mot regionens Eget kapital.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2019-10-24, § 216
Slutrapport Östergarnslandets vattenförsörjning, 2019-09-26
Regionstyrelseförvaltningen

Marica Gardell
tf Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-10-24

TN § 216

TN § 216

Slutredovisning Östergarns
vattenförsörjning/Uppförande av vattenverk

TN 2013/567
TN AU § 181

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden godkänner slutredovisningen och överlämnar den till
regionstyrelsen för beslut.

Historiskt sätt har den kommunala dricksvattensituationen på Östergarnslandet varit
besvärlig och svår under en lång tid av år. Många nya exploateringar och utbyggnader
av främst sommarbostäder i området, har gjord att belastningen på befintliga
kommunala grundvattentäkter blivit ansträngda vad gäller vattenkvalitén och
tillgången.
Fastigheten, där de befintliga grundvattentäkterna är belägna, är inte i Regionens ägo.
Nyttjandeavtal har funnit för täkterna med markägaren (de sk. Prästgårdskällan och
Gutenvikskällan) men avtalet löpte ut under år 2015.
Region Gotland har under många år sökt efter en ny dricksvattentäkt, för att säkra
dricksvattenförsörjningen i främst Katthammarsviksområdet, utan att lyckas.
I samband med det sk. ”Herrviks-projektet” som drivits av Nygarn utvecklingsbolag,
öppnade det upp sig nya möjligheter för en lösning av dricksvattenfrågan i
Katthammarsvik.
Nygarn utvecklingsbolag påbörjade redan år 2005 en utredning om va-frågan för
Östergarnslandet med hjälp/stöd av Tekniska förvaltningen, som bistod med konsult
hjälp. År 2006 startades ett Leader-projekt som år 2007 ledde fram till ett förslag att
bygga ett avsaltningsverk och ett avloppsreningsverk i Herrviks området i privat ägo.
Nygarns utvecklingsbolag drev projektet vidare, delvis tillsammans med Tekniska
förvaltningen. År 2010 bildades Herrviks ekonomiska förening. Den Ekonomiska
föreningen skulle genomföra projektet i privat regi då Region Gotland hade avsagt
sig huvudmannaskapet för vatten- och avlopp i området.
Herrvik fanns inte med som kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp,
samt området fanns inte med som prioriterat i framtida satsningar i den befintliga
VA-planen.
Som en lösning på Katthammarsviks dricksvattenproblem beslutade Region Gotland
genom Tekniska nämnden 2013-06-27 (§140, TN AU§96) att Region Gotland skulle
ta över frågan vad gäller dricksvattnet och bygga ett avsaltningsvattenverk i Herrvik
för 2000 personer med tillhörande vattenledningar till Katthammarsvik.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-10-24

TN § 216

Avloppsreningsverk med tillhörande avloppsledningar, kvarstod i Herrviks
ekonomiska förening.
Bedömning

Den totala investeringsbudgeten har uppgått till totala 27 019 Tkr.
De totala investeringsutgifterna har uppgåtts till 26 051 Tkr vilket innebär ett
budgetöverskott på +968 Tkr.
Enligt regionens riktlinjer för redovisning av investeringar ska slutredovisning av
projektet ske till regionfullmäktige.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av projektledare Tommy Grönström.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden godkänner slutredovisningen och överlämnar den till
regionstyrelsen för beslut.
Beslutsunderlag

TN 2013-06-27 §140,
TN au 2015-06-10 §86-87
TN 2015-06-24 §160
Bilaga 1: Slutrapport 2019-09-26
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2013/567
10 september 2019

Tommy Grönström

Tekniska nämnden

Slutredovisning Östergarnslandets vattenförsörjning
Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner slutredovisningen och överlämnar den till
regionstyrelsen för beslut.

Sammanfattning

Historiskt sätt har den kommunala dricksvattensituationen på Östergarnslandet varit
besvärlig och svår under en lång tid av år. Många nya exploatering och utbyggnader av främst
sommarbostäder i området, har gjord att belastningen på befintliga kommunala
grundvattentäkter blivit ansträngda vad gäller vattenkvalitén och tillgången.
Fastigheten, där de befintliga grundvattentäkterna är belägna, är inte i Regionens ägo.
Nyttjandeavtal har funnit för täkterna med markägaren (de sk. Prästgårdskällan och
Gutenvikskällan) men avtalet löpte ut under år 2015.
Region Gotland har under många år sökt efter en ny dricksvattentäkt, för att säkra
dricksvattenförsörjningen i främst Katthammarsviksområdet, utan att lyckas.
I samband med det sk. ”Herrviks-projektet” som drivits av Nygarn utvecklingsbolag,
öppnade det upp sig nya möjligheter för en lösning av dricksvattenfrågan i Katthammarsvik.
Nygarn utvecklingsbolag påbörjade redan år 2005 en utredning om va-frågan för
Östergarnslandet med hjälp/stöd av Tekniska förvaltningen, som bistod med konsult hjälp.
År 2006 startades ett Leader-projekt som år 2007 ledde fram till ett förslag att bygga ett
avsaltningsverk och ett avloppsreningsverk i Herrviks området i privat ägo.
Nygarns utvecklingsbolag drev projektet vidare, delvis tillsammans med Tekniska
förvaltningen. År 2010 bildades Herrviks ekonomiska förening. Den Ekonomiska föreningen
skulle genomföra projektet i privat regi då Region Gotland hade avsagt sig
huvudmannaskapet för vatten- och avlopp i området.
Herrvik fanns inte med som kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp, samt
området fanns inte med som prioriterat i framtida satsningar i den befintliga VA-planen.
Som en lösning på Katthammarsviks dricksvattenproblem beslutade Region Gotland genom
Tekniska nämnden 2013-06-27 (§140, TN AU§96) att Region Gotland skulle ta över frågan
vad gäller dricksvattnet och bygga ett avsaltningsvattenverk i Herrvik för 2000 personer med
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2013/567

tillhörande vattenledningar till Katthammarsvik. Avloppsreningsverk med tillhörande
avloppsledningar, kvarstod i Herrviks ekonomiska förening.
Bedömning

Den totala investeringsbudgeten har uppgått till totala 27 019 Tkr.
De totala investeringsutgifterna har uppgåtts till 26 051 Tkr vilket innebär ett
budgetöverskott på +968 Tkr.
Enligt regionens riktlinjer för redovisning av investeringar ska slutredovisning av projektet
ske till regionfullmäktige.
Beslutsunderlag

TN 2013-06-27 §140, TN AU§96. Region Gotland beslutar att bygga ett
avsaltningsvattenverk i Herrvik för 2000 pe med tillhörande vattenledningar till
Katthammarsvik. Avloppsreningsverk med tillhörande avloppsledningar, kvarstod i Herrviks
ekonomiska förening.
TN au 2015-06-10 §86-87 upphandling entreprenör.
TN 2015-06-24 §160 omprioritering av budgetmedel, 6000 Tkr.
Bilaga 1: Slutrapport 2019-09-26

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör

Skickas till
Regionstyrelsen

2 (2)

Teknikförvaltningen

Tekniska Nämnden/Teknikförvaltningen

Slutrapport
Projekt
12521. Östergarnslandets vattenförsörjning.
Projektägare
Marcus Ax/Rikard Widén SBF/TKF V&A/Infrastruktur
Beställare
Marcus Ax/Rikard Widén SBF/TKF V&A/Infrastruktur
Projektstyrgrupp
Patric Ramberg, TKF
Ann-Sofi Lindskog, TKF
Jonas Aaw, TKF
Mats Renborn, TKF
Marcus Ax, TKF
Rikard Widén, TKF
Referensgrupp

Jonas Aaw, TKF
Susanne Pettersson, TKF
Lars Kalmén, TKF
Tove Törnqvist, enhetschef Heldygnsvård
Projektorganisation
Christine Senter, enhetschef öppenvård
Tommy
Grönström,
Maria Ten
Siethof, projektledare
enhetschef BUP
Ola
Hamberg,
bitr. projektledare
Kajsa Holmström,
Lokalstrateg SBF Anita Carlsson avtalsansvarig Gotlandsbuss (transport &
Joakim
logistik)Stumle, projektledare maskin/process
Alf
Johansson,
Projektledare
bygg
och kontrollansvarig
Jenny
Iversjö trafik
och Pernilla
Johansson
park och murgrönaprojektet
Håkan Wiginder, projektör va-ledningar
Peter Olsson, va-avdelningen drift

Organisation externa parter

Konsulter
Arkitekt:
Byggkonstruktion:
Process/maskin
VVS:
El/Styr:
Brand:
Geoteknik:
VA-ledningar

Tyréns AB, Visby
Sweco Environment AB, Malmö och Bygglant AB, Visby
Sweco Environment AB, Malmö och Björks Rostfria AB, Hallstavik
K-konsult,Visby
Huddinge elteknik och Caverion AB, Visby
Brandingenjören Per Svensson
Vectura consulting AB, Jönköping
Region Gotland egen-regi

Tekniska Nämnden/Teknikförvaltningen
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

Entreprenörer
Totalentreprenör, Va-ledningar:
Totalentreprenör, vattenverk:
UE-Bygg:
UE-Process/maskin:
UE-mark
Bakgrund
UE-Styr: och syfte
UE-VS
UE-Vent/plåt
UE-Golv:
UE-Måleri:

Osab AB, Slite
Björks rostfria AB, Hallstavik
Lindell bygg & anläggning AB, Visby
Björks rostfria AB, Hallstavik
Enbloms schakt, Ronehamn
Huddinge elteknik, Huddinge
Gotlandspool AB, Visby
RGJ plåt AB, Visby
Janne Erikssons Golv AB
Sture Larssons måleri AB

Bakgrund och syfte
Historiskt sätt har den kommunala dricksvattensituationen på Östergarnslandet (Katthammarsvik med
omnejd) varit besvärlig och svår under en lång tid av år. Exploatering och utbyggnader av främst
sommarbostäder i området, har gjord att belastningen på befintliga vattentäkter blivit ansträngda vad
gäller vattenkvalitén och tillgången.
Fastigheten, där de kommunala dricksvattentäkterna för Katthammarsvik finns, är inte i Regionens ägo.
Nyttjande avtal har funnit för täkterna med markägaren (de sk. Prästgårdskällan och Gutenvikskällan)
men kontraktet har löpte ut under år 2015.
Region Gotland har under många år sökt efter nya dricksvattentäkter i området, för att säkra
dricksvattenförsörjningen på Östergarnslandet, utan att lyckas.
I samband med det privata initiativet ”Herrviks-projektet” som drivits av Nygarn utvecklingsbolag,
öppnade det upp sig nya möjligheter för en lösning av dricksvattenfrågan i Katthammarsvik. Nygarns
utvecklingsbolag består av boende på Östergarnslandet.
Nygarn utvecklingsbolag påbörjade redan år 2005 en utredning om va-frågan för Östergarnslandet med
hjälp/stöd av Tekniska förvaltningen, som bistod med konsult-hjälp. År 2006 startades ett Leaderprojekt som år 2007 ledde fram till ett förslag att bygga ett avsaltningsverk och ett avloppsreningsverk i
Herrviks området i privat ägo. År 2010 bildades Herrviks ekonomiska förening och föreningen skulle
genomföra va-projektet i privat regi.
Region Gotland hade avsagt sig huvudmannaskapet för vatten- och avloppförslaget i Herrviksområdet,
då inget kommunalt verksamhetsområde fanns i området. Vidare fanns inte Herrviksområdet med som
prioriterat område, i framtida satsningar, i den då existerande VA-plan.
Som en lösning på Katthammarsviks dricksvattenproblem beslutade Region Gotland genom Tekniska
nämnden 2013-06-27 (§140, TN AU§96) att Region Gotland skulle ta över frågan vad gäller
dricksvattnet och bygga ett avsaltningsvattenverk i Herrvik för 2000 pe med tillhörande vattenledningar
till Katthammarsvik. Avloppsreningsverk med tillhörande avloppsledningar, kvarstod i Herrviks
ekonomiska förening.
Under år hösten 2013 påbörjar Region Gotland-projektavdelningen alla tillståndsansökningar
(Länsstyrelsen, Moh, Trafikverket, bygglov mm) och markavtal med alla berörda fastighetsägare
tecknades. Vidare upphandlas ramavtalskonsulten, Sweco Environment AB för projektering och
framtagande av tekniska handlingar för upphandling av nya avsaltningsverket i Herrvik.
Vattenledningsnätet projekteras av Region Gotland i egen-regi.
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Under år 2014-2015 pågår projektering och framtagande av erforderliga tekniska handlingar för
upphandling.
10 juni 2015 beslutar tekniska nämndens arbetsutskott att upphandla:
1. Osab AB som totalentreprenör för anläggande av vattenledningar mellan Herrvik och
Katthammarsvik (TN AU §86).
2. Björks rostfria AB för byggnation av nytt avsaltningsverk i Herrvik (TN AU §87).
Byggnationen påbörjas augusti 2015 och i juni år 2016 står ett nytt vattenverk i Herrviks fiskehamn
klart, som producerar ett godkänt (av Livsmedelsverket) dricksvatten. Vidare är vattenledningsnätet
klart till Katthammarsvik.

Projektmål
Projektets mål är att säkra Katthammarsviks dricksvattenförsörjning. Detta skall ske med hjälp av en ny
råvattentäkt (Östersjön) och byggnation av ett avsaltningsverk samt en överföringsledning
(dricksvatten) till Katthammarsvik.
Möjliggöra flera va-anslutningar till det kommunala dricksvattennätet samt privata avloppsnätet på
Östergarnslandet.
Att genomföra projektet med inom budgeterade ekonomiska ramar och söka kostnadsbesparande
lösningar med bibehållen kvalitet inom givna tidsramar.
Vattenverket skall motsvara de krav som man idag kan ställa på en modern anläggning gällande låg
miljöbelastning, yteffektiv, låga driftskostnader, låg kemikalieförbrukning och med en bra arbetsmiljö i
anläggningen för va-driftpersonalen.

Tillvägagångssätt
Projektet har genomförts som två delprojekt (olika entreprenader se nedanstående uppdelning 1-2)
under år 2015-2016.
Projekteringen har genomförts med ramavtalskonsulter, huvudsak Sweco Environment AB samt
Region Gotland egen-regi. Projektledning är utförd av Teknikförvaltningen projektavdelningen.
Delprojekt 1.
VA-ledning Herrvik-Katthammarsvik samt intagsledning och råvattenpumpstation.
Denna delentreprenad har projekterats i egen-regi (SBF-TKF infrastruktur) och byggts av upphandlad
entreprenör (TN AU 2015-06-10 §86 ) OSAB AB samt Regionens egenregi (va-verkstad och
ledningsnät VA-avdelningen.
Delprojekt 2.
Nytt avsaltningsverk i Herrviks fiskehamn.
Vattenverket har projekterat av Sweco Environment AB (upphandlad ramavtalskonsult för VA) samt
upphandlad totalentreprenör Björks rostfria AB (TN AU 2015-06-10 §87). Vattenverket har byggts av
Björks rostfria AB, upphandlad totalentreprenör (TN AU 2015-06-10 §87) med underentreprenörer.
Nya vattenverket och va-ledningsnätet överlämnat till Region Gotland 2016-06-28 och dricksvatten
börjar levereras ut på dricksvattennätet.
Slutbesiktning utförd 2016-10-26 och garantibesiktning 2018-10-10.
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Ekonomisk redovisning
Årtal

2013
2014
2015

Budget, tkr

0
400

Utfall, tkr

20 619

2016

6 000

2017

0

2018

0

Total

27 019

Kommentar

320 Projektet startar.
899 Budget och utfall.

12 891 Budget och utfall. Omdisponeringar med 6 000 tkr.
TN2015-06-24 §160. Kompletteringsbudget 6 908
tkr till år 2016.
10 030 Budget och utfall. Kompletteringsbudget 2 878 tkr
till år 2017
1 896 Budget och utfall. Kompletteringsbudget 983 tkr till
år 2018.
14 Budget och utfall. Kompletteringsbudget 969 tkr till
år 2019.

26 051

Överskott budget och verkligt utfall uppgår till +968 tkr.

Resultat och analys
Måluppfyllelse

Efter godkända slutbesiktningar har vi fått ett vattenverk (inkl. tillhörande valedningar) för avsaltning av Östersjövatten. Nya vattenverket i Herrvik uppfyller
nedanstående mål.

Krav på anläggning
Kapacitet:
Vattenverket ska kontinuerligt kunna producera 20 m3/h (motsvarande ca 5,5 l/s).
Dricksvattenkvalitet:
Vattenverket ska uppfylla kraven för tjänligt dricksvatten enligt SLV FS 2001:30.
Utöver det skall följande analysvärden avseende vattenkvalitetsparametrar uppnås:
Specifika krav på dricksvattenkvalitet utöver krav i SLV FS 2001:30.
pH-värde
Turbiditet
Färgtal
Alkalinitet
CODMn

Kalcium
Magnesium

pH
FNU
mg/l Pt
mg/l
mg/l

mg/l
mg/l

Mättnads-pH eller max
pH=8,6 ±0,15*
≤ 0,2
≤5
≥ 80
≤1

≥ 25
≥2

Krav på tillgänglighet:
Vattenreningsanläggningen skall ha 99,9% tillgänglighet med full funktion och
uppfyllda vattenkvalitetskrav. Driftavbrott får ej vara längre än 6 timmar.
Krav på bemanning av processoperatör:
Anläggningen skall vara helautomatisk och endast kräva tillsyn (1 ggr/vecka) samt
närvaro vid påfyllning av kemikalier. Vid tvätt av membran skall dock driftpersonal
närvara för initiering och övervakning av de olika faserna i tvättprocessen.
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Anläggningen är vidare energieffektiv, då solceller som är monterade på taket,
levererar elström till pumpar, membran mm året runt. Detta sker främst sommartid
då vattenproduktionen är som störst.

Krav projektekonomi
Projektet skall hålla sig inom avsatt budget vad gäller ekonomin.

Tidplan
Nya vattenverket skall leverera vatten till Östergarnslandet senast sommar 2016.
Tid

Arbetet med ny vattenförsörjning till främst Katthammarsvik påbörjades redan 2005.
Detta Projekt utfördes inom gällande tidsramar och ett nytt avsaltningsvattenverk
(inkl. va-ledningar) stod klart till sommarn 2016 som levererade dricksvatten till de
boende på Östergarnslandet.

Analys av
avvikelse

Nya vattenverket har haft driftsproblem med främst förbehandlingen av råvattnet i
den sk. Amiadsilen.
Vidare har det varit problem med intag av havsvatten. Intagsledningen på havsbotten
har rört på sig vid vissa väderförhållanden och orsakat problem med införsel av
råvatten till verket.

Rekommendationer framåt från projektledaren
Det är viktigt att ställa höga krav på de konsulter som tar fram handlingar. Det krävs att de verkligen
är kvalificerade och har jobbat med den specifika inriktningen som projektet avser. Det går inte att
enbart se till timkostnader på konsulter vid upphandling, utan man måste även utvärdera kvalitét och
tidigare erfarenheter av likande projekt.
I projekterings och även produktionsfasen, behöver man ha en styrgrupp som är insatt, engagerad och
som medverkar aktivt i projektet.
Vid byte av projektägare/beställare i projekt måste det finnas rutiner hur överlämningen går till. Den
nya projektägaren/beställaren behöver bli insatt i projektet.
Som projektledare behöver man vara tydlig med de förändringar man gör i projektet och meddela
styrgruppen förändringarna samt rapportera avvikelser, såväl ekonomiska och funktionella.
Ett projekt av den här omfattningen ska inte drivas av bara en person, minst två är att rekommendera
som driver och delar på ansvaret för en bättre bild av helheten. Vidare skall det finnas sakkunniga
projektledare för olika discipliner.
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Överlämning
 Hantering av
dokumentation

Relationsritningar samt drift- och skötselinstruktioner överlämnat till VAavdelningen via pärmar och USB-minne.

 Punkter som
återstår att göra

Anläggningen är ännu under garantitid så återstående punkter bevakas där.

Erfarenhetsåterföring
Att dubblera produktionskapacitet (10 till 20 m3/h) i sent skede i entreprenaden, är inte optimalt
för projektet. Utredningsarbete som ger klarhet i omfattning vad gäller tid, ekonomi och
konsekvens på övriga arbeten i projektet är nödvändiga att utföra vid sådana tillfällen.
Upphandling och genomförande av intagsledningar och muddringsentreprenader är komplexa. En
nyckelfaktor till ett lyckat resultat är att tidigt i projektet knyta rätt kompetens till organisationen.

Övrigt

Slutrapport framtagen av:
Projektledare

Tommy Grönström

Datum

2019-09-26

Slutrapport godkänd av:
Avdelningschef/Förvaltningschef

Torbjörn Ihse/Patric Ramberg

Datum

2019-09-26
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-12-11

RS § 406

Motion. Villatomter i Burgsvik

RS 2018/997
AU § 355

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x

Motionen bifalls genom att tekniska nämnden ges i uppdrag att förbereda och
starta försäljningsuppdrag av fastigheten Öja Ockes 1:29.

På grund av begränsad tillgång till dricksvatten har det varit nybyggnadsförbud i
Burgsvik under flera år. I en motion till regionfullmäktige från Eric Martell (S),
beskrivs att det därför finns ett uppdämt behov av inflyttning till Burgsvik. Regionen
äger fastigheten Öja Ockes 1:29 som är planlagd för bostäder. Motionen yrkar på att:
Region Gotland färdigställer ovan nämnda fastighet för villabebyggelse.
Tekniska nämnden beslutade 2019-08-28 § 180 hävs anslutningsstoppet på de södra
delarna av Gotland. Detta möjliggör en utveckling av fastigheten Öja Ockes 1:29 i
enlighet med motionen.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att erinra emot att avyttra fastigheten Öja
Ockes 1:29 i syfte att genomföra gällande plan för byggnation av bostäder.
Ärendets behandling under mötet

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

Motion. 2018-09-25
Regionstyrelseförvaltningen 2019-10-23
Skickas till
Teknikförvaltningen - Mark- och stadsmiljö

58 (77)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2018/997
23 oktober 2019

Åsa Linder

Regionstyrelsen

Motion. Villatomter i Burgsvik. Eric Martell (S)
Förslag till beslut

•

Motionen bifalls genom att Tekniska nämnden ges i uppdrag att förbereda
och starta försäljningsuppdrag av fastigheten Öja Ockes 1:29.

Sammanfattning

På grund av begränsad tillgång till dricksvatten har det varit nybyggnadsförbud i
Burgsvik under flera år. I en motion till regionfullmäktige från Eric Martell
Socialdemokraterna beskrivs att det därför finns ett uppdämt behov av inflyttning till
Burgsvik. Regionen äger fastigheten Öja Ockes 1:29 som är planlagd för bostäder.
Motionen yrkar på att:
Region Gotland färdigställer ovan nämnda fastighet för villabebyggelse.
I beslut TN 2019-08-28 §180 hävs anslutningsstoppet på de södra delarna av
Gotland. Detta möjliggör en utveckling av fastigheten Öja Ockes 1:29 i enlighet med
motionen.
Ärendebeskrivning

Fastigheten Öja Ockes 1:29 är belägen centralt i Burgsvik utmed Lillvägen.
Fastigheten är planlagd och planen anger bostadsändamål i fristående byggnadssätt
samt i 1 våning jämte vind. Fastigheten är obebyggd. På fastigheten skulle kunna
rymmas cirka 6 småhustomter men för detta krävs att en infartsväg byggs. Då
tillgången på resurser inom regionen är begränsad för denna typ av uppdrag föreslås
att fastigheten läggs ut till försäljning via Fastighetsbyrån. Därefter är det köparens
ansvar att ombesörja fastighetsbildning, byggnation av väg mm.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2018/997

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har inget att erinra emot att avyttra fastigheten Öja
Ockes 1:29 i syfte att genomföra gällande plan för byggnation av bostäder.

Beslutsunderlag

Motion: Villatomter i Burgsvik Eric Martell.

Regionstyrelseförvaltningen

Marica Gardell
Tf. regiondirektör
Skickas till
TKF Mark och Stadsmiljö
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Motion till Fullmäktige i Region Gotland

Villatomter i Burgsvik
Det har i princip varit byggnadsförbud, under flera år, i och runt Burgsviks samhälle på
grund av att vatten och avloppsfrågan inte har varit löst.
Det finns idag ett uppdämt behov av inflyttning till Burgsvik och när nu VA frågan går mot
sin lösning är det högst angeläget att det finns byggbara villatomter att tillgå.
För att Storsudret ska kunna fortsätta utvecklas är det av största betydelse att det finns
villatomter och lägenheter att tillgå.
Region Gotland äger marken med fastighetsbeteckning Öja Ockes 1:29.
Fastigheten som ligger insprängt mellan villorna på Lillvägen, gränsar intill vägen där nya
VA ledningar med separat rörsystem för dräneringsvatten är nerlagt.
Fastigheten som omfattar drygt 9 tusen m2 kan inrymma upp till sex villatomter.

Med hänvisning till ovansagda, så föreslår jag att:

Region Gotland färdigställer ovan nämnda fastighet för villabebyggelse.

Burgsvik 2018-09-24

Eric Martell

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

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-01-28

RS § 25

Motion. Skärpta arbetsmiljökrav vid
upphandling

RS 2019/433
AU § 24

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x

Motionen anses besvarad.

Saga Carlgren (V) m fl har i sin motion yrkat:
Att Region Gotland vid alla sina upphandlingar och vid nyttjande av LOV ställer
krav på att det ska finnas ett redovisat systematiskt arbetsmiljöarbete hos alla de som
lämnar anbud.
Att Region Gotland tar fram rutiner för hur man på bästa vis ska kunna värdera
anbudsgivares systematiska arbetsmiljöarbete så att ett bra sådant blir en viktig faktor
vid beslut om vem som ska tilldelas en upphandling.
Att Region Gotland tar fram regelverk för vad som ska vara den minsta nivån på
innehållet i det systematiska arbetsmiljöarbetet för utförare enligt LOV.
Motionärerna menar att arbetsmiljöarbetet behöver förbättras på hela arbetsmarknaden. Region Gotland behöver öka tempot i sitt förebyggande arbetsmiljöarbete. Regionen behöver också öka trycket på de företag som regionen upphandlar
tjänster ifrån.
Med de krav som ställs om information i anbudsunderlagen anser regionstyrelseförvaltningen att motionen är besvarad. Eftersom lagstiftningen sätter tydliga mål för
arbetsmiljöarbetet är skallkraven på rutiner viktigast för att regionen ska ha möjlighet
att följa upp upphandlad leverantör. Vid värdering av anbud är det viktigaste att säkra
att anbudsgivaren har rutiner som följer föreskrifterna.
Ärendets behandling under mötet

Thomas Gustafson (V) yrkar att motionen bifalls.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Thomas Gustafsons
yrkande och finner att regionstyrelseförvaltningens förslag bifalls.
Beslutsunderlag

Motion. 2019-03-25
Regionstyrelseförvaltningen 2020-01-02
Skickas till
Motionären
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2019/433
2 januari 2020

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Motion. Skärpta arbetsmiljökrav vid upphandling

Förslag till beslut

Motionen anses besvarad.
Sammanfattning

Saga Carlgren (V) m fl har i sin motion yrkat:


Att Region Gotland vid alla sina upphandlingar och vid nyttjande av
LOV ställer krav på att det ska finnas ett redovisat systematiskt
arbetsmiljöarbete hos alla de som lämnar anbud.



Att Region Gotland tar fram rutiner för hur man på bästa vis ska
kunna värdera anbudsgivares systematiska arbetsmiljöarbete så att
ett bra sådant blir en viktig faktor vid beslut om vem som ska
tilldelas en upphandling.



Att Region Gotland tar fram regelverk för vad som ska vara den
minsta nivån på innehållet i det systematiska arbetsmiljöarbetet för
utförare enligt LOV.

Motionärerna menar att arbetsmiljöarbetet behöver förbättras på hela
arbetsmarknaden. Region Gotland behöver öka tempot i sitt
förebyggande arbetsmiljöarbete. Regionen behöver också öka trycket
på de företag som regionen upphandlar tjänster ifrån.

1 (3)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2019/433

Ärendebeskrivning

Eftersom ”Föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete” gäller alla
arbetsgivare finns det egentligen inget skäl att ställa krav att
föreskrifterna följs. Regionen har dock lagt in krav i
upphandlingsunderlagen för att kunna begära in bevis om att
upphandlade arbetsgivare faktiskt arbetar enligt föreskrifterna. Kraven
finns införda i Region Gotlands mallar. Vid upphandling av LOV
används samma krav som finns i mallarna. Kraven följer den struktur
som finns för systematiskt kvalitetssäkringsarbete och systematiskt
miljöarbete.


Anbudsgivaren ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete.
Arbetet ska syfta till att undersöka, genomföra och följa upp
verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet
förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.



Dokumenterad arbetsmiljöpolicy ska finnas.



Dokumenterade rutiner ska finnas för hur företaget arbetar med
-

analys och riskhantering som förebygger hälsoproblem,
sjukdomar och olyckor



utbildning av personalen gällande arbetsmiljö

På begäran ska handlingar lämnas som visar hur ovan ställda krav
uppfylls. Om intyg finns som visar att företaget är certifierat enligt
OHSAS18001, ISO45001 eller motsvarande ska detta bifogas till
begärda handlingar.

Bedömning

Med de krav som ställs om information i anbudsunderlagen anser
regionstyrelseförvaltningen att motionen är besvarad. Eftersom
lagstiftningen sätter tydliga mål för arbetsmiljöarbetet är skallkraven på
rutiner viktigast för att regionen ska ha möjlighet att följa upp
upphandlad leverantör. Vid värdering av anbud är det viktigaste att
säkra att anbudsgivaren har rutiner som följer föreskrifterna.
Beslutsunderlag

Motion Skärpta arbetsmiljökrav vid upphandling, Saga Carlgren (V) m fl
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2019/433

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Motionären
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Skärpta arbetsmiljökrav
vid upphandling

2019-03-25

Det finns mycket att göra när det gäller arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket beskriver
i sin rapport (Arbetsmiljöstatistik Rapport 2018:2) att flera utmaningar finns.
Närmare sju av tio hade i hög grad eller i viss mån ett psykiskt ansträngande
arbete. Fler kvinnor än män, 27 procent respektive 20 procent, hade ett psykiskt
ansträngande arbete i hög grad. Omkring var tredje sysselsatt inom vård och
omsorg, sociala tjänster och utbildning hade ett psykiskt ansträngande arbete i
hög grad år 2017 enligt Arbetsmiljöverket. 48 procent av kvinnorna kunde i
princip aldrig själva bestämma när en arbetsuppgift ska utföras jämfört med 36
procent av männen.
En av tio sysselsatta under 2017 var utsatta för sexuella trakasserier från chefer,
arbetskamrater eller andra personer på jobbet under de senaste 12 månaderna.
Hela 30 procent av unga kvinnor mellan 16 – 29 år har varit utsatta.
Vi vet att den psykiska ohälsan ökar i Sverige.
Antalet som dör på jobbet är alldeles för högt. 2018 var det 50 personer och i år
har hittills (mars 2019) 17 människor dött. Ingen ska behöva dö på grund av en
bristande arbetsmiljö.
Arbetsmiljöarbetet måste förstärkas. Alla arbetsgivare i Sverige är skyldiga att
ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöverket menar att det är ”att
undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa
och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.”
(Ur AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete.)
Arbetsmiljöarbetet behöver förbättras på hela arbetsmarknaden. Inte minst
Region Gotland behöver öka tempot i sitt förebyggande arbetsmiljöarbete. En
annan väg är att öka trycket på de företag Region Gotland upphandlar tjänster
ifrån. Ska man vinna ett anbud ska man kunna uppvisa ett pågående
systematiskt arbetsmiljöarbete. Inte minst inom de kvinnodominerade
verksamheterna och för underleverantörer ska det vara ett utslagsgivande krav
att följa arbetsmiljölagen.

Vi yrkar:
 Att Region Gotland vid alla sina upphandlingar och vid nyttjande av LOV
ställer krav på att det ska finnas ett redovisat systematiskt arbetsmiljöarbete
hos alla de som lämnar anbud.

 Att Region Gotland tar fram rutiner för hur man på bästa vis ska kunna
värdera anbudsgivares systematiska arbetsmiljöarbete så att ett bra sådant
blir en viktig faktor vid beslut om vem som ska tilldelas en upphandling.
 Att Region Gotland tar fram regelverk för vad som ska vara den minsta
nivån på innehållet i det systematiskt arbetsmiljöarbetet för utförare enligt
LOV.

Saga Carlgren (V)

Brittis Benzler (V)

Thomas Gustafson (V)

Annamaria Bauer (V)

Per Edman (V)

Victoria Öjefors Quinn (V)

Jörgen Benzler (V)

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-12-11

RS § 407

Motion. Förnyad resepolicy för minskad
klimatpåverkan

RS 2019/434
AU § 356

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x

Motionen anses besvarad.

Vänsterpartiet har genom Saga Carlgren, Brittis Benzler med flera i en motion
daterad 2019-03-26 yrkat att Region Gotlands resepolicy tydligare ska styra mot ett
hållbart resande som minimerar koldioxidutsläppen. I motionen lyfts att det finns
förbättringar att göra inom flera områden och att ett av dessa är att undvika resande
överhuvudtaget. Det kan också innefatta bättre utrustning för distansmöten för att
undvika resor med flyg men också att alltid överväga andra möjligheter.
Vänsterpartiet yrkar på:
-

att Region Gotlands resepolicy görs om för att bättre styra mot kraftigt minskade
koldioxidutsläpp, minst i nivå med parisavtalet.

-

att i resepolicyn arbeta in regelverk för att alternativ till tjänsteresor med flyg,
såsom distansmöten, alltid ska övervägas i första hand.

-

att i resepolicyn fastslå att tjänsteresor alltid ska klimatkompenseras.

-

att i resepolicyn begränsa rätten till ersättningar för kortare resor och resor med
egen bil som inte är helt nödvändiga utifrån uppdraget.

Det pågår redan idag arbete med att få regionens verksamheter mer klimatvänliga, i
linje med yrkanden in motionen.
Punkt 1-2: I de Riktlinjer för resor i tjänsten, som regionstyrelsen föreslås anta, sägs
bland annat att riktlinjerna ska påverka beslutsfattande och beteenden i riktning mot
en långsiktig hållbar utveckling och resursanvändning. Det nya förslaget har
reviderats för att även svara upp mot regionens Miljöprogram och Energi 2020,
Energiplan för Region Gotland.
De nya reseriktlinjerna ska underlätta hanteringen av tjänsteresor för medarbetare
och förtroendevalda samtidigt som de bidrar till en förflyttning mot ett mer hållbart
resursutnyttjande gällande såväl kostnad som miljöpåverkan.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-12-11

RS § 407 forts
RS 2019/434
AU § 356

En av utgångspunkterna i riktlinjerna är att resfria möten alltid ska övervägas i första
hand för att undvika resor. Medarbetare och politiker uppmanas i riktlinjen att
använda cykel och bilpool för att ta sig till möten istället för bil.
Punkt 3: I RF§ 199/19 har beslutats att regionstyrelsen tillsammans med övriga
berörda nämnder får i uppdrag att ta fram ett förslag till utsläppsbudget, för möjligt
införande under 2020, som ska leda till att Region Gotlands verksamheters utsläpp
minskar i den takt som Parisavtalet kräver.
Punkt 4: När det gäller yrkande om att begränsa ersättningen för medarbetare som i
tjänsten gör kortare resor och resor med egen bil som inte är helt nödvändiga, är
regionen bunden av det kollektivavtal som ger medarbetare rätt till ersättning för
resor med egen bil.
Ärendets behandling under mötet

Thomas Gustafsson (V) yrkar att motionen bifalls avseende punkterna 1-3.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Thomas Gustafson
yrkande och finner att arbetsutskottets förslag bifalls.
Beslutsunderlag

Motion. 2019-03-25
Regionstyrelseförvaltningen 2019-11-04
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2019/434
4 november 2019

Therese Koorem

Regionstyrelsen

Motion. Höj takten i klimatomställningen – vässa Region
Gotlands resepolicy
Regionsstyrlens förslag till beslut i Regionfullmäktige

•

Motionen anses besvarad.

Sammanfattning

Bakgrund
Vänsterpartiet har genom Saga Carlgren, Brittis Benzler med flera i en motion
daterad 2019-03-26 yrkat att Region Gotlands resepolicy tydligare ska styra mot ett
hållbart resande som minimerar koldioxidutsläppen. I motionen lyfts att det finns
förbättringar att göra inom flera områden och att ett av dessa är att undvika resande
överhuvudtaget. Det kan också innefatta bättre utrustning för distansmöten för att
undvika resor med flyg men också att alltid överväga andra möjligheter.
Vänsterpartiet yrkar på:
1. att Region Gotlands resepolicy görs om för att bättre styra mot kraftigt
minskade koldioxidutsläpp, minst i nivå med parisavtalet.
2. att i resepolicyn arbeta in regelverk för att alternativ till tjänsteresor med flyg,
såsom distansmöten, alltid ska övervägas i första hand.
3. att i resepolicyn fastslå att tjänsteresor alltid ska klimatkompenseras.
4. att i resepolicyn begränsa rätten till ersättningar för kortare resor och resor
med egen bil som inte är helt nödvändiga utifrån uppdraget.
Nuläge
Det pågår redan idag arbete med att få regionens verksamheter mer klimatvänliga, i
linje med yrkanden in motionen.
Punkt 1-2:
I de Riktlinjer för resor i tjänsten, som regionstyrelsen föreslås anta, sägs bland annat att
riktlinjerna ska påverka beslutsfattande och beteenden i riktning mot en långsiktig
hållbar utveckling och resursanvändning. Det nya förslaget har reviderats för att även
svara upp mot regionens Miljöprogram och Energi 2020, Energiplan för Region Gotland.
De nya reseriktlinjerna ska underlätta hanteringen av tjänsteresor för medarbetare
och förtroendevalda samtidigt som de bidrar till en förflyttning mot ett mer hållbart
resursutnyttjande gällande såväl kostnad som miljöpåverkan.
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En av utgångspunkterna i riktlinjerna är att resfria möten alltid ska övervägas i första
hand för att undvika resor. Medarbetare och politiker uppmanas i riktlinjen att
använda cykel och bilpool för att ta sig till möten istället för bil.
Punkt 3:
I RF§ 199/19 har beslutats att regionstyrelsen tillsammans med övriga berörda
nämnder får i uppdrag att ta fram ett förslag till utsläppsbudget, för möjligt införande
under 2020, som ska leda till att Region Gotlands verksamheters utsläpp minskar i
den takt som Parisavtalet kräver.
Punkt 4:
När det gäller yrkande om att begränsa ersättningen för medarbetare som i tjänsten
gör kortare resor och resor med egen bil som inte är helt nödvändiga, är regionen
bunden av det kollektivavtal som ger medarbetare rätt till ersättning för resor med
egen bil.

Regionstyrelseförvaltningen

Marica Gardell
Tf Regiondirektör
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Höj takten i
klimatomställningen – vässa
Region Gotlands resepolicy
26 mars 2019

Region Gotland är Gotlands absolut största arbetsgivare och därmed har de
resor som Region Gotlands personal gör stor påverkan på det totala
koldioxidutsläppet från resor. Därför är det av stor vikt att det finns en
resepolicy som tydligt styr mot ett hållbart resande som minimerar
koldioxidutsläppen. Det finns förbättringar att göra inom flera områden.
Bättre förutsättningar att undvika resande är ett område. Det kan innefatta bättre
utrustning för distansmöten för att undvika resor med flyg men också att alltid
överväga andra möjligheter. I Rädda barnens resepolicy finns exempelvis denna
formulering:
”... alltid överväga om det finns alternativ till en tjänsteresa, som t.ex. telefon-,
webb- eller videomöte.” Rädda Barnen
När resor med flyg ändå behövs ska klimatkompensation göras.
Det kan också handla om att undvika resor i tjänsten med egen bil och istället
bygga ut Region Gotlands bilpool och att uppmuntra resor med kollektivtrafik
eller gång och cykel när så är möjligt.

Vänsterpartiet yrkar på:
 att Region Gotlands resepolicy görs om för att bättre styra mot kraftigt
minskade koldioxidutsläpp, minst i nivå med parisavtalet.
 att i resepolicyn arbeta in regelverk för att alternativ till tjänsteresor
med flyg, såsom distansmöten, alltid ska övervägas i första hand.
 att i resepolicyn fastslå att tjänsteresor alltid ska klimatkompenseras.
 att i resepolicyn begränsa rätten till ersättningar för kortare resor och
resor med egen bil som inte är helt nödvändiga utifrån uppdraget.


Saga Carlgren (V)

Brittis Benzler (V)

Thomas Gustafson (V)

Annamaria Bauer (V)

Per Edman (V)

Victoria Öjefors Quinn (V)

Jörgen Benzler (V)

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-12-11

RS § 409

Motion. Styrning av leveranser i Visby
innerstad

RS 2017/867
AU § 358

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x

Motionen anses besvarad.

Nya moderaterna har inkommit med en motion gällande styrning av leveranser i
Visby innerstad. Visby innerstad är under sommarperioden ett välbesökt mål bland
besökare och invånare på Gotland. Promenerande människor och kunder vid
uteserveringar tvingas samsas med lastbilar och dieselavgaser.
I motionen sägs att: ”I många, svenska och övriga europeiska, små och stora städer
ser man besöksnäringen som viktig. Där separerar man i största möjliga utsträckning
leveranstrafik och folkmassor. Detta genom att styra leveranstrafik till tidig morgon
eller förmiddag – då färre fotgängare är ute och då restaurangerna och butiker inte är
mitt uppe i sin verksamhet.”
Enligt motionen ska de kompletteringar som görs under dagen inte behöva kräva
stora lastbilar. Ett mellanlager i närheten av gamla hamnterminalen, trafikerat med
lämpligare fordon skulle kunna vara en möjlighet.
I motionen yrkas att ”förutsättningarna för en effektiv leveranskedja diskuteras med
transportörer och näringsidkare i syfte att främja besökarnas upplevelse.”
Tekniska nämnden behandlade motionen 31 januari 2019, § 33, och beslutade att
motionen skulle anses besvarad.
Teknikförvaltningen och tekniska nämnden bedömer att det är lämpligt med en
översyn på hur man kan styra varu- och godstransporter i Visby innerstad.
En fördel med att styra leveransen till tidigt morgon/förmiddag är att den upplevda
tryggheten för gång- och cykeltrafikanter upplevs större då de inte vistas på samma
utrymme under samma tid på dygnet. Mindre fordon ger en ökad trygghet för
oskyddade trafikanter då vissa gator i innerstaden är smala och saknar trottoarer. Ett
mellanlager i närhet av innerstaden skulle medföra att det alltid finns produkter på ön
att tillgå med ett mindre leveransfordon för kompletteringsleveranser.

forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-12-11

RS § 409 forts
RS 2017/867
AU § 358

Svårigheter med att styra leveranstiden till tidig morgon/förmiddag är mängden varor
som ska levereras till kund. Under högsäsong är det mycket varor som ska levereras
till restauranger och affärer. Många restauranger har stora uteserveringar som kan ta
emot många gäster och behöver därmed stora leveranser. Restauranger som har
öppet sent har ofta ingen personal på plats tidiga morgnar. Många restauranger
saknar lagermöjligheter för att täcka upp dagsbehovet, vilket gör kompletteringsleveranser nödvändiga. Mindre fordon innebär en förändring för leveransföretagens
fordonsflotta då många företag i dagsläget saknar den typen av fordon. Mindre
fordon leder till fler leveranser för att få in det som behövs till företagen. Svårigheten
med ett mellanlager är att avgöra vilken aktör som ansvarar för uppförande, - och
driftskostnaden.
En ökande kryssningsturism medför att det blir fler besökare i Visby innerstad.
Kryssningsfartygen kommer huvudsakligen till Visby under tidig morgon eller
förmiddag. Detta faktum är ytterligare en faktor att ta hänsyn till när man diskuterar
eventuella restriktioner för leveranser på eftermiddagar. Sophämtningen sker tidiga
morgnar och förmiddagar, om fler leveranser koncentreras till tidiga morgnar kan det
försvåra för en effektiv sophämtning. Om leveranserna hänvisas till enbart
förmiddagar kan det bli negativt för kryssningsturismen.
Motionen påvisar en komplexitet som kräver större utredning och analys än vad som
är möjligt i dagsläget utan ett uppdrag till teknikförvaltningen att särskilt utreda
förutsättningarna för att styra leveranserna i Visby innerstad.
Ärendets behandling under mötet

Thomas Gustafson (V) yrkar bifall till motionen.
Isabel Enström (MP) yrkar att motionen ska anses besvarad med följande tillägg
”Besvaras genom att dialog inleds med Visby Centrum, Krögarföreningen,
transportörer m.fl. berörda för att se på möjligheterna att ändra leveranssätt”
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Thomas Gustafsons
yrkande och finner att arbetsutskottets förslag bifalls.
Ordförande ställer proposition på Isabel Enströms tilläggsyrkande och finner att det
avslås.
Protokollsanteckning: Gubb Marit Stigson (Fi) instämmer i Isabel Enströms yrkande.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-12-11

RS § 409 forts
RS 2017/867
AU § 358

Jesper Skalberg Karlsson (M) och Andreas Unger (M) lämnar följande anteckning till
protokollet:
Moderaterna anser fortsatt att förutsättningarna för en effektiv leveranskedja bör
diskuteras med transportörer, näringsidkare och andra relevanta aktörer för att
förbättra besökares och boendes upplevelse av Visby innerstad.
Anledningen till att Moderaterna idag inte yrkar bifall på motionen är att
Moderaterna agerar gemensamt med Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna när det gäller motioner, i enlighet med det samarbete vi har i Region
Gotland.
Moderaterna kommer fortsätta driva på kring frågan i de forum där vi finns
representerade, och konstaterar att diskussionen som vi efterlyste i vår motion från
2017 nu pågår på flera håll. Det är glädjande att andra partier vill agera i den riktning
vi stakat ut – och vi hoppas på bred samverkan kring den fortsatta behandlingen av
frågeställningen vi lyft, även om själva motionen inte vinner bifall idag.
Beslutsunderlag

Motion. 2017-09-25
Tekniska nämnden 2019-01-31, § 33
Regionstyrelseförvaltningen 2019-11-11
Skickas till
Moderaterna

65 (77)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2017/867
11 november 2019

Lena Johansson

Regionstyrelsen

Motion. Styrning av leveranser i Visby innerstad
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att motionen anses besvarad.

Sammanfattning

Nya moderaterna har inkommit med en motion gällande styrning av leveranser i
Visby innerstad. Visby innerstad är under sommarperioden ett välbesökt mål bland
besökare och invånare på Gotland. Promenerande människor och kunder vid
uteserveringar tvingas samsas med lastbilar och dieselavgaser.
I motionen sägs att: ”I många, svenska och övriga europeiska, små och stora städer
ser man besöksnäringen som viktig. Där separerar man i största möjliga utsträckning
leveranstrafik och folkmassor. Detta genom att styra leveranstrafik till tidig morgon
eller förmiddag – då färre fotgängare är ute och då restaurangerna och butiker inte är
mitt uppe i sin verksamhet.”
Enligt motionen ska de kompletteringar som görs under dagen inte behöva kräva
stora lastbilar. Ett mellanlager i närheten av gamla hamnterminalen, trafikerat med
lämpligare fordon skulle kunna vara en möjlighet.
I motionen yrkas att ”förutsättningarna för en effektiv leveranskedja diskuteras med
transportörer och näringsidkare i syfte att främja besökarnas upplevelse.”
Tekniska nämnden behandlade motionen 31 januari 2019, § 33, och beslutade att
motionen skulle anses besvarad.
Bedömning

Teknikförvaltningen och Tekniska nämnden bedömer att det är lämpligt med en
översyn på hur man kan styra varu- och godstransporter i Visby innerstad.
En fördel med att styra leveransen till tidigt morgon/förmiddag är att den upplevda
tryggheten för gång- och cykeltrafikanter upplevs större då de inte vistas på samma
utrymme under samma tid på dygnet. Mindre fordon ger en ökad trygghet för
oskyddade trafikanter då vissa gator i innerstaden är smala och saknar trottoarer. Ett
mellanlager i närhet av innerstaden skulle medföra att det alltid finns produkter på ön
att tillgå med ett mindre leveransfordon för kompletteringsleveranser.
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Svårigheter med att styra leveranstiden till tidig morgon/förmiddag är mängden varor
som ska levereras till kund. Under högsäsong är det mycket varor som ska levereras
till restauranger och affärer. Många restauranger har stora uteserveringar som kan ta
emot många gäster och behöver därmed stora leveranser. Restauranger som har
öppet sent har ofta ingen personal på plats tidiga morgnar. Många restauranger
saknar lagermöjligheter för att täcka upp dagsbehovet, vilket gör
kompletteringsleveranser nödvändiga. Mindre fordon innebär en förändring för
leveransföretagens fordonsflotta då många företag i dagsläget saknar den typen av
fordon. Mindre fordon leder till fler leveranser för att få in det som behövs till
företagen. Svårigheten med ett mellanlager är att avgöra vilken aktör som ansvarar
för uppförande, - och driftskostnaden.
En ökande kryssningsturism medför att det blir fler besökare i Visby innerstad.
Kryssningsfartygen kommer huvudsakligen till Visby under tidig morgon eller
förmiddag. Detta faktum är ytterligare en faktor att ta hänsyn till när man diskuterar
eventuella restriktioner för leveranser på eftermiddagar. Sophämtningen sker tidiga
morgnar och förmiddagar, om fler leveranser koncentreras till tidiga morgnar kan det
försvåra för en effektiv sophämtning. Om leveranserna hänvisas till enbart
förmiddagar kan det bli negativt för kryssningsturismen.
Motionen påvisar en komplexitet som kräver större utredning och analys än vad som
är möjligt i dagsläget utan ett uppdrag till teknikförvaltningen att särskilt utreda
förutsättningarna för att styra leveranserna i Visby innerstad.

Beslutsunderlag

Motion: Styrning av leveranser i Visby innerstad
Teknikförvaltningen, tjänsteskrivelse 2019-01-11.
Tekniska nämnden, § 33/2019.
Regionstyrelseförvaltningen, tjänsteskrivelse 2019-11-11.

Regionstyrelseförvaltningen

Marica Gardell
Tf regiondirektör
Skickas till
Moderaterna
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Visby 2017-09-25

Motion:

Styrning av leveranser i Visby innerstad

Till:

Regionfullmäktige Gotland

Visby innerstad är sannolikt inte byggd med fokus på lastbilstrafik. Gatorna är trånga, och
speciellt sommartid fulla med promenerande människor samt uteserveringar. Att klämmas
mellan en lastbil och en husvägg eller sitta på en uteservering och få dieselavgaser i
huvudrätten är inte vare sig charmigt eller någon vidare reklam för staden.
I många, svenska och övriga europeiska, små och stora städer ser man besöksnäringen
som viktig. Där separerar man i största möjliga utsträckning leveranstrafik och folkmassor.
Detta genom att styra leveranstrafik till tidig morgon eller förmiddag - då färre
fotgängare är ute och då restauranger och butiker inte är mitt uppe i sin verksamhet.
Visst kan det krävas kompletteringar under dagen men det ska inte krävas stora lastbilar
för att åstadkomma den leveransen. Man kan tänka sig anläggning av mellanlager i
närheten av gamla hamnterminalen. Man kan tänka sig små elfordon eller annat som är
”vänligare” i stadsmiljön.
Där är inte omöjligt att uppnå en bättre fungerande trafikmiljö i Visby innerstad. Visioner
måste förverkligas tillsammans med branschen.

Därför yrkar jag;

att förutsättningarna för en effektiv leveranskedja diskuteras med transportörer och
näringsidkare i syfte att främja besökarnas upplevelse.

Anna Hrdlicka (M)

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-01-31

TN § 33

TN § 33

Motion. Styrning av leveranser i Visby
innerstad

TN 2018/386
TN AU § 26

Tekniska nämndens beslut

• Tekniska nämnden anser motionen besvarad.

Nya moderaterna har inkommit med en motion gällande styrning av leveranser i
Visby innerstad. Visby innerstad är under sommarperioden ett välbesökt mål bland
besökare och invånare på Gotland. Promenerande människor och kunder vid
uteserveringar tvingas samsas med lastbilar och dieselavgaser.
”I många, svenska och övriga europeiska, små och stora städer ser man
besöksnäringen som viktig. Där separerar man i största möjliga utsträckning
leveranstrafik och folkmassor. Detta genom att styra leveranstrafik till tidig morgon
eller förmiddag – då färre fotgängare är ute och då restaurangerna och butiker inte är
mitt uppe i sin verksamhet.”
Komplettering av mindre leveranser under dagtid kan förekomma, även en
anläggning av mellanlager i närheten av hamnen kan vara möjlig.
I motionen yrkas det att ”förutsättningarna för en effektiv leveranskedja diskuteras
med transportörer och näringsidkare i syfte att främja besökarnas upplevelse.”
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att det är lämpligt med en översyn på hur man kan
styra varu- och godstransporter i Visby innerstad.
En fördel med att styra leveransen till tidigt morgon/förmiddag är att den upplevda
tryggheten för gång- och cykeltrafikanter upplevs större då de inte vistas på samma
utrymme under samma tid på dygnet. Mindre fordon ger en ökad trygghet för
oskyddade trafikanter då vissa gator i innerstaden är smala och saknar trottoarer. Ett
mellanlager i närhet av innerstaden skulle medföra att det alltid finns produkter på ön
att tillgå med ett mindre leveransfordon för kompletteringsleveranser.
Svårigheter med att styra leveranstiden till tidig morgon/förmiddag är mängden varor
som skall levereras till kund. Under högsäsong är det mycket varor som skall
levereras till restauranger och affärer. Många restauranger har stora uteserveringar
som kan ta emot många gäster och behöver därmed stora leveranser. Restauranger
som har öppet sent har ofta ingen personal på plats tidiga morgnar. Många
restauranger saknar lagermöjligheter för att täcka upp dagsbehovet, vilket gör
kompletteringsleveranser nödvändiga. Mindre fordon innebär en förändring för
leveransföretagens fordonsflotta då många företag i dagsläget saknar den typen av
fordon. Mindre fordon leder till fler leveranser för att få in det som behövs till
1 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-01-31

TN § 33

företagen. Svårigheten med ett mellanlager är att avgöra vilken aktör som ansvarar
för uppförande, - och driftskostnaden.
En ökande kryssningsturism medför att det blir fler besökare i Visby innerstad.
Under kryssningssäsongen 2018 anlöpte ca 80% av kryssningsfartygen Visby under
tidig morgon eller förmiddag. Detta faktum är ytterligare en faktor att ta hänsyn till
när man diskuterar eventuella restriktioner för leveranser på eftermiddagar.
Sophämtningen sker tidiga morgnar och förmiddagar, om fler leveranser
koncentreras till tidiga morgnar kan det försvåra för en effektiv sophämtning. Om
leveranserna hänvisas till enbart förmiddagar kan det bli negativt för kryssnings
turismen.
Motionen påvisar en komplexitet som kräver större utredning och analys än vad som
är möjligt i dagsläget utan ett uppdrag att särskilt utreda förutsättningarna för att styra
leveranserna i Visby innerstad.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden anser motionen besvarad.

Beslutsunderlag

TN 2018/386: Motion. Styrning av leveranser i Visby innerstad
Inkommen 2018-02-19.
Tjänsteskrivelse 2019-01-11
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2018/386
11 januari 2019

Lennart Klintbom

Tekniska nämnden

RS Remiss över "Motion. Styrning av leveranser i Visby
innerstad"
Förslag till beslut

• Tekniska nämnden anser motionen besvarad.

Sammanfattning

Nya moderaterna har inkommit med en motion gällande styrning av leveranser i
Visby innerstad. Visby innerstad är under sommarperioden ett välbesökt mål bland
besökare och invånare på Gotland. Promenerande människor och kunder vid
uteserveringar tvingas samsas med lastbilar och dieselavgaser.
”I många, svenska och övriga europeiska, små och stora städer ser man besöksnäringen som viktig.
Där separerar man i största möjliga utsträckning leveranstrafik och folkmassor. Detta genom att
styra leveranstrafik till tidig morgon eller förmiddag – då färre fotgängare är ute och då
restaurangerna och butiker inte är mitt uppe i sin verksamhet.”
Komplettering av mindre leveranser under dagtid kan förekomma, även en
anläggning av mellanlager i närheten av hamnen kan vara möjlig.
I motionen yrkas det att ”förutsättningarna för en effektiv leveranskedja diskuteras med
transportörer och näringsidkare i syfte att främja besökarnas upplevelse.”
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att det är lämpligt med en översyn på hur man kan
styra varu- och godstransporter i Visby innerstad.
En fördel med att styra leveransen till tidigt morgon/förmiddag är att den upplevda
tryggheten för gång- och cykeltrafikanter upplevs större då de inte vistas på samma
utrymme under samma tid på dygnet. Mindre fordon ger en ökad trygghet för
oskyddade trafikanter då vissa gator i innerstaden är smala och saknar trottoarer. Ett
mellanlager i närhet av innerstaden skulle medföra att det alltid finns produkter på ön
att tillgå med ett mindre leveransfordon för kompletteringsleveranser.
Svårigheter med att styra leveranstiden till tidig morgon/förmiddag är mängden varor
som skall levereras till kund. Under högsäsong är det mycket varor som skall
levereras till restauranger och affärer. Många restauranger har stora uteserveringar
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som kan ta emot många gäster och behöver därmed stora leveranser. Restauranger
som har öppet sent har ofta ingen personal på plats tidiga morgnar. Många
restauranger saknar lagermöjligheter för att täcka upp dagsbehovet, vilket gör
kompletteringsleveranser nödvändiga. Mindre fordon innebär en förändring för
leveransföretagens fordonsflotta då många företag i dagsläget saknar den typen av
fordon. Mindre fordon leder till fler leveranser för att få in det som behövs till
företagen. Svårigheten med ett mellanlager är att avgöra vilken aktör som ansvarar
för uppförande, - och driftskostnaden.
En ökande kryssningsturism medför att det blir fler besökare i Visby innerstad.
Under kryssningssäsongen 2018 anlöpte ca 80% av kryssningsfartygen Visby under
tidig morgon eller förmiddag. Detta faktum är ytterligare en faktor att ta hänsyn till
när man diskuterar eventuella restriktioner för leveranser på eftermiddagar.
Sophämtningen sker tidiga morgnar och förmiddagar, om fler leveranser
koncentreras till tidiga morgnar kan det försvåra för en effektiv sophämtning. Om
leveranserna hänvisas till enbart förmiddagar kan det bli negativt för kryssnings
turismen.
Motionen påvisar en komplexitet som kräver större utredning och analys än vad som
är möjligt i dagsläget utan ett uppdrag att särskilt utreda förutsättningarna för att styra
leveranserna i Visby innerstad.
Beslutsunderlag

TN 2018/386: Motion. Styrning av leveranser i Visby innerstad
Inkommen 2018-02-19.
Tjänsteskrivelse 2019-01-11
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen

2 (2)

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-01-28

RS § 21

Motion. Avgiftsfri skola

RS 2019/1110
AU § 20

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x

Motionen anses besvarad med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens
beslut att regionens riktlinje kring tolkningen av en avgiftsfri skola ska följas upp
genom att läggas in i det systematiska kvalitetsarbetet samt åter lyftas i både chefsoch medarbetarled.

Filip Reinhag (S) har till regionfullmäktige yrkat på att barn- och utbildningsnämnden
tar fram enhetliga riktlinjer som säkerställer avgiftsfri skola på Gotland, samt att en plan
för uppföljning av hur skolorna efterlever dokumentet tas fram och implementeras.
Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden som har fattat beslut om
hur redan befintlig riktlinje för avgiftsfri skola ska följas upp och aktualiseras.
Riktlinje kring tolkningen av avgiftsfri skola beslutades av barn- och utbildningsnämnden 2015. Uppföljning av riktlinjen kommer att läggas in i det systematiska
kvalitetsarbetet.
Ur ett barnrättsperspektiv bedömer regionstyrelseförvaltningen att barn- och
utbildningsnämndens beslut att följa upp den redan befintliga riktlinjen kring
avgiftsfri skola kommer att säkerställa de gotländska barnens avgiftsfria skola.
Ärendets behandling under mötet

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

Motion. 2019-09-23
Barn- och utbildningsnämnden 2019-11-19, § 139
Regionstyrelseförvaltningen 2019-11-25
Skickas till
Motionären
Barn- och utbildningsnämnden
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2019/1110
25 november 2019

Elisabeth Jonsson Höök

Regionstyrelsen

Motion. Avgiftsfri skola

Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att motionen anses
besvarad med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens beslut
att regionens riktlinje kring tolkningen av en avgiftsfri skola ska
följas upp genom att läggas in i det systematiska kvalitetsarbetet
samt åter lyftas i både chefs- och medarbetarled.

Sammanfattning

Filip Reinhag (S) har till regionfullmäktige yrkat på att barn- och
utbildningsnämnden tar fram enhetliga riktlinjer som säkerställer
avgiftsfri skola på Gotland, samt att en plan för uppföljning av hur
skolorna efterlever dokumentet tas fram och implementeras.
Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden som har
fattat beslut om hur redan befintlig riktlinje för avgiftsfri skola ska
följas upp och aktualiseras. Riktlinje kring tolkningen av avgiftsfri skola
beslutades av barn- och utbildningsnämnden 2015. Uppföljning av
riktlinjen kommer att läggas in i det systematiska kvalitetsarbetet.
Bedömning

Ur ett barnrättsperspektiv bedömer regionstyrelseförvaltningen att
barn- och utbildningsnämndens beslut att följa upp den redan
befintliga riktlinjen kring avgiftsfri skola kommer att säkerställa de
gotländska barnens avgiftsfria skola.
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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
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2019/1110

Beslutsunderlag

Motion – avgiftsfri skola 2019-09-23, RS 2019/1110
Barn- och utbildningsnämndens beslut §139, 2019-11-19, BUN
2019/815
Bilaga 1, Avgiftsfri skola
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Filip Reinhag
Barn- och utbildningsnämnden
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Visby 2019-09-17

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

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

Filip Reinhag, Socialdemokraterna
Visby, 2019-09-17

Barn- och utbildningsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-11-19

BUN § 139

BUN § 139

Motion, Avgiftsfri skola. Filip Reinhag (S)

BUN 2019/815
BUN AU § 95

Barn- och utbildningsnämndens beslut


Regionens riktlinje kring tolkningen av en avgiftsfri skola ska följas upp genom
att läggas in det systematiska kvalitetsarbetet samt åter lyftas i både chefs- och
medarbetarled.

Regionstyrelsen har remitterat en motion till barn- och utbildningsnämnden för
yttrande. I motionen föreslås att barn- och utbildningsnämnden tar fram enhetliga
riktlinjer som säkerställer en avgiftsfri skola på Gotland och att en plan för
uppföljning av hur skolorna efterlever dokumentet tas fram och implementeras.
Avgiftsfri skola är en fråga som diskuterats genom åren. Skollagen är tydlig. I
10:e kapitlet, 10§ står det ”Utbildningen skall vara avgiftsfri”. Det som kan
föranleda tolkningar är 11§ i samma kapitel, ”Trots 10 § får det förekomma
enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna.”
På Gotland finns en riktlinje kring tolkningen av en avgiftsfri skola som
beslutades av BUN 2015.
Riktlinjen har inte följts upp utifrån en plan. Uppföljning av riktlinjen för en
avgiftsfri skola kommer att läggas in i det systematiska kvalitetsarbetet, årshjulet
samt åter lyftas i både chefs- och medarbetarled.
Ärendets behandling under mötet

Föredragande. Grundskolechef Torsten Flemming.
Yrkande
 Ordförande Stefan Nypelius (C), föreslår att Regionens riktlinje kring
tolkningen av en avgiftsfri skola ska följas upp genom att läggas in det
systematiska kvalitetsarbetet samt åter lyftas i både chefs- och medarbetarled.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att det vinner bifall.
Beslutsunderlag
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-23
Motion – Avgiftsfri skola
Svar till Filip Reinhag på motion kring avgiftsfri skola, 2019-10-03
Bilaga 1 Avgiftsfri skola
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

RIKTLINJER

Avgiftsfri skola.

Riktlinjer för grundskola,
inklusive förskoleklass
och fritidshem och
särskola
Fastställd av barn- och utbildningsnämnden
Framtagen av utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Datum 2015-09-17
Ärendenr BUN 2015/160
Version [1.0]
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Region Gotland
[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]

Avgiftsfri skola.Riktlinjer för grundskola, inkl. förskoleklass och
fritidshem och särskola

Avgiftsfri skola. Riktlinjer för grundskola, inklusive förskoleklass
och fritidshem och särskola
Av Skollagen (2010:800) framgår att utbildningen ska vara avgiftsfri. Eleverna ska utan
kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning.
Med lärverktyg avses den utrustning och materiel som eleven behöver för att kunna nå
målen i utbildningen.
Trots att skolan ska vara avgiftsfri medger lagen att det får förekomma enstaka inslag som
kan innebära en obetydlig kostnad för eleverna. Med obetydlig menas främst kostnad för
en färdbiljett eller en mindre entréavgift till ett museum eller liknande. Om kostnaden
återkommer kan också en obetydlig kostnad upplevas som betungande. Därför måste
skolan noga överväga när och hur ofta denna möjlighet ska utnyttjas.
Tillämpning i Region Gotland

Grundprincipen är att kostnader för undervisning alltid ska vara utan kostnader för elever.
Till exempel:
Om förskolan/fritidshemmet/skolan har daglig ”fruktstund” eller liknande så ska
skolan stå för kostnaden.
Kostnader för resor, studiebesök, friluftsdagar och liknande aktiviteter under en
skoldag ska bekostas av skolan, så även lunch vid sådana tillfällen.
Regelbundna insamlingar till klasskassor eller liknande får inte förekomma även om de
organiseras av föräldrar.
Om en studieresa sträcker sig längre än över en skoldag kan smärre måltidskostnad
betalas av eleven eftersom den kostnaden också skulle uppstå i hemmet. Detta får inte
vara ett krav för att kunna delta i studieresan.
Resor och aktiviteter utanför ramen för undervisningen ska inte planeras eller
genomföras under skoltid. Av detta följer också att ledighet för sådana aktiviteter eller
resor ej medges.
Ersättning av vårdnadshavare på frivillig väg

Dokumentnr STY-18016 v 2.0

Ärendenr BUN 2015/160 Datum 2015-09-17

Lagen medger att det i enstaka fall under ett läsår får förekomma kostnader i samband med
skolresor och liknande aktiviteter som ersätts av vårdnadshavaren på frivillig väg. Sådana
aktiviteter ska vara öppna för alla elever och vårdnadshavarnas kostnader får då inte vara
högre än huvudmannens självkostnad för att eleven deltar i aktiviteten.
Finansiering av studieresor ska ske av huvudmannen eller skolan. Lagen medger också att
elever frivilligt samlar in pengar till kostnaden. Bidraget från elever eller deras
vårdnadshavare måste både vara och framstå som helt frivilligt. Det får inte finnas någon
koppling mellan hur mycket en enskild elev bidrar med och elevens möjligheter att få delta
i aktiviteten. En skola som samlar in pengar på detta sätt måste vinnlägga sig om att tydlig
information om frivilligheten når elever och föräldrar.
Aktiviteterna ska vara öppna för alla elever oavsett om eleven eller dennes vårdnadshavare
väljer att bidra eller inte.
Skolan får inte erbjuda en kostnadsfri alternativ verksamhet för de elever vars
vårdnadshavare inte vill betala eller inte deltar i arbetsinsatser som görs av vårdnadshavare
och elever i syfte att samla in pengar. Alla elever ska ha möjlighet att delta även om
aktiviteten delfinansieras av bidrag från gemensamma arbetsinsatser.
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Region Gotland
[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]

Avgiftsfri skola.Riktlinjer för grundskola, inkl. förskoleklass och
fritidshem och särskola

Ansvar

Det är huvudmannen som ansvarar för att utbildningen är avgiftsfri.
Det är allvarligt när de som ansvarar för skolorna, huvudmännen, inte följer de regler som
finns om avgifter i skolan. Skolinspektionen ser allvarligt på om huvudmännen inte följer
de regler som finns om avgifter i skolan och kan ingripa mot överträdelser av
bestämmelserna, till exempel genom att förelägga huvudmannen att vidta åtgärder.
Rektor och förskolechef ansvarar för att gällande bestämmelser tillämpas och efterföljs.

Dokumentnr STY-18016 v 2.0

Ärendenr BUN 2015/160 Datum 2015-09-17

Aktuella bestämmelser:
Avgifter i förskoleklassen: 9 kap. 8–9 §§ skollagen.
Avgifter i grundskolan: 10 kap. 10–11 §§ skollagen.
Avgifter i grundsärskolan: 11 kap. 13–14 §§ skollagen.
Avgifter i gymnasiesärskolan 18 kap. 12–13 §§ skollagen.
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-12-11

RS § 408

Motion. Fritidsbanker

RS 2019/306
AU § 357

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x

Motion avslås.

Meit Fohlin (S) yrkar i en motion att Region Gotland inleder en dialog med Gotlands
Idrottsförbund för att hitta upplägg, organisation och finansiering som säkrar fritidsbankerna där de finns i dag på Gotland, samt att företrädare för Region Gotland och
Gotlands Idrottsförbund utreder behovet av fler Fritidsbanker på ön.
Fritidsbanken är ett koncept där det går att låna idrottsutrustning gratis för att på så
sätt möjliggöra för fler att vara aktiva och delaktiga i verksamheter och samhället.
Det är ett hållbarhetsperspektiv i och med att det inte ska behövas köpas ny
utrustning utan målet är att återanvända så pass mycket som möjligt. Fritidsbankerna
fyller även en social funktion på de orter det idag finns på Gotland, Visby och
Klintehamn.
Regionstyrelseförvaltningen har genom många avdelningar, men främst kultur- och
fritidsavdelningen en väl fungerande och utvecklad dialog med Gotlands
Idrottsförbund och deras företrädare. Kontaktyta för dialog och utveckling finns
redan, även så kunskap om Fritidsbankens verksamhet och utbud.
En verksamhet som är viktigt och fyller en funktion. De senaste åren har kultur- och
fritidsavdelningen, och Region Gotland i stort, genomgått stora besparingsåtgärder
vilket i sin tur leder till minskade möjlighet till finansieringen av externa verksamheter. I nuvarande ram för kultur- och fritidsavdelningen, där stödet låg tidigare,
finns i dagsläget inte resurser inom befintlig ram, och utan ett tillskott kan inte
finansieringen av Fritidsbanker återupptas. Inte heller nyetableringar kan initieras och
stöttas.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att motionen avslås.
Ärendets behandling under mötet

Filip Reinhag (S) yrkar med instämmande av Thomas Gustafson (V) och Isabel
Enström (MP) att motionen ska bifallas.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Filip Reinhags yrkande
och finner att arbetsutskottets förslag bifalls.
forts

61 (77)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-12-11

RS § 408 forts
RS 2019/306
AU § 357

Protokollsanteckning: Gubb Marit Stigson (Fi) instämmer i Filip Reinhags yrkande.
Beslutsunderlag

Motion. 2019-02-25
Regionstyrelseförvaltningen 2019-11-13
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2019/306
13 november 2019

Per Wallstedt

Regionstyrelsen

Motion. Fritidsbanker
Förslag till beslut

•

Motion avslås.

Sammanfattning

Meit Fohlin (S) yrkar i en motion att Region Gotland inleder en dialog med Gotlands
Idrottsförbund för att hitta upplägg, organisation och finansiering som säkrar
fritidsbankerna där de finns i dag på Gotland, samt att företrädare för Region
Gotland och Gotlands Idrottsförbund utreder behovet av fler Fritidsbanker på ön.
Fritidsbanken är ett koncept där det går att låna idrottsutrustning gratis för att på så
sätt möjliggöra för fler att vara aktiva och delaktiga i verksamheter och samhället.
Det är ett hållbarhetsperspektiv i och med att det inte ska behövas köpas ny
utrustning utan målet är att återanvända så pass mycket som möjligt. Fritidsbankerna
fyller även en social funktion på de orter det idag finns på Gotland, Visby och
Klintehamn.
Regionstyrelseförvaltningen har genom många avdelningar, men främst Kultur- och
fritidsavdelningen en väl fungerande och utvecklad dialog med Gotlands
Idrottsförbund och deras företrädare. Kontaktyta för dialog och utveckling finns
redan, även så kunskap om Fritidsbankens verksamhet och utbud.
En verksamhet som är viktigt och fyller en funktion. De senaste åren har Kultur- och
fritidsavdelningen, och Region Gotland i stort, genomgått stora besparingsåtgärder
vilket i sin tur leder till minskade möjlighet till finansieringen av externa
verksamheter. I nuvarande ram för Kultur- och fritidsavdelningen, där stödet låg
tidigare, finns i dagsläget inte resurser inom befintlig ram, och utan ett tillskott kan
inte finansieringen av Fritidsbanker återupptas. Inte heller nyetableringar kan initieras
och stöttas.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att motionen avslås.
Beslutsunderlag

Motion av Meit Fohlin om Fritidsbanker, RS 2019/306
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2019/306

Regionstyrelseförvaltningen

Marica Gardell
Tf regiondirektör
Skickas till
Meit Fohlin
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Visby 2019-02-25

Motion till Regionfullmäktige Gotland

Gotland ska ha Fritidsbanker
Fritidsbanken är ett koncept där alla kan låna utrustning till idrott och rörelse gratis. 2013 öppnade den
första Fritidsbanken i Forshaga kommun och nu finns 87 stycken spridda runt om i landet. På Gotland
finns Fritidsbanken i Visby och i Klintehamn.
Fritidsbanken är ett koncept som är unikt. För Fritidsbankens verksamhet gäller tre utgångspunkter:
- Alla får låna
- Allt är gratis
- Fokus på miljö och återbruk
Det ska inte kosta pengar att låna, ingen deponeringsavgift tas ut och heller ingen förseningsavgift. Går
något sönder syns det att man har haft kul! Inga böter eller ersättningskrav får tas ut. (De flesta
artiklarna är skänkta). Verksamheten bygger helt och hållet på återbruk och all utrustning är skänkt av
privatpersoner, föreningar och företag. Barn växer ur sin utrustning och de vuxna tröttnar och
människor blir väldigt glada när de kan skänka sakerna vidare. Det är bättre att låna skridskor de gånger
du behöver, då sparar du både på miljön och din egen plånbok. Fritidsbanken kan ses som en
rekryteringsplattform för ny utövare. Nya intressen väcks genom utlån och Fritidsbanken kan vara
länken mellan individ och lokalt föreningsliv.
När en Fritidsbank startar är det inom ramen för konceptet och utifrån den inriktning som
Fritidsbanken tagit fram. Med det kommer också en tydlig struktur med kvalitet på köpet.
Fritidsbanken ska ta sin utgångspunkt i ovan och bidrar till både individ och flera av Region Gotlands
mål inom tillexempel:


Inkludering och social hållbarhet - Alla barn och vuxna har inte tillgång till utrustning för
rörelse och idrott. Fritidsbanken bidrar till inkludering och social hållbarhet när fler ges tillgång
till möjligheten att röra sig och upptäcka idrott.



Folkhälsa och välbefinnande - Idrott, lek och fysisk aktivitet bidrar till bättre folkhälsa. Målet är
att gotlänningar ska må bättre än genomsnittet i riket. Vi vet att rörelse bidrar till det. Varje
utlån på Fritidsbanken kan omsättas till minst en timme fysisk aktivitet.



Miljö och hållbarhet - Att köpa ny utrustning varje år barnen växer är varken socialt,
ekonomiskt eller miljömässigt hållbart. Att återbruka och låna bidrar till miljön. Vi behöver
anamma sådant som är cirkulärt och återbrukande. Fritidsbanken passar väl in i Globala målen
för hållbar utveckling på flertalet punkter.



Arbetsmarknad och tillväxt - På varje Fritidsbank ska finnas personer med
arbetsmarknadsåtgärd. Att jobba med sociala anställningar är en del av konceptet. På det sättet
bidrar Fritidsbanken med arbetstillfällen för personer som kan finnas långt ifrån
arbetsmarknaden som genom anställning på Fritidsbanken får värdefull erfarenhet av
meningsfull sysselsättning. På så vis är Fritidsbankerna också en arbetsmarknadsåtgärd värd att
stötta.

På Gotland har vi Fritidsbank i Visby och i Klintehamn. Inom ramen för Fritidsbanken arbetar sex
personer där fem är extratjänster och en samordnare. Idag går Arbetsförmedlingen in med en summa
pengar för samordningstjänst och lokalkostnad. Region Gotland hade genom den tidigare rödgröna
majoriteten avsatt 2 miljoner för integrationsinsatser där viss del av dessa medel var tänkte att gå till
Fritidsbanken. Inför 2019 plockades dessa integrationsmedel bort av nuvarande Alliansstyre varför
Region Gotland idag inte har en budget som säkerställer att Fritidsbankerna blir kvar.
Fritidsbankerna fyller således stor funktion brett i det gotländska samhället. Region Gotland bör vara
med att ta ansvar för dess verksamhet och utveckling. Det kan organiseras som idag eller inom ramen
för IOP.
Därför yrkar jag att:
-

Region Gotland inleder dialog med Gotlands Idrottsförbund för att hitta upplägg, organisation
och finansiering som säkrar Fritidsbankerna där de finns idag.
Region Gotland tillsammans med lokala företrädare och Gotlands idrottsförbund utreder
behovet av fler Fritidsbanker på fler orter.

Meit Fohlin
Socialdemokraterna

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-01-28

RS § 22

Motion. Ceremoni på Gotland, Veterandagen

RS 2018/697
AU § 21

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x

Motionen avslås.

Till regionfullmäktige har inkommit en motion från Patrik Thored m.fl. (M) om att
Region Gotland ska se över möjligheterna att, i samråd med försvarsmakten, länsstyrelsen och andra intressenter, anordna en ceremoni i samband med den årligen
återkommande veterandagen den 29:e maj.
Syftet med motion är att hedra de som genom året utbildats och tjänstgjort på
Gotland eller i utlandstjänst.
Regionstyrelseförvaltningen förstår motionens syfte att hedra tidigare förtjänstfulla
insatser. Region Gotland uppmärksammar årligen veterandagen den 29 maj genom
flaggning. Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att anordna en ceremoni
bör vara en angelägenhet främst för staten och militära myndigheter. Om en sådan
ceremoni anordnas är Region Gotland positiva till att delta. Regionstyrelseförvaltningen gör därför bedömningen att motionen avslås.
Arbetsutskottet föreslår att motionsvaret förtydligas med ”Region Gotland uppmärksammar veterandagen den 29 maj genom flaggning”.
Ärendets behandling under mötet

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

Motion 2018-06-18
Regionstyrelseförvaltningen 2020-01-09
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2018/697
9 januari 2020

Björn Ahlsén

Regionstyrelsen

Motion om ceremoni på Veterandagen
Förslag till beslut

Motionen avslås.

Sammanfattning

Till Regionfullmäktige har inkommit en motion från Patrik Thored m.fl.
(M) om att Region Gotland ska se över möjligheterna att, i samråd med
försvarsmakten, länsstyrelsen och andra intressenter, anordna en
ceremoni i samband med den årligen återkommande veterandagen den
29:e maj.
Syftet med motion är att hedra de som genom året utbildats och
tjänstgjort på Gotland eller i utlandstjänst.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen förstår motionens syfte att hedra tidigare
förtjänstfulla insatser. Förvaltningen gör bedömningen att detta bör
vara en angelägenhet främst för staten och militära myndigheter och
om en sådan ceremoni anordnas är Region Gotland positiva till att
delta. Regionstyrelseförvaltningen gör därför bedömningen att
motionen avslås.
Beslutsunderlag

Motion RS 2018/697, 2018-06-18.

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 2018/697

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till

2 (2)

Visby 2018-05-30

Motion:
Till:

Ceremoni på Gotland, Veterandagen
Regionfullmäktige Gotland

Gotland, med sitt strategiska läge mitt i Östersjön, har under lång tid varit en central
del av det svenska försvaret. Redan år 1811 skapades Gotlands nationalbeväring,
som sedan kom att ligga till grund för den allmänna beväringsinrättningen, den tidens
allmänna värnplikt. När den militära närvaron var som störst på Gotland fanns inte
mindre än fyra regementen på ön, artilleri genom A7, pansar genom P18, luftvärn
genom LV2 och kustartilleriet vid KA3.
Många är de militärer – gotlänningar såväl som fastlänningar – som har utbildats och
tjänstgjort på Gotland, för att sedan via utlandsmissioner arbetat för att bevara fred
och skapa trygghet för alla oss andra. Dessa kvinnor och män vill vi moderater
årligen hedra och hylla.

Därför yrkar jag:
Att - region Gotland ser över möjligheterna att, i samråd med försvarsmakten,
länsstyrelsen och andra intressenter, anordna en ceremoni i samband med den
årligen återkommande veterandagen den 29:e maj.

Patrik Thored (M)

Anna Hrdlicka (M)

Robin Storm (M)

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2020-01-28

RS § 23

Motion. Minnesmärke över veteraner som
gjort fredstjänst utomlands

RS 2019/298
AU § 22

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x

Motionen anses besvarad, med tekniska nämnden beslut om avtal om minnesplats.

I en motion från Claes Nysell (L) yrkas att:
Region Gotland snarast inleder arbetet med att anlägga ett veteranmonument i
Almedalsområdet.
Region Gotland samarbetar med SVF-Gotland i detta ärende.
I motionen anförs att Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna – Gotland (SVF) har
erbjudit sig att vara huvudman för ett minnesmonument i Visby, och har framfört
särskilt önskemål om att det skall ligga i anslutning till Almedalen. En placering i
Almedalen är också klok ur underhållsperspektiv, då skötsel inte förväntas generera
extra kostnader utöver Almedalens befintliga kostnader. Har regionen inte
ekonomiskt utrymme för att anlägga monumentet kan SVF lösa finansiering.
Tekniska nämnden har i ärende, 2019-11-27, § 252, fattat beslut om ett avtal med
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna – Gotland (SVF) om en minnesplats
(monument) att placeras på utsedd plats i Palissaderna i Visby.
Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att med tekniska nämndens beslut är
motionens syfte redan uppfyllt. Motionen anses därmed vara besvarad.
Ärendets behandling under mötet

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

Motion. 2019-02-26
Tekniska nämnden 2019-11-27, § 252
Regionstyrelseförvaltningen 2020-01-09
Skickas till
Motionären
Tekniska nämnden

40 (54)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2019/298
9 januari 2020

Björn Ahlsén

Regionstyrelsen

Motion om ett minnesmärke över veteraner som gjort
fredstjänst utomlands
Förslag till beslut

Motionen anses besvarad, med tekniska nämnden beslut om avtal om
minnesplats.

Sammanfattning

I en motion från Claes Nysell (L) yrkas att
-

Region Gotland snarast inleder arbetet med att anlägga ett
veteranmonument i Almedalsområdet.

-

Region Gotland samarbetar med SVF-Gotland i detta ärende.

I motionen anförs att Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna –
Gotland (SVF) har erbjudit sig att vara huvudman för ett
minnesmonument i Visby, och har framfört särskilt önskemål om att det
skall ligga i anslutning till Almedalen. En placering i Almedalen är också
klok ur underhållsperspektiv, då skötsel inte förväntas generera extra
kostnader utöver Almedalens befintliga kostnader. Har regionen inte
ekonomiskt utrymme för att anlägga monumentet kan SVF lösa
finansiering.
Bedömning

Tekniska nämnden har i ärende, 2019-11-27, § 252, fattat beslut om
ett avtal med Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna – Gotland (SVF)
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 2019/298

om en minnesplats (monument) att placeras på utsedd plats i
Palissaderna i Visby.
Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att med tekniska
nämndens beslut är motionens syfte redan uppfyllt. Motionen anses
därmed vara besvarad.
Beslutsunderlag

Motion RS 2019/298, 2019-02-26
Tekniska nämnden 2019-11-27, § 252

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden

2 (2)

Motion till Regionfullmäktige Gotland

Anläggande av minnesmärke för veteraner som gjort fredstjänst utomlands
för statens räkning
Sedan 2011 hedras de veteraner som för statliga civila och militära myndigheter gjort utlandstjänst i fredens
namn. Veterandagen, som har statsceremoniell status, firas den 29 maj varje år. På ett 20-tal orter runt om i
Sverige har det anlagts minnesmärken för våra veteraner.

Nedan en bild från Sundsvall. Minnesstenen invigd 2017

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna – Gotland (SVF) har erbjudit sig att vara huvudman för ett
minnesmonument i Visby, och har framfört särskilt önskemål om att det skall ligga i anslutning till
Almedalen. En placering i Almedalen är också klok ur underhållsperspektiv, då skötsel inte förväntas
generera extra kostnader utöver Almedalens befintliga kostnader. Har regionen inte ekonomiskt
utrymme för att anlägga monumentet kan SVF lösa finansiering.
På denna adress kan man läsa mer om de olika minnesmärkena runt om i landet:
www.sverigesveteranforbund.se/forbundet/minnesmarken-och-monument
Därför yrkar jag:
-Att Region Gotland snarast inleder arbetet med att anlägga ett veteranmonument i
Almedalsområdet.
-Att Region Gotland samarbetar med SVF-Gotland i detta ärende

2019-02-14

Claes Nysell, Liberalerna

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2020-02-17

Handlingar till

Ärende 21

Avsägelser i regionfullmäktige
Innehåll
a) Eira Werners (Fi) avsägelse som ersättare i regionfullmäktige
b) Marina Cederblad Segerhedens (SD) avsägelse som ersättare i regionfullmäktige
c) Lena Eneqvists (S) avsägelse som ledamot i regionfullmäktige
d) Susanne Redigs (M) avsägelse som ersättare i regionfullmäktige

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Eira Werner
Per Lundin
Avsägelse Regionfullmäktige
den 16 december 2019 18:34:12

Hej!
Jag vill härmed avsäga mig mitt uppdrag som ersättare för Fi Gotland i Regionfullmäktige.
Detta på grund av studier på annan ort.
Hälsningar,
Eira Werner, Feministiskt initiativ Gotland

Från:
Till:
Kopia:
Ärende:
Datum:

Marina Cederblad Segerheden
Rosita Siggelin; Per Lundin
marina.c.segerheden@gmail.com
Avsägelse
den 18 december 2019 19:16:57

Hej.
Jag vill härmed avsäga mig mina uppdrag inom Region Gotland från och med 20191231.
Dessa avser:
Regionfullmäktige - Ersättare och
Valberedningen.
Med vänlig hälsning
Marina Cederblad Segerheden
Skickat från min iPad

LÄNSSJR ELuN 2020-01-15
GOT NDS N
Ink 2020 -01- 1 4
Dnr

Valprövningsnämnden
Länsstyrelsen
Visborgsallen 4
621 85 Visby

Jag avsäger mig uppdraget som ersättare av kommunfullmäktige, med omedelbar
verkan.

Aje,

Susanne Redig
Eke Härdarve 743
623 40 Havdhem

MEDDELANDE

Datum

Länsstyrelsen

2020-01-14

GOTLANDS LÄN

Hanna Johansson
Enheten för samordning och stöd
Tfn: 010-223 93 24

Susanne Redig
Eke Härdarve 743
62340 Havdhem

Överlämnande av handling
Länsstyrelsen i Gotlands län har mottagit din handling där du avsäger dig uppdrag
som ersättare i kommunfullmäktige.
Det är inte Länsstyrelsen som kan befria dig från ditt uppdrag. Skickar handlingen
vidare till Regionfullmäktige som sedan kontaktar Länsstyrelsen när din ersättare
ska utses.

Vänliga hälsningar
Hanna Johansson

Kopia till:
Regionfullmäktige, Region Gotland, 621 81 Visby

POSTADRESS
621 85 VISBY

BESÖKSADRESS

Visborgsallen 4

TELEFON
010-223 90 00

E-POST

gotland@lansstyrelsen.se

WEBBPIATS

www.lansstyrelsen.se/gotland

Härmed avsäger jag mig mina politiska förtroendeuppdrag såsom
Ledamot i Regionfullmäktige
Ersättare i Regionstyrelsen
Ledamot i Tekniska nämnden

Stånga 20200115
Vänligen
Lena Eneqvist
Stånga

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2020-02-17

Handlingar till

Ärende 22

Avsägelser och fyllnadsval
Innehåll
a) Marina Cederblad Segerhedens (SD) avsägelse som ersättare i
regionfullmäktiges valberedning
b) Lena Eneqvists (S) avsägelse som ersättare i regionstyrelsen
c) Ny ersättare i regionstyrelsen efter Lena Eneqvist (S) förslås
Helena Bogsjö (S), Angelbosvägen 25, 624 52 Lärbro
d) Lena Eneqvists (S) avsägelse som ledamot i tekniska nämnden
e) Ny ledamot i tekniska nämnden efter Lena Eneqvist (S) föreslås
Susanne Hafdelin (S), Lummelunda Kanalen 407, 621 71 Visby
f) Ny ersättare i tekniska nämnden efter Susanne Hafdelin (S) föreslås
Conny Kristensen Gahnström (S), Lilla Skräddargården 7, 621 53 Visby
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för S-gruppen.
S Tony Johansson
S Carin Rosell
S Conny Kristensen Gahnström
Fi Gerd Holmgren

g) Ylva Hoffmans (S) avsägelse som nämndeman i Svea Hovrätt
h) Ny nämndeman i Svea Hovrätt efter Ylva Hoffman (S) föreslås
Lars-Gunnar Håkansson (S), Hejdeby Lilla Råby 315, 621 76 Visby
i) Stigh Wessmans (S) avsägelse som ersättare i patientnämnden
j) Ny ersättare i patientnämnden efter Stigh Wessman (S) föreslås
Jessica Palmgren (S), Kolgårdsgatan 4b, 621 38 Visby

k) Ny nämndeman i Tingsrätten efter Peter Karlson (L), (valet uppskjutet
från föregående sammanträde) föreslås
Elisabeth Mörndal Nilsson (L), Ravinstigen 7, 621 58 Visby
l) Val av två nya ledamöter till Stiftelsen Gothems strandbad för ny
period 2020-2021,
Gerty Holmstedt (S), Gothem Botvalde 572, 624 30 Slite kvarstår som
ledamot
efter Gunnel Jacobsson (C) föreslås
Lena Gardelin (C), Gothem Jusarve, 624 30 Slite
Till ny revisor efter Ove Silvén (M) föreslås
Mats Hedström, Strandvägen 7, 624 48 Slite
Som ersättare för revisor kvarstår Kjell (tidigare Kjell-Åke)
Wahlström (S), Varpastigen 6, 624 Slite
m) Ersättare i styrelsen för Länsteatern efter Margareta Persson (M), (valet
uppskjutet från föregående sammanträde) föreslås
Frida Ganshed (M). ???
n) Elin Båtths (Fi) avsägelse som ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden
o) Leader Gute avser att utöka Region Gotlands representation i sin
styrelse med ytterligare en tjänsteperson och på förslag är
Angelica Andersson Fihn, kultur- och fritidschef

Från:
Till:
Kopia:
Ärende:
Datum:

Marina Cederblad Segerheden
Rosita Siggelin; Per Lundin
marina.c.segerheden@gmail.com
Avsägelse
den 18 december 2019 19:16:57

Hej.
Jag vill härmed avsäga mig mina uppdrag inom Region Gotland från och med 20191231.
Dessa avser:
Regionfullmäktige - Ersättare och
Valberedningen.
Med vänlig hälsning
Marina Cederblad Segerheden
Skickat från min iPad

Härmed avsäger jag mig mina politiska förtroendeuppdrag såsom
Ledamot i Regionfullmäktige
Ersättare i Regionstyrelsen
Ledamot i Tekniska nämnden

Stånga 20200115
Vänligen
Lena Eneqvist
Stånga

Från:                                Ylva Hoffman <ylva.hoffman@hotmail.com>
Skickat:                           den 21 januari 2020 13:13
Till:                                  Per Lundin
Ämne:                             Avsägelse
Hej Per.
Jag vet inte om det är dig jag ska vända mig till.
Jag gick vid årsskiftet över från att vara nämndeman vid Svea Hovrätt istället för Gotlands tingsrätt.
Av privata skäl måste jag nu avsäga mig uppdraget.
Jag kontaktar givetvis partiet (S).
Med vänlig hälsning
Ylva Hoffman

http://w3d3.gotland.se/Asp/Download.asp?FILEREF=2516123[2020-01-21 16:50:40]

Från:                                Ylva Hoffman <ylva.hoffman@hotmail.com>
Skickat:                           den 21 januari 2020 13:20
Till:                                  Per Lundin
Ämne:                             Förtydligande
Hej igen.
Jag gick från tingsrätten till hovrätten. Såg att jag skrivit fel.
Med vänlig hälsning
Ylva

http://w3d3.gotland.se/Asp/Download.asp?inline=1&FILEREF=2516128&frame=1[2020-01-21 16:48:34]

Från:                                Stigh Wessman <stigh.wessman@telia.com>
Skickat:                           den 29 januari 2020 15:49
Till:                                  Per Lundin
Ämne:                             avsägelse från uppdraget i patientnamnden
Uppföljningsflagga:       Följ upp
Flagga:                            Slutfört
På grund av ändrade personliga förhållande vill jag avsäga mig uppdraget i patientnämnden,
Visby 29/1 2020 Stigh Wessman

http://w3d3.gotland.se/Asp/Download.asp?inline=1&FILEREF=2523718&frame=1[2020-01-29 15:58:35]
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2020-02-17

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
 Leif Gustavssons medborgarförslag om avveckling av det regionala
pensionärsrådet in Region Gotland. RS 2018/1046
 Regionstyrelsen 2019-12-11, § 411
 Medborgarförslag (inkom 2018-10-08)
 Gunnar Britses medborgarförslag om nationellt utbildningscentrum på Tofta
skjutfält för klimatkatastrofer. RS 2019/508
 Regionstyrelsen 2019-12-11, § 412
 Medborgarförslag (inkom 2019-04-04)
 Frans Brozéns medborgarförslag om gratis kollektivtrafik en månad.
RS 2019/626

 Tekniska nämnden 2019-12-12, § 295
 Medborgarförslag (inkom 2019-05-13)

 Karin Petterssons medborgarförslag om synligare och tydligare
övergångsställen. RS 2019/914
 Tekniska nämnden 2019-12-18, § 293
 Medborgarförslag (inkom 2019-08-14)
 Valter Möllerströms medborgarförslag om burkar för fimpar på strategiska
ställen. RS 2019/929
 Tekniska nämnden 2020-01-29, § 16
 Medborgarförslag (inkom 2019-08-18)
 Marie-Anne Hallgrens medborgarförslag om minskad hastighet på Stora
Törnekvior i Visby. RS 2019/957
 Tekniska nämnden 2019-12-18, § 294
 Medborgarförslag (inkom 2019-08-24)
 Katarina Eriksdotters medborgarförslag om växter vid kulvert vid Västerhejde
skola. RS 2019/1038
 Tekniska nämnden 2020-01-29, § 18
 Medborgarförslag (inkom 2019-09-04)
 Magnus Bergströms medborgarförslag om trängselavgift för ringmurens
bevarande. RS 2019/1116
 Regionstyrelsen 2019-12-11, § 410
 Medborgarförslag (inkom 2019-09-27)

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-12-11

RS § 411

Medborgarförslag. Avveckling av det
regionala Pensionärsrådet inom Region
Gotland

RS 2018/1046
AU § 360

Regionstyrelsens beslut
x

Medborgarförslaget anses besvarat.

Leif Gustavsson har i medborgarförslag den 4 oktober 2018 yrkat att regionfullmäktige beslutar att snarast avveckla pensionärsrådet. Regionfullmäktige har den
22 oktober 2018, § 18 överlämnat medborgarförslaget till regionstyrelsen.
Regionstyrelseförvaltningen kan konstatera att regionfullmäktige redan den
18 december 2017 beslutat att upphäva pensionärsrådets reglemente, det vill säga
avskaffa rådet, per utgången av 2018. Samtidigt beslutades nytt reglemente för
regionstyrelsen. I 28 § reglementet anges att regionstyrelsen svarar för övergripande
samordning av regionens behov av samråd, att styrelsen utser åt sig representanter i
sådana samråd och fastställer vid behov erforderliga styrdokument för samrådens
arbetsformer och att styrelsen särskilt ska beakta att samråd hålls inom miljöfrågor,
pensionärsfrågor och tillgänglighetsfrågor.
Det kan tilläggas att regionstyrelsen gav regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att
återkomma med förslag på ny struktur för samverkan gällande miljöfrågor,
pensionärsfrågor och tillgänglighetsfrågor. På sitt sammanträde den 29 augusti 2019
beslutade regionstyrelsen att delegera till presidiet att besluta om antagande av
omarbetad instruktion för Region Gotlands nya pensionärsråd.
Eftersom regionfullmäktige för sin del redan avskaffat pensionärsrådet i dess form
som avsågs när medborgarförslaget lämnades, föreslås att medborgarförslaget anses
besvarat.
Ärendets behandling under mötet

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

Medborgarförslag 2019-10-08
Regionstyrelseförvaltningen 2019-10-31
Skickas till
Förslagsställaren

67 (77)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Region

Gotland

MEDBORGARFÖRSLAG
Till

Anr

Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2018 -10- O 8
REGION GOTLAND

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

Avveckling av det regionala Pensionärsrådet inom
Region Gotland

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

Se Bilaga

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

!*1
! l

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

Nami

2018-10-041
Namnfbrtydli

Leif G
Lärbro Kajlungs 3247
Postadress
62453 Lärbro
E-postadress
I.h.qustafsson@tele2.se
Adress

Region Gotland - blankett för medborgarforslag 2011-03-01
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Bilaga till Medborgarförslag
l

Avveckling av det regionala Pensionärsrådet inom Region
Gotland.
I de flesta av landets kommuner finns ett Pensionärsråd så också på Gotland. Rätt hanterat kan
Pensionärsrådet vara en stor tillgång för kommunerna. Ledamöterna har oftast en lång och
gedigen kunskap av olika frågor som kommer upp i den kommunala förvaltningen särskilt
äldrefrågor. Men så är det inte på Gotland.
Pensionärsrådet består av 3 ledamöter och 3 ersättare (Ivakant) utsedda av regionfullmäktige
samt 12 ledamöter och 12 ersättare ( l vakant) utsedda av pensionärsorganisationerna.
Pensionärsrådets kompetens tas överhuvudtaget inte till vara varken av politiker eller
tjänstemän.
Enligt reglementet skall regionen hålla med en tjänsteman som sekreterare. Som vanligt har
det inte räckt med en person utan det har funnits två. Den ena har titulerat sig
direktörsassistent och sekreterare, den andra jämställdhetsstrateg och samordnare. Hur de
fördelat uppgifterna sinsemellan har man aldrig informerat Pensionärsrådet om. Enligt
regionens hemsida har jämställdhetsstrategen varit ansvarig för uppdateringen av hemsidan
gällande Pensionärsrådet. Den ena tjänstemannen har slutat 2018.
Sammanträdena 2015 to.m maj 2017 leddes av ordföranden Björn Jansson som misslyckades
helt som ordf. Han såg inte ens till att kallelser och dagordningar kom ut i tid.
Pensionärsrådets reglemente struntade han i. Frågan om revidering av reglemente
(diarienummer RS 2015/463) tog han överhuvudtaget inte upp. Han såg inte till att
Pensionärsrådet fick den utbildning som föreskrivs i reglementet. När en ledamot frågade, hur
man bär sig åt om man vill få fram ett ärende i Regionen. Svarade Björn Jansson: "Skicka in ett
medborgarförslag". Naturligtvis skall frågor väckas i Pensionärsrådet i enlighet med reglementet.
Någon handlingsplan upprättades inte. (den handlingsplan som finns på hemsidan gäller
2011-2014). Listan på försummelser kan göras lång.
I september 2017 tillträdde Håkan Eriksson som ordf. Viss förbättring har skett. Men
försummelserna är många. Protokollen är felaktiga. Protokollet från sammanträdet den 22 maj
2018 skickades ut den 17 september. Det är fortfarande inte utlagt på hemsidan så att invånarna på
Gotland kan ta del av vad som uträttas i Pensionärsrådet. Disciplinen under sammanträdena är
synnerligen dålig. Ledamöter pratar och avbryter, med irrelevant information, utan att begära
ordet. Pensionärsrådet liknar mer ett "kafferep" än ett seriöst råd.
Pensionärsrådet har under Björn Janssons ledning inte fattat ett enda beslut förutom några val och
rent administrativa åtgärder. Det har inte funnits någon initiativkraft i rådet. Har det väckts en
fråga tas den inte upp än mindre fattas beslut. Ett exempel var förslaget om gratis halkskydd.
Tjänstemännen vid Region Gotland har helt nonchalerat att föra upp viktiga äldrefrågor till
pensionärsrådet som reglementet föreskriver:
Verksamhet
§ 2 Region Gotland ska informera pensionärsrådet om planer får forändringar av
samhällsinsatsernas utformning och organisation som berör pensionärskollektivet
Pensionärsrådet kan aktivt informera om och ge förslag titt lampliga anpassningar av
Region Gotlands verksamheter som berör äldres forhållanden i samhället
Pensionärsrådet kan vara ett remissorgan ifrågor av principiell och övergripande karaktär.
Leif Gustafsson
Kajlungs 3247
62453 Lärbro

Bilaga till Medborgarförslag
Än värre är det när tjänstemän använder Pensionärsrådet som remissinstans utan att ärendet
har varit i närheten av att behandlas på Pensionärsrådet. Exempel
trafikförsörjningsprogrammet som var ute till behandling våren 2018. Där har enskilda
ledamöter uttryckt synpunkter och tjänstemännen betraktat det som ett yttrande från
Pensionärsrådet.
I vissa fall skickar man ut handlingar som antingen är helt irrelevanta för Pensionärsrådet eller
med så kort varsel att det är omöjligt att samla Pensionärsrådet för ett yttrande. Helt oseriöst.
Exempel: Fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet och Katthammarsvik utställning dnr
RS2015/184. Det handlade om en utställning om samråd som Pensionärsrådet inte deltagit i
eller haft upp på något Pensionärsråd.
Enskilda medlemsorganisationer yttrar sig på egen hand utanför Pensionärsrådet det har man
naturligtvis rätt att göra, men det förstärker inte på något sätt behovet av ett Pensionärsråd.
Ledamöter i rådet har pläderat för att införa arvode till pensionärsorganisationernas
ledamöter.
I Pensionärsrådet ingår 3 ledamöter utsedda av regionfullmäktige. Dessa visar ett synnerligen
ljumt intresse för Pensionärsrådet. Om man överhuvudtaget är närvarande så går man direkt
efter man berättat om sin nämnd. Detta kamoufleras av att närvarolistan ofta inte innehåller
uppgifter vilka §§ de var närvarande under. Det ger signaler om bristande intresse och bara ett
nödvändigt ont att behöva spilla tid på Pensionärsrådet. Ledamoten som representerar
regionstyrelsen och tillika ordf. deltar i hela mötet.
Yrkande:
att regionfullmäktige beslutar att snarast avveckla Pensionärsrådet.
Skäl:
•

•
•
•
•

•

Tjänstemän vid region Gotland nonchalerar Pensionärsrådets reglemente och för inte
upp äldrefrågor i Pensionärsrådet. Man informerar vad som gjorts men inhämtar inte
synpunkter från Pensionärsrådet. Den mesta informationen som delges
Pensionärsrådet finnas att hämta i andra handlingar.
Politikerna som ingår som ledamöter och utsedda av regionfullmäktige visar inget
intresse för att inhämta synpunkter från Pensionärsrådet till sin nämnd eller styrelse.
De bägge tjänstemän som skall bistå rådet har grovt misskött sina uppgifter. De har
inte visat någon som helst respekt för Pensionärsrådet och dess reglemente.
Medlemmarna saknar initiativkraft och agerar hellre i sin egen organisation än
tillsammans i Pensionärsrådet.
Någon utbildning som föreskrivs i reglementet har inte genomförts, därför är det svårt
för ledamöter utan politisk erfarenhet att agera i Pensionärsrådet. Det medför också
bristande disciplin på sammanträdena.
Det finns inget intresse från tjänstemannen med uppdrag att datera upp
Pensionärsrådets hemsida. Trots flera påminnelser tog det mer än 8 månader att datera
upp uppgifterna om de nya ledamöterna när mandatperioden inleddes 2014. Protokoll
läggs inte ut. Gamla uppgifter får stå kvar trots att de inte gäller.

Leif Gustafsson
Kajlungs 3247
62453 Lärbro

Bilaga till Medborgarforslag
•

•

Om man som ledamot eller ersättare ställer frågor eller vill ha ut handlingar som berör
Pensionärsrådet möts man antingen av tystnad eller ett arrogant svar med påpekande
att man inget begriper.
Pensionärsrådet tillför inget som utvecklar eller förbättrar Region Gotland

Leif Gustafsson
Kajlungs 3247
62453 Lärbro

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-12-11

RS § 412

Medborgarförslag. Nationellt utbildningscentrum på Tofta skjutfält för klimatkatastrofer

RS 2019/508
AU § 361

Regionstyrelsens beslut
x

Medborgarförslaget föranleder ingen åtgärd.

Gunnar och Gunilla Britse har inkommit med medborgarförslag om att skapa ett
utbildningscentrum för klimatkatastrofer på Tofta skjutfält.
Nationellt är det MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) som utifrån
sin instruktion genomför internationella insatser i drabbade områden eller områden
med risk för att drabbas av kriser, konflikter eller katastrofer. MSB har drygt 30 års
erfarenhet av denna typ av insatser och har över tiden utvecklat verksamheten till att
inkludera olika typer av insatser inom: humanitära insatser, resiliensbyggande insatser
och civil krishantering.
MSB:s samarbetspartners i insatser varierar men är vanligtvis ett FN-organ, EU,
myndigheter, lokala institutioner eller frivilligorganisationer. Tillsammans arbetar
man för att förebygga, rädda och förbättra drabbade människors liv och framtidsutsikter. En stor del av MSB:s internationella uppdrag är humanitära insatser.
Sammantaget ska dessa insatser leda till stärkt förmåga att ta emot och samordna
stöd i samband med humanitär respons, stärka infrastrukturer som möjliggör
humanitär närvaro, värnande om drabbade människors och samhällens behov och att
minska riskerna för befolkning och humanitära aktörer vad gäller explosiva kvarlämningar från krig i de länder där MSB är verksam.
Ett annat område där MSB är verksam är inom resiliensbyggande insatser. Dessa
insatser sker främst med andra myndigheter i krisdrabbade länder, för att utveckla
kapacitet att förebygga och hantera kriser och katastrofer.
Medborgarförslaget omfattar verksamheter som, i allt väsentlig, är statliga angelägenheter och är således inget som regionen har hand om eller ansvarar för. Region
Gotland har således ingen möjlighet att göra någon bedömning kring lämpligheten i
framfört förslag.
Förslaget bör därför inte föranleda någon vidare åtgärd inom Region Gotland.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-12-11

RS § 412 forts
RS 2019/508
AU § 361
Ärendets behandling under mötet

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

Medborgarförslag. 2019-04-04
Regionstyrelseförvaltningen 2019-11-11
Skickas till
Förslagsställaren
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Änr

2019 -01- O 4
REGION GOTLAND

Utbildningscentrum för klimatkatastrofer på Tofta skjutfält.

Detta är ett regionalt medborgarförslag till Gotlands regionfullmäktige att till riksdag, regering och
försvarsmakt framföra förslaget nedan.
Vi föreslår en successiv omställning och utvidgning av den nya P18-garnisonen på Tofta skjutfalt
till ett nationellt räddnings- och utbildningscentrum för svenska insatser vid kommande
internationella klimatkatastrofer. Vi anser att planeringen av Gotlands luftförsvar ska fullföljas.
På Tofta skjutfalt finns det nya utbildningslokaler, logement, förrådslokaler och garage till att
användas för att bygga upp en slagkraftig räddningsenhet med katastrofutbildning av läkare,
sjuksköterskor, ingenjörer, biståndspersonal, saneringspersonal, vattenreningspersonal m m. All
nuvarande militär personal kommer efter utbildning att behövas i denna organisation.
Dagens och framtidens klimatförändringar skapar ett stort behov av nationella räddnings- och
utbildningscentrum för svensk katastrofhjälp vid kommande internationella klimatkatastrofer,
kärnkraftsolyckor och även vid kriser som t ex stora skogsbränder, översvämningar här i Sverige.
Färdigpackad katastrofutrustaing kan lastas och köras till Visby Flygplats, där Herkulesplan flyger
personal och utrustningen vidare till katastrofplatser.
Intressenter och samarbetspartners i detta projekt kan förutom försvarsmakten t ex vara, MSB, Sida,
FN, Röda Korset, Region Gotland, Visby lasarett, Svenska Kyrkan, Gotlands Räddningsverk och
Luftfartsverket. Många gotländska företag kan leverera både kunskap och utrustning.
Det finns säkert stora möjligheter till samarbete med andra EU-länder och dessutom att få
delfinansiering från EU.
Eskelhem den 2 april 2019.
Förslagsställare:

Gunnar och Gunilla Britse
Eskelhem, Sigvards 659
62270 Gotlands Tofta
tel 0704560908

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-12-18

TN § 295

TN § 295

Medborgarförslag. Fri kollektivtrafik en
månad

TN 2019/2140
TN AU § 256

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Region Gotland
ska erbjuda en månads fri kollektivtrafik under en månad för att uppmuntra till
utökad användning av kollektivtrafiken.
Bedömning

Teknikförvaltningen ser i princip positivt på förslaget, men ett genomförande är
beroende av att bla ekonomiska resurser för detta finns. För närvarande saknas dessa
för att genomföra förslaget då bedömningen är att förslaget innebär en
intäktsminskning på cirka 1 miljon kronor.
För information reser cirka 50 % av samtliga kollektivtrafikresenärer på Gotland
avgiftsfritt året om.
Barn- och genusperspektiv
I dagsläget gäller avgiftsfritt resande för vissa resenärsgrupper:
Ungdomar upp till 20 år som är folkbokförda på Gotland får resa avgiftsfritt inom
landsbygdstrafiken.
Pensionärer som är 80 år eller äldre, barn upp till 7 år (när en vuxen är med),
resenärer med barn i barnvagn samt resenärer med rullator åker avgiftsfritt på hela
Gotland.
Dessa grupper berörs därmed inte av förslaget.
Landsbygdsperspektiv
Förslaget tolkas som att erbjudandet skall gälla på hela Gotland.
Ekonomisk konsekvensanalys
Under en månad utanför sommarsäsongen är den genomsnittliga intäkten ca 1 miljon
kronor och stiger till ca 2 miljoner kronor under juli månad. Kostnaden för ett
genomförande av medborgarförslaget beräknas uppgå till åtminstone 1 miljon
kronor. Utöver detta tillkommer även kostnader för marknadsföring (t.ex.
annonsering) och eventuellt kostnader för inköp av kortämnen (busskort).
1 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2019-12-18

Protokollsutdrag
TN § 295

Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2019-05-10
Tjänsteskrivelse 2019-10-03
Skickas till
Regionstyrelsen, förslagsställaren
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Region

Gotland

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

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

Ge alla gotlänningar möjligheten att prova på
kollektivtrafiken genom att ge alla en fri resemånad
med kollektivtrafiken
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet
ju vmiiicL fortsätter
iiiiiitmci du
uu jja
på cu
ett cuei
eller flera
liera fristående
niMacnuc aiit
ark SUMI
som fogas
lugaa till
un uciiii.
detta. Texta
i c.\iu lyuugi.
tydligt.

Nu när regionen anställt en reserådgivare så måste
man
n/^l^cå na
att testa
tocta
man också
ge Hofrkllrninnon
befolkningen on
en rnr\ilinhot
möjlighet att
kollektivtrafiken för att på så sätt få ett bra underlag
hur vi vill åka samt att en del kanske kommer
underfund med att det går att åka kollektivt

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

TSäJIlAwkttiufc.^ -JN

2019-05- 10 TT-OE2J""^%

^^^•"•m

Narruiförtyflligande

Frans Brozén
Adress

Frans Brozén
Fårö Svens 1908 62466 Fårö
frans@brozen.se

Postadress

E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-12-18

TN § 293

TN § 293

Medborgarförslag - Synligare och tydligare
övergångsställen

TN 2019/3200
TN AU § 254

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Förslagsställaren anser att övergångställen kring skolor, vårdinrättningar och andra
centrala gator i Visby har bristfällig målning. Förslagsställaren anser därför att en
tydligare målning av övergångsställen på dessa platser ska prioriteras av
trafiksäkerhetsskäl.
Bedömning

Övergångsställen ses över varje säsong på våren följt av en utvärdering om vilka som
behöver målas. Målning och asfaltering har till viss del fått stå tillbaka de senaste åren
på grund av sparkrav inom Region Gotland.
För att öka trafiksäkerheten och tryggheten runt skolor finns även
investeringsprojektet ”Säkra skolvägar”. Projektet syftar till att öka trafiksäkerheten
och tryggheten mellan hem och skola, men även att peka ut farliga miljöer och
situationer vid skolorna. ”Säkra skolvägar” var från början ett projekt som
Trafikverket startade med kommunerna där Trafikverket stod för 50% av
investeringarna och kommunerna för resterande 50%. När sedan Trafikverket
avslutade projektet valde Gotlands kommun att fortsätta eftersom projektet
synliggjorde vad kommunen gjorde för att öka trafiksäkerheten och för att projektet
som helhet var bra.
Med anledning av investeringsstopp under 2019 har projektet strukits ur budgeten
och därmed fått skjutas något på framtiden, men genomförs i den takt
investeringsmedel tilldelas.
Barn- och genusperspektiv – Målning av övergångsställen och investeringar för säkra
skolvägar förbättrar barns trafiksäkerhet.
Landsbygdsperspektiv – Medborgarförslaget berör enbart Visby.
Ekonomisk konsekvensanalys – En höjd standard på målning kräver ekonomiska
resurser.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämndens arbetsutskott hänskjuter ärendet till tekniska nämnden utan eget
yttrande.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2019-12-18

Protokollsutdrag
TN § 293

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-12-09
Medborgarförslag 2019-08-14
Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställaren
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Gotland

MEDBORGARFÖRSLAG
Anr

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2019 -08- 1 4
REGION GOTLAND

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

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

sttuUoi^ doV

Information om behandling av personuppgifter

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

(X]
Q

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

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-01-29

TN § 16

TN § 16

Medborgarförslag - Placera ut burkar med
”Kasta fimpen här” på strategiska platser

TN 2019/3204
TN AU § 16

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att medborgarförslaget anses besvarat.

Det är ett stort problem med fimpar när rökförbud har införts, förslaget är att ställa
ut burkar på strategiska platser som fimpar kan läggas i.
Bedömning

Teknikförvaltningen anser att det är ett bra förslag och tar det i beaktande i
kommande planering. Om framtida budget tilldelas har teknikförvaltningen möjlighet
att genomföra förslaget.
Barn- och genusperspektiv Möjlighet att få bort nedskräpning av fimpar.
Landsbygdsperspektiv Förslaget är inte specifikt för landsbygden.
Ekonomisk konsekvensanalys Förslaget ryms inte i befintlig budget.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden beslutar att medborgarförslaget anses besvarat.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2019-08-18
Tjänsteskrivelse 2019-12-17
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Datum
2019-08-18 11:36

Ärendenummer
#14995

Sida
1(1)

Inskickat av: Valter Carl Baltzar Möllerström

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Sätt upp "Kasta fimpen här" burkar på strategiska platser.
Beskrivning och motivering
När det nu blivit rökförbud på många ställen som entréer och liknande så väljer rökare att på "behörigt avstånd" ställa sig att röka istället.
Att man då kastar sina fimpar på marken är inte bra. Någon måste ju till slut städa bort dem. Det naturliga är att rökaren själv tar hand om
sin fimp så klart. Att ha en liten plåtburk med sig att kasta fimpen i. Det verkar dock inte ske utan mentaliteten hos många är att det är
någon annans problem. Ett förslag kan ju vara att man sätter upp burkar på olika platser där man kan kasta sin fimp. Bättre det än att de
hamnar på marken.

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
Valter Carl Baltzar Möllerström
Adress
FÅRÖVÄGEN 25

Postnummer och ort
624 62 Fårösund

E-postadress
valter@mollerstrom.nu
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 2019-12-18

TN § 294

TN § 294

Medborgarförslag - Minska hastighet på
Stora Törnekvior i Visby

TN 2019/3207
TN AU § 255

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår en
hastighetssänkning. Förslagsställaren upplever att motorfordonstrafikanter överstiger
hastighetsgränsen på Stora Törnekvior som idag är 40 km i timmen.
Förslagsställaren förordar även att en hastighetskamera eller att ett farthinder
upprättas. Detta på grund av att en förskola finns i närheten samt ett äldreboende.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att hastighetsbegränsningen, 40 km i timmen, på Stora
Törnekvior skall fortsätta att gälla. Gatan är en genomfartsgata med kollektivtrafik
och separata gång- och cykelvägar. En ytterligare trafiksäkerhetsåtgärd i form av en
upphöjd gångpassage planeras på Stora Törnekvior mellan Ada Blocks gata och
Allégatan.
Barn- och genusperspektiv – Förskolan som benämns i förslaget ligger på Greta
Arvidssons gata där hastigheten redan idag är 30 km i timmen.
Landsbygdsperspektiv – Perspektivet berörs ej.
Ekonomisk konsekvensanalys – Investeringar i hastighetsdämpande åtgärder pågår
på Stora Törnekvior, en ny upphöjd passage tillkommer. Investeringen ingår i
exploateringsprojektet för Artilleriet.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämndens arbetsutskott hänskjuter ärendet till tekniska nämnden utan eget
yttrande.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2019-08-24
Tjänsteskrivelse 2019-12-05
Skickas till
Regionstyrelsen, förslagsställaren
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Datum
2019-08-24 18:45

Ärendenummer
#15206

Sida
1(1)

Inskickat av: MARIE-ANNE HALLGREN

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Stora Törnekvior, en ganska ny gata. Är 40 km/t men sällan nån som kör 40. Jag har min terass mot den gatan, och upplever att det går
fortare än 40. Och på kvällar o helger kan det gå väldigt fort. Kanske en fartkamera
Beskrivning och motivering
För att det farten går för fort. Barn och förskola finns, även äldreboende. Borde vara 30 km /t Kanske tom fartgupper vid bostadshusen

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
MARIE-ANNE HALLGREN
Adress
STORA TÖRNEKVIOR 23 E

Postnummer och ort
621 37 Visby

E-postadress
marianneh_@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 2020-01-29

TN § 18

TN § 18

Medborgarförslag - Plantera växter på
sidorna av kulverten som leder under
länsväg 140 till Västerhejde skola.

TN 2019/3212
TN AU § 18

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att medborgarförslaget anses besvarat.

Ett medborgarförslag har inkommit med ett förslag vid kulverten som ligger vid
Västerhejde skola. Förslaget är att plantera växter för att på så sätt göra platsen
trevligare.
Bedömning

Gångtunneln som beskrivs i förslaget går under länsväg 140. Trafikverket ansvarar
för vägen, gångtunneln och intilliggande mark. Teknikförvaltningen föreslår därför
att förslagsställaren vänder sig till Trafikverket med sitt förslag.
Barn- och genusperspektiv Beslutet berör de som går till och från Västerhejde skola
Landsbygdsperspektiv Beslutet berör bara vid Västerhejde skola
Ekonomisk konsekvensanalys Beslutet får inga ekonomiska konsekvenser.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden beslutar att medborgarförslaget anses besvarat.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-12-17
Medborgarförslag 2019-09-04
Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställaren.

1 (1)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Datum
2019-09-04 20:31

Ärendenummer
#15538

Sida
1(1)

Inskickat av: KATHARINA ERIKSDOTTER

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Plantera växter på sidorna av kulverten som leder under länsväg 140 till Västerhejde skola.
Beskrivning och motivering
Att komma till skolan på morgonen och mötas av en sådan nedslående entré runt kulverten gör ingen glad. Jag är mormor till två barn
som jag emellanåt hämtar och lämnar i Västerhejde skola. Blir nedstämd när jag möts av den trista miljön runt kulverten. Tänk Er en
plantering med färggranna blommor eller buskar på slänten, vad det skulle se mycket trevligare ut.
Detta förslag ämnar sig förmodligen bättre till Teknikförvaltningen, tacksam om de får del av det.
Bilagor
Här kan du bifoga filer om dessa kan hjälpa till att beskriva ditt förslag.
A2936277-EB04-40B8-9438-7EBFDAC66976.jpeg (1,13 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
KATHARINA ERIKSDOTTER
Adress
BERGMANSGATAN 26 LGH 1202

Postnummer och ort
621 46 Visby

E-postadress
katharina.eriksdotter@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

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-12-11

RS § 410

Medborgarförslag. Trängselavgifter för
ringmurens bevarande

RS 2019/1116
AU § 359

Regionstyrelsens beslut
x

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 så kallade obligatoriska lagområdet vilket innebär att riksdagen inte kan delegera
sin normgivningsmakt. Av lagen om trängselskatt framgår att lagen gäller för
Stockholm och Göteborg och att lagen administreras av statliga myndigheter.
I medborgarförslag som regionfullmäktige (§ 261/20189) överlämnat till regionstyrelsen har Magnus Bergström sammanfattningsvis föreslagit att regionen –utöver
bilförbudet – inför en trängselavgift för infart i Visby innerstad under sommaren och
att influtna avgifter används för vård och underhåll av ringmuren.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att föreslagen trängselavgift är en sådan skatt
som bara riksdagen kan besluta om. Medborgarförslaget gäller således en sådan statlig
angelägenhet, skatt, som regionen inte får ha hand om. Förslaget bör därför inte
föranleda någon vidare åtgärd. Härutöver vill regionstyrelseförvaltningen tillägga
följande. Att införa en avgift för en infart som samtidigt är förbjuden kan leda till
uppfattningen att trafikanter skulle kunna köpa sig fria från förbudet.
Sådana styrsignaler bör undvikas.
Ärendets behandling under mötet

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

Medborgarförslag. 2019-09-17
Regionstyrelseförvaltningen 2019-10-31
Skickas till
Förslagsställaren

66 (77)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Datum
2019-09-27 09:56

Ärendenummer
#16064

Sida
1(1)

Inskickat av: MAGNUS BERGSTRÖM

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Trängselavgifter för ringmurens bevarande
Beskrivning och motivering
Visby innerstad är ett unikt kulturarv och ringmuren utgör ett ovärderligt världsarv som vi aktivt måste bevara. Trots bilförbudet, som
tydligt annonseras vid flera av infarterna, är Visby innerstad som mest utsatt för biltrafik under årets tre sommarmånader. En stor andel
av den ökande trafiken under sommaren utgörs av obehöriga, främst turister som vill köra bil i innerstan för att de är nyfikna på hur det
ser ut. Detta ställer till stora problem i trafiken för bland annat regionens servicefordon och de företag som levererar produkter till
restauranger och andra företag i innerstaden. Den ökande trafiken bidrar framför allt till högre koldioxidutsläpp och större påfrestning
på stadens gator, fastigheter och ringmur.
Med hjälp av kamerateknik för trängselavgifter kan vi motverka obehörig trafik och se till att bilförbudet efterlevs. Dessutom kan vi
avsätta inkomna avgifter till exempelvis en fond för skötsel och underhåll av ringmuren. Kameror kan sättas upp i anslutning till
Söderport, Norderport, Donnersplats och ytterligare två-tre platser.
Jag yrkar för:
- Att Region Gotland utreder och inför trängselavgifter i Visby innerstad under juni, juli och augusti månad, alternativt hela året.
- Att fast boende och företagare i innerstaden, regionens samt länsstyrelsens verksamheter samt service- och transportföretag med
ärenden i innerstaden inte omfattas av avgifterna.
- Att inkomna avgifter från trängselavgifterna används för vård och underhåll av Visby ringmur.

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
MAGNUS BERGSTRÖM
Adress
ÖSTRA TULLGRÄND 1 C LGH 1001

Postnummer och ort
621 56 Visby

E-postadress
p-m.bergstrom@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

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2020-02-17

Handlingar till

Ärende 24

Medborgarförslag; nyinkomna
Innehåll


Dennis Söderströms medborgarförslag om riklig sandning vintertid i backar
alternativt uppvärmda vägar (inkom 2019-12-11) RS 2019/1395
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.



Ann-Mari Lundins medborgarförslag om förbud för fyrverkerier
(inkom 2019-12-30) RS 2019/1446
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till miljö- och byggnämnden.



Bertil Söderströms medborgarförslag om tvättmöjligheter med WC på
återvinningen (inkom 2020-01-04) RS 2020/21
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.



Dennis Söderströms medborgarförslag om aktivitetspark med trampoliner
(inkom 2020-01-03) RS 20209/22
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.



Charlotte Lindbys medborgarförslag om parkeringsbristen på Visby lasarett
(inkom 2020-01-08) RS 2020/95
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.



Agneta Bergs medborgarförslag om pilotkommun med ansvar för
asylsökande med avslag (inkom 2020-01-10) RS 2020/102
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.



Cajsa Henrikssons medborgarförslag om amningsrum
(inkom 2020-01-14) RS 2020/108
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.



Tina Messings medborgarförslag om rökruta vid Visby busstation
(inkom 2020-01-14) RS 2020/109
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.



Frans Brozéns medborgarförslag om pilotkommun med ansvar för
asylsökande med avslag (inkom 2020-01-14) RS 2020/113
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen



Maria Torndals medborgarförslag om bussresa med inriktning miljö, energi
eller innovation för skolelever (inkom 2020-01-14) RS 2020/114
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till barn- och utbildningsnämnden



Anders Wahlunds medborgarförslag om kollektivtrafik i egen regi
(inkom 2020-01-15) RS 2020/115
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.



Monica Enströms medborgarförslag om våtmarker längs åar för
vattenförsörjning (inkom 2020-01-16) RS 2020/134
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.



Christina Engmans medborgarförslag om gratis bussresor till och från arbetet
på Visby lasarett (inkom 2020-01-16) RS 2020/135
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.



Kristina Olssons medborgarförslag om förbättrade parkeringsmöjligheter på
Korpenområdet i Visby (inkom 2020-01-17) RS 2020/141
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.



Ingrid Gothälls medborgarförslag om övergångsställe på Skarphällsgatan
(inkom 2020-01-18) RS 2020/147
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.



Sigyn Perssons medborgarförslag om reglering med trafikljus vid
kryssningskajen (inkom 2020-01-19) RS 2020/148
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.



Åsa Grönströms medborgarförslag om uthängande namnskyltar vid Region
Gotlands möteslokaler på Visborg (inkom 2020-01-28) RS 2020/191
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.



Elisabeth Herlitzs medborgarförslag om campingen på Snäck
(inkom 2020-01-30) RS 2020/203
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.



Eva Gardell Rolfs medborgarförslag om fler övergångsställen på Skarphäll i
Visby (inkom 2020-01-31) RS 2020/210
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.



Agnes Ekbom Aldrins medborgarförslag om möjlighet att ladda busskort i
Rådhusets reception vid Visborgsallén (inkom 2020-01-31) RS 2020/213
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.



Ingemar Zachrissons medborgarförslag om krav på infrastruktur vid
kalkbrytning (inkom 2020-02-02) RS 2020/215
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till miljö- och byggnämnden.

Datum
2019-12-11 01:29

Ärendenummer
#18126

Sida
1(1)

Inskickat av: Dennis Wilhelm Leonard Söderström

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Uppvärmda vägar
Beskrivning och motivering
I backar som under vintertid är omöjliga för många yrkeschaufförer att både ta sig uppför och nedför utan att behöva utgöra en
säkerhetsfara i trafiken kan ni väl antingen sanda rikligt så man får fäste eller överväga uppvärmda vägar. Pratar framför allt innanför
murarna. Rackarbacken är en sådan, likaså residensgränd. Typiska backar där fordon helt enkelt inte får fäste och bara fyser ovanpå
och blir en säkerhetsfara.

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
Dennis Wilhelm Leonard Söderström
Adress
BOGEGATAN 33 LGH 0902

Postnummer och ort
621 42 Visby

E-postadress
feffe1988@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
2019-12-30 21:41

Ärendenummer
#18396

Sida
1(1)

Inskickat av: Ann-Mari Elisabeth Lundin

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Inför förbud för allmän fyrverkeri hantering ( typ nyårsafton) endast på särskilt angivna samlingsplatser.
Beskrivning och motivering
Ligger i tiden, enormt djurplågeri men även för människor. Dessutom ett fruktansvärt penningslöseri och nedsmutsning av naturen.

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
Ann-Mari Elisabeth Lundin
Adress
RONE AUTSARVE 519

Postnummer och ort
623 47 Hemse

E-postadress
amlundin56@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
2020-01-04 12:44

Ärendenummer
#18478

Sida
1(1)

Inskickat av: BERTIL SJÖBERG

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Installera tvättmöjlighet på återvinningen och VC.
Beskrivning och motivering
Återvinningen gör allt för att försvåra ett enkelt avlämnande av sopor vilket innebär att avlämnaren måste rafsa ut sina sopor i ett litet
hål. Efteråt är man smutsig och en bakteriebomb som lämnar återvinningen för att fortsätta in eller ut till stadens affärer eller arbetet.
Det finns ingen möjlighet att tvätta händerna! Jag frågade personalen vid et tillfälle och blev då hänvisad till en vanlig vattenslang. Är
det verkligen ingen som tänkt på detta?

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
BERTIL SJÖBERG
Adress
FOLLINGBO SYLFASTE 740

Postnummer och ort
621 91 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

Datum
2020-01-04 03:18

Ärendenummer
#18474

Sida
1(1)

Inskickat av: Dennis Wilhelm Leonard Söderström

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
trampolinpark/aktivitetspark
Beskrivning och motivering
Jag vill att Region Gotland fattar beslut kring upprättandet utav en trampolinpark/aktivitetspark inomhus för året runt bruk, som kan
användas utav människor i alla åldrar. Detta för att stimulera ett hälsosammare leverne, för att må bra, komma ut och röra på sig och
samtidigt ha kul tillsammans. Skapa gemenskap. Ett bra förslag skulle kunna va på p18 då jag vet att där finns tomma lokaler som bara
står och inte nyttjas. Dessutom skulle det innebära ett plus i och med exploateringen utav Visborgsområdet och planerna som redan
finns. Bifogat bilder som beskriver ytterligare hur det skulle kunna se ut. en lite mer övergripande och en i lite mer detalj.
Detta skulle också innebära att regionen främjar ett aktivt leverne, kan minska flertalet sjukdomsfall, främjar god folkhälsa.
Bilagor
Här kan du bifoga filer om dessa kan hjälpa till att beskriva ditt förslag.
TRAMPOLINPARK.jpg (191 KB)
TRAMPOLIN.jpg (180 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- och efternamn
Dennis Wilhelm Leonard Söderström
Adress
BOGEGATAN 33 LGH 0902

Postnummer och ort
621 42 Visby

E-postadress
feffe1988@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

Region

MEDBORGARFÖRSLAG

Got a

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

202001090856

Anr

7020 -01- 08
REGION GOTLAND

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

Parkeringsbristen på Visby Lasarett.

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.

Mitt förslag är att alla som vill/kan ska kunna åka
gratis buss till jobbet. Detta då alla med kallelse kan
åka gratis dit och alla med kvitto kan åka gratis hem.
Då måste ju vi som jobbar kunna åka gratis också,
förutsatt att man visar sin e-legitimation. Jag ser
även en vinst ur miljösynpunkt.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på intemet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

0

Förslagsställare m.m.

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

Wisby
lotta.lindbyaoutlook.com

E-postadress
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Datum
2020-01-10 21:16

Ärendenummer
#18661

Sida
1(1)

Inskickat av: Marita Agneta Elisabeth Berg

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
GOTLAND PILOTKOMMUN FÖR KOMMUNALT ANSVARSTAGANDE FÖR ASYLANSÖKANDE MED AVSLAG
Beskrivning och motivering
På Gotland finns ett antal ensamkommande och barnfamiljer, som funnits här sedan den stora flyktingströmmen anlände 2015-16 och
som ännu inte fått asyl eller fått ett eller flera avslag. Deras tillvaro är f n mycket otrygg. Många frivilliga liksom humanitära
organisationer, som Röda Korset, Rädda barnen och kyrkorna men även studieförbunden, har engagerat sig i att stödja de asylsökande.
Särskilda stödföreningar/EBO-föreningar ordnade provisoriska bostäder till dem som ville stanna kvar på ön, när
flyktingförläggningarna stängdes våren 2016. Värdefulla vänskapsband har knutits, och svenskundervisning och praktik har ordnats i
många fall. Flera av de asylsökande har fått fasta jobb, medan de fortfarande hade arbetstillstånd (AT-UND).
Vi önskar nu att Region Gotland skulle ta ett radikalt grepp för att ge den här gruppen en tryggare framtid och minska den oro de
själva och deras svenska vänner känner inför ett eventuellt återvändande till länder med omfattande väpnade konflikter och social
diskriminering. Regionen skulle kunna bli en pilotkommun för kommunalt ansvarstagande för den här gruppen för de berörda
asylsökandenas skull men också för att regionen behöver tillföra befolkningen fler människor i arbetsför ålder. Under en
övergångsperiod kan ett samarbete mellan regionen och Migrationsverket (MIV) äga rum, organisatoriskt och ekonomiskt. Även MIV
skulle kunna hamna på plus genom att slippa dyra förvarsplatser och jättedyra flygtransporter. T o m polisen skulle avlastas från att
ingripa, när desperata människor försöker undgå att utvisas.
Samarbete med civilsamhället i form av t ex stödföreningarna (Tillsammans på norr, Tillsammans för ensamkommande,
Dörrknackarna, EBO Ekängen, och EBO Storsudret) och andra humanitära organisationer (som Röda Korset, Rädda barnen, kyrkorna
och studieförbunden) skulle även i fortsättningen kunna underlätta integrationen.
Kontakt med stödföreningarna kan undertecknad, Agneta Berg, gärna ställa upp med.
Agneta Berg, ordf EBO Ekängen, 0707-92 24 96
Frans Brozén, Fårö, engagerad i stödföreningen Tillsammans på norr, 070-681 56 64

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
Marita Agneta Elisabeth Berg
Adress
STÅNGA SUTARVE 833

Postnummer och ort
623 60 Stånga

E-postadress
agneta@berg.cc
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
2020-01-14 10:47

Ärendenummer
#18713

Sida
1(1)

Inskickat av: CAJSA HENRICSSON

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Amningsrum
Beskrivning och motivering
Jag tycker att ni borde öppna upp ett amningsrum på öster där det ska finnas tillgång till att kunna amma, byta blöja och kunna värma
mat till de små. Det finns inte ens en liten bänk idag som man kan sitta på vilket har resulterat till att jag fått sitta i bilen och amma och
byta blöja. Ett alternativ är att man får ansöka om en kod eller liknande som mamma så inga obehöriga kommer in. Tycker nästan detta
är diskriminering när inget sådant finns. Finns på BVC på korpen men dit kan man ju inte alltid traska när man har en bajsblöja eller
en skrikande hungrig bebis på stan. Och alla fik och restauranger tar betalt för toa eller så får man skäll för att man inte köper något
och bara sitter och ammar. Nej detta måste ni göra något åt! Med vänlig hälsning, Cajsa

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
CAJSA HENRICSSON
Adress
VALLSTENA GUDINGS 501

Postnummer och ort
624 32 Slite

E-postadress
Cajsa1997@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
2020-01-14 10:52

Ärendenummer
#18714

Sida
1(1)

Inskickat av: TINA MESSING

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Gör en rökruta på Visby Busstation
Beskrivning och motivering
Sedan 1 juli 2019 råder rökförbud i och runt alla busshållplatser. På busstationen i Visby är det dock otydligt hur långt bort man ska
gå. Många står utanför vänthallen och bolmar, även rökande bussförare. Dessutom ökar nedskräpningen av fimpar då den enda
behållaren för fimpar tagits bort.
Mitt förslag är att göra en tydlig rökruta i anslutning till busstationen, med behållare som töms med jämna mellanrum. Gärna med
sittplatser under något slags tak. Det händer nämligen att rökare bortser från rökförbudet i busskurerna när det regnar. Väntan lockar
till rökning. Det går inte att bara säga att det är förbjudet om det inte tydliggörs vad som menas. Om ingen rökruta görs borde i så fall
de rökfria ytorna markeras tydligare, så som exempelvis gjorts utanför vårdcentralen vid Korpen i Visby.
Målet är förstås att alla ska sluta röka av folkhälsoskäl. Jag skulle önska att tobaksförsäljning var olaglig, eftersom nikotin är extremt
beroendeframkallande och ofta leder till en förtidig och plågsam död. I väntan på det: Låt mig som icke-rökare slippa röken!

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
TINA MESSING
Adress
MJÖLKGATAN 10

Postnummer och ort
624 44 Tingstäde

E-postadress
post@tinamessing.se
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2020-01-14 16:37

Ärendenummer
#18727

Sida
1(1)

Inskickat av: Frans Olof Einar Brozén

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Pilotområde för kommunalt(regionalt) ansvarstagande för asylsökande
Beskrivning och motivering
se bilaga
Agneta Berg Stånga Sutarve 833 623 60Stånga tel 0707922496 är också lämnare av medborgarförslaget enligt bilaga
Bilagor
Här kan du bifoga filer om dessa kan hjälpa till att beskriva ditt förslag.
Medborgarförslag-Agneta.docx (13 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- och efternamn
Frans Olof Einar Brozén
Adress
FÅRÖ SVENS 1908

Postnummer och ort
624 66 Fårö

E-postadress
frans@brozen.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

Stånga 8 jan 2020

MEDBORGARFÖRSLAG: GOTLAND – PILOTKOMMUN FÖR
KOMMUNALT ANSVARSTAGANDE FÖR ASYLANSÖKANDE MED
AVSLAG

På Gotland finns ett antal ensamkommande och barnfamiljer, som funnits här sedan den
stora flyktingströmmen anlände 2015-16 och som ännu inte fått asyl eller fått ett eller flera
avslag. Deras tillvaro är f n mycket otrygg. Många frivilliga liksom humanitära organisationer,
som Röda Korset, Rädda barnen och kyrkorna men även studieförbunden, har engagerat
sig i att stödja de asylsökande. Särskilda stödföreningar/EBO-föreningar ordnade
provisoriska bostäder till dem som ville stanna kvar på ön, när flyktingförläggningarna
stängdes våren 2016. Värdefulla vänskapsband har knutits, och svenskundervisning och
praktik har ordnats i många fall. Flera av de asylsökande har fått fasta jobb, medan de
fortfarande hade arbetstillstånd (AT-UND).
Vi önskar nu att Region Gotland skulle ta ett radikalt grepp för att ge den här gruppen en
tryggare framtid och minska den oro de själva och deras svenska vänner känner inför ett
eventuellt återvändande till länder med omfattande väpnade konflikter och social
diskriminering. Regionen skulle kunna bli en pilotkommun för kommunalt ansvarstagande för
den här gruppen för de berörda asylsökandenas skull men också för att regionen behöver
tillföra befolkningen fler människor i arbetsför ålder. Under en övergångsperiod kan ett
samarbete mellan regionen och Migrationsverket (MIV) äga rum, organisatoriskt och
ekonomiskt. Även MIV skulle kunna hamna på plus genom att slippa dyra förvarsplatser och
jättedyra flygtransporter. T o m polisen skulle avlastas från att ingripa, när desperata
människor försöker undgå att utvisas.
Samarbete med civilsamhället i form av t ex stödföreningarna (Tillsammans på norr,
Tillsammans för ensamkommande, Dörrknackarna, EBO Ekängen, och EBO Storsudret)
och andra humanitära organisationer (som Röda Korset, Rädda barnen, kyrkorna och
studieförbunden) skulle även i fortsättningen kunna underlätta integrationen.
Kontakt med stödföreningarna kan undertecknad, Agneta Berg, gärna ställa upp med.
Agneta Berg, ordf EBO Ekängen
Stånga Sutarve 833, 623 60 Stånga, agneta@berg.cc, 0707-92 24 96

Frans Brozén, Fårö, engagerad i stödföreningen Tillsammans på norr, 070-681 56 64

Datum
2020-01-14 20:38

Ärendenummer
#18735

Sida
1(1)

Inskickat av: MARIA TORNDAL

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Energi, innovations och miljöbuss för skolelever
Beskrivning och motivering
Inom grundskolan finns redan något som heter kulturbussbidrag för att skolelever skall kunna komma iväg på ett kulturevenemang
eller museibesök per termin. Det fungerar mycket bra. Förslaget är att det, som en följd av regionens hållbarhetsmål, även införs en
bussresa per termin och klass, där elever ges möjlighet att besöka något inom miljö, energi eller innovation, för att uppfylla skolans
och regionens hållbarhetsmål. Det skulle exempelvis kunna vara studiebesök vid ett vindkraftverk, på ett reningsverk eller annan
verksamhet inom dessa områden.

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
MARIA TORNDAL
Adress
LÄRBRO KAJLUNGS 3450

Postnummer och ort
624 53 Lärbro

E-postadress
maria.torndahl@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
2020-01-15 07:44

Ärendenummer
#18740

Sida
1(1)

Inskickat av: Per Anders Wahlund

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Regionen bör lämna egen offert i nästa upphandling av busstrafiken
Beskrivning och motivering
Jag tror att det blir billigare för regionen att driva kollektivtrafiken i egen regi än som nu att ett vinstdrivande företag kör.
För att säkra att hitta det billigaste alternativet så bör regionen i nästa upphandling lägga en egen offert.

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
Per Anders Wahlund
Adress
STYRMANSGATAN 37 NB

Postnummer och ort
621 51 Visby

E-postadress
anders@wahlund.net
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
2020-01-16 12:11

Ärendenummer
#18782

Sida
1(1)

Inskickat av: Monica Birgit Elisabeth Enström

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Anläggande av våtmarker längs åar för att tillgodose vattenförsörjning
Beskrivning och motivering
Hej!
Eftersom vi har stora problem med att vattnet inte räcker till på Gotland föreslår jag att nya vattentäkter anläggs längs med våra åar.
Särskilt avrinningen från Visby och norrut med Tingstäde träsk är lämpliga för detta då vattenledningsnätet redan där redan är utbyggt
för distribution. T.ex. skulle nya vattentäkter kunna anläggas längs Ireån. Detta ger förutom möjlighet till vattenförsörjning när
tillgången av vatten är låg även flera andra positiva effekter. Fler våtmarker, vilket behövs för natur- och djurlivet. (Ett flertal av de
våtmarker som funnits i senare tid har grundats upp och växt till, vilket ytterligare har minskat på vattentillgången i naturen.) Ett bättre
klimat i närområdet då tork-och värmetåligheten där ökar. Stärker den biologiska mångfalden och ger bättre vattenkvalité. Avrinning
av fosfor och kväve ut i Östersjön minskar.
Vi behöver se nya möjligheter och att allt inte alltid behöver vara stort när något ska utföras, det kanske passar oss bättre på Gotland
med flera nya små olika utformade vattentäkter. Någon lägre våtmark med rikt djurliv, kassuner där det geologiska förhållandena är
lämpliga för detta eller djupare sjöar i t.ex. före detta kalkbrott. Fler våtmarker innebär också att återställa något som människan på
Gotland tidigare har tagit bort. Vilket medför att det egentligen är ett naturligt tillstånd för ön. Blir åtgärderna för dyra att utföra
föreslår jag att ni planterar in ett gäng bävrar de fixar till våtmarkerna själva :)
Vänliga hälsningar
Monica Enström!

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
Monica Birgit Elisabeth Enström
Adress
SÖDRA KUSTVÄGEN 58

Postnummer och ort
623 77 Klintehamn

E-postadress
monica.enstroem@spray.se
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Datum
2020-01-17 14:02

Ärendenummer
#18813

Sida
1(1)

Inskickat av: KRISTINA OLOFSSON

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Förändra och räta upp parkeringplatslayouten på Korpen
Beskrivning och motivering
Som det är nu när man parkerar på Korpens parkering där det är mer än 2 timmars, är placeringen av rutorna som en utspridd
dragkedja med trasiga bitar, utan vändningsmöjlighet. Dessa platser är farliga ur trafiksynpunkt, då man inte har fullgod översikt över
vem som backar ut, om någon kommer ut mellan bilarna, eller om det finns platser kvar alls, för då kör man rakt in, men för att
komma ut, måste man backa bland bilarna i sick-sack mönster där det är trångt och oberäkneligt med trafikhinder såsom halva
bakändan som sticker ut på parkerade bilar, och backande bilar som inte syns för att vissa parkeringplatser är halvvägs ut i körbanan.
Mitt förslag är att "räta ut" raderna på parkeringen, och därmed bredda körfältet. Gräsmatteremsorna mellan p-platserna och staketet
kan tas bort för att möjliggöra förslaget.
I änden av södra delen av parkeringen, där det är stopp med betonghinder, föreslår jag att det görs en vändplats, så att bilar kan ta sig
därifrån på ett säkrare sätt.

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
KRISTINA OLOFSSON
Adress
SIGNALGATAN 11 C LGH 1202

Postnummer och ort
621 47 Visby

E-postadress
designstina@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
2020-01-18 19:57

Ärendenummer
#18836

Sida
1(1)

Inskickat av: INGRID GOTHÄLL

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Övergångsställe på Skarphällsgatan.
Beskrivning och motivering
Att ta sig över Skarphällsgatan vid cykelvägen som kommer ut mellan Skarphällsgatan 11 och Skarphällsgatan 13 är näst intill
omöjligt och förenat med livsfara. Ett övergångsställe behövs där och även en hastighetsbegränsning till 30 km/tim på sträckan där det
nu är 50.
Nu när det blir fler och fler affärer längs gatan blir det ännu större behov av ovanstående.

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
INGRID GOTHÄLL
Adress
CIKORIAVÄGEN 10

Postnummer och ort
622 66 Gotlands tofta

E-postadress
ingrid.gothall@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
2020-01-19 12:07

Ärendenummer
#18838

Sida
1(1)

Inskickat av: Sigun Maria Catharina Persson

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Ljusreglering vid Kryssningskajen.
Beskrivning och motivering
Istället för att bygga bro över vägen för kryssningsgästerna, föreslår jag en övergång med ljusreglering. Det skulle ta mycket mindre
plats och bli billigare och man slipper stänga av vägen, som man måste göra om en bro byggs.
Den tillfälliga ställningen som är nu används inte , den är för jobbig att ta sig upp och över.

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
Sigun Maria Catharina Persson
Adress
STYRMANSGATAN 121

Postnummer och ort
621 51 Visby

E-postadress
sigun.persson@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
2020-01-30 10:13

Ärendenummer
#19132

Sida
1(1)

Inskickat av: ELISABET HERLITZ

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Snäck-camping
Beskrivning och motivering
Stycka av tomter och sälj med förbehåll:
Villorna ska byggas med en uthyrningsdel. ( se Vibblemodellen, Pigges krav)
Då blir området en levande plats året om.
Vinst:
att man slipper skadegörelse, ( om det står tomt eller bara studenter.
Även bofasta kan få havsutsikt.
Kräva att de som köper tomt och bygger, är folkbokförda på gotland, vidareförsäljningklausul till enbart bofast dvs betalar skatt på
gotland.
Kommunen får in mer skattepengar, om man inte bara kortsiktigt tänker på att sälja, få in engångssumma.
Tror att enskilda tomter, även om tomterna, säljs till bra pris, så att gotlänningar har råd att köpa.
Betalar man skatt på gotland, kommer det att löna sig i längden.
Är så trött på att, vi, dvs politikerna som vi "valt" säljer ut Gotland kortsiktigt.
Skattepengar är också pengar.

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
ELISABET HERLITZ
Adress
SMEDJEGATAN 5 LGH 1101

Postnummer och ort
621 55 Visby

E-postadress
elisabetherlitz@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
2020-01-31 10:30

Ärendenummer
#19174

Sida
1(1)

Inskickat av: EVA GARDELL ROLF

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Två eller flera övergångsställen på Skarphäll.
Ex Skarphällsgatan 8 och 10
Beskrivning och motivering
Det har blivit tre daglig verksamheter för vuxna funktionshindrade på Skarphäll den senaste tiden.
Flera nya affärer.
Många som bor i Bingebyområdet som handlar på Willys.
Det finns cykelbanor på båda sidor av gatan, en längs med och på andra sidan rakt in i området, men det finns inget övergångsställe
mer än det som är vid rondellen vid Rusta.
Ökad trafik när PMU flyttade till Skarphäll, och nästa omöjligt att ta sig över gatan som fotgängare vid vissa tillfällen.
Man ser flera yngre som springer över, men har du rullator kan du få vänta hur länge som helst

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
EVA GARDELL ROLF
Adress
KASTANJEGATAN 136

Postnummer och ort
621 44 Visby

E-postadress
evagardell@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
2020-01-31 16:04

Ärendenummer
#19193

Sida
1(1)

Inskickat av: Agnes Tatiana Ekbom Aldrin

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Ladda busskort - Rådhuset reception
Beskrivning och motivering
Jag anser att det hade varit trevligt om man hade möjlighet att ladda sitt busskort på i receptionen på Rådhuset hos Region Gotland.
Krångligt och tidskrävande att göra det på bussen och på hemsidan.

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
Agnes Tatiana Ekbom Aldrin
Adress
GNISVÄRDSVÄGEN 4

Postnummer och ort
622 65 Gotlands tofta

E-postadress
agnesaldrin@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
2020-02-02 13:12

Ärendenummer
#19208

Sida
1(1)

Inskickat av: ROLF AXEL INGEMAR ZACHRISSON

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
KALKBRYTNING
Företagen som bryter kalk på Gotland har en behagligt lönsam tillvaro utan krav från Region Gotland.
Mitt förslag innebär att Region Gotland ställer krav på dessa företag vad gäller infrastrukturen som deras verksamhet innebär för
Regionen.
Beskrivning och motivering
Ta t.ex. SMA minerals verksamhet i Klinte som upprör ganska många p.g.a. trafik, buller, vägar, hamn etc. Varför inte kräva av
bolaget att själva stå för de åtgärder som behöver göras för att denna verksamhet skall bli störningsfri? T.ex. anlägga egna vägar, broar,
viadukter, bullerskydd, ev. åtgärder i hamnen, muddring och lagringsplats.
Brytningen medför ju inga inkomster till regionen mer än ev. skatt på arbetsinkomster som kan försvinna om man hyr in personal från
andra länder.
Förhandla och ställ krav, var inte flata, SMA mineral vill gärna ha kalk, utnyttja detta!!!
Det var i korthet mitt förslag och hör gärna av er om ni vill diskutera.
Med vänlig hälsning
Ingemar Zachrisson

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
ROLF AXEL INGEMAR ZACHRISSON
Adress
EKSTA LILLA MELLINGS 981

Postnummer och ort
623 54 Klintehamn

E-postadress
izach@comhem.se
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

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

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

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

Interpellationssvar
2020-02-17

Interpellationssvar angående minskade klimatutsläpp
Saga Carlgren (V) har ställt ett antal frågor till mig utifrån Vänsterpartiets motion ”Ökad takt i
klimatomställningen”
Mitt svar:
Vänsterpartiets motion behandlades i fullmäktige i juni 2019 och beslutades enligt följande:
• Motionen bifalls 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 färd-plan 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
I juni 2019 gav också regionstyrelsen följande uppdrag;
• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att under 2020 redovisa ett förslag till ett
styrdokument som integrerar tidigare miljöprogram, energiplan och biogasstrategi, med aktuella
mål och indikatorer, kopplat till styrkortets insatser under ekologisk hållbarhet, relevanta delar av
Agenda 2030 samt ambitioner och åtaganden för att nå klimatmålen. Regiondirektören får i
uppdrag att återkomma med en beskrivning av resurser för uppdraget.
Fråga 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?
Att nå klimatmålen är oerhört viktigt för att vi skall ha ett hållbart samhälle. I den nya RUSen
kommer miljö- och klimat vara ett av tre viktiga hållbarhetsmål. Gotland behöver jobba mer
aktivt för att klara av att gå före i energiomställningen och klara målen i parisavtalet. Arbetet
pågår enligt uppdraget från RS, enligt ovan, att ta fram ett gemensamt styrdokument för miljöoch energifrågorna där även frågan om utsläppsbudget inkluderas. Ett förslag skall presenteras i
december 2020 enligt den planering som redovisades på regionala utvecklingsutskottet senast.
Fråga 2.
Inom vilka områden ser du mest potential att minska utsläppen under 2020?
Genom den nya upphandlingen av kollektivtrafiken kommer den från sommaren i år att ha en
helt fossilfri trafik vilket är en stor skillnad mot tidigare och bidrar stort till minskade utsläpp.
Fråga 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?
Det nya avtalet om en fossilfri kollektivtrafik gäller från sommaren 2020 så det får effekt redan
detta år. I övrigt jobbar bl a teknikförvaltningen med bränslebyten i den övriga fordonsparken för

att minska utsläppen. Vilka områden som i övrigt är mest strategiska att jobba med får utvisas i
pågående arbete.
Fråga 4.
Långsiktigt 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?
Vi har i år ett nytt styrkort som gäller alla nämnder och som de skall följa när de gör sina årliga
verksamhetsplaner. Långsiktigt gäller styrkortets mål och som följs upp kontinuerligt i
verksamhetsberättelser och genom RS uppsiktsplikt.
Jag tycker att texten under målområdet ekologisk hållbarhet är mycket bra och tydlig med vad vi
vill.
”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 sju i det nya styrkortet, som samtliga nämnder skall jobba utifrån och som kommer följas
upp i delårsrapport och årsredovisning är tydligt; Gotlands klimatavtryck skall minska.
Fråga 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?
Om det är möjligt att få fram data och om det mest effektiva sättet får årets jobb utvisa. Jag
hänvisar till det styrdokument som skall tas fram enligt uppdrag från RS.

Eva Nypelius
Regionstyrelsens ordförande

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

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

Interpellationssvar
2020-02-11

Interpellationssvar angående upphandling avbeställningscentral
Tommy Gardell (S) har ställt följande frågor till mig ang upphandling av beställningscentral.
1.

Kände du som regionstyrelsen ordförande till att en upphandling av beställningscentral
pågick?
Nej. De samordnade upphandlingarna hanteras av RS eftersom det är flera
förvaltningar/nämnder involverade. Det innebär inte automatiskt att regionstyrelsen
informeras. Däremot ska de förvaltningar vars verksamhet upphandlas avgöra om deras
nämnd behöver informeras. RS uppdrag är att hålla ihop arbetet med upphandling, samla
inköpsråd med deltagare från berörda verksamheter/förvaltningar, göra förfrågningsunderlag
utifrån verksamheternas behov och andra krav samt hantera upphandlingen formellt. När
avtalet är klart är det verksamhetens ansvar att se till att avtalet följs, både utifrån regionen
och även utifrån leverantören.

2.

Varför har inte någon politisk nämnd informerats och involverats i en så viktig upphandling?
Det är upp till den förvaltning som ingår i inköpsprojektet att informera sin egen nämnd. En
styrgrupp och en projektgrupp har funnits som har bestått av representanter från TKF, HSF
och UAF, projektgruppen har hållits ihop av en upphandlare från RSF.

3.

Varför har inte funktionshinderrörelsen informerats och getts möjligheter att framföra
synpunkter på upphandlingsunderlaget?
Det är även här ansvarig verksamhet inom respektive förvaltning som ser till att samråd sker
med berörda grupper. Regionstyrelseförvaltningen kan vara med på sådana samråd för att ge
information som berör formalia runt upphandlingsförfarandet, men i övrigt är det
verksamhetens ansvar att samråda.

4.

Har alla synpunkter och förslag som framkommit under de senaste åren mot
beställningscentralen beaktats i den nya upphandlingen?
Det bör utifrån respektive verksamhets ansvar ha gjorts en uppföljning av nuvarande avtal
som sen används som underlag in i ny upphandling.

5.

Är det en rimlig delegation att regionstyrelseförvaltningen kan upphandla en så hårt
kritiserad tjänst utan någon politisk inblandning?
Den politiska involveringen ska ske i de ansvariga verksamhetsnämnderna.

Övrigt. Framöver kommer den plan för kommande upphandlingar som tas fram att finnas med
som information till Regionstyrelsen.

Eva Nypelius
Regionstyrelsens ordförande

2019-11-18

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

Interpellationssvar
2020-02-17

Interpellationssvar angående ”Ö-faktor”
Isabel Enström (MP) har ställt följande fråga ang Ö-faktor.
• Pågår ett arbete och / eller finns en plan för Region Gotland att fortsätta lyfta Gotlands
ekonomiska förutsättningar utifrån ö-läget gentemot den statliga nivån?
Mitt svar:
I olika sammanhang har vi lyft fram betydelsen av en mer rättvis kostnadsutjämning men också
behovet a en speciell Ö-faktor för att kompensera Gotland för de ökade kostnader som Ö-läget
innebär. Även våra riksdagsledamöter jobbar med denna gemensamma fråga.
I skrivelser och vid ett antal möten med kostnadsutjämningsutredningen framfördes Gotlands
villkor och förutsättningar. Kostnadsutjämningen bygger på opåverkbara faktorer för att utjämna
kostnader mellan samtliga kommuner / regioner. I Kostnadsutjämningen tas hänsyn till litet
landsting men inte specifikt ö-läget som är speciellt för Region Gotland. I samtal med utredaren
blev det tydligt att vi från Gotlands sida måste driva Ö-faktorn som en särskild fråga och påverka
staten att särskilt, utanför kostnadsutjämningen, kompensera Gotland för ökade kostnader inom
sjukvården. Eftersom vi är den enda region som både är ö och litet landsting
Under fjolåret deltog vi på två olika riksdagsseminarier om kostnadsutjämningen tillsammans
med region Jämtland-Härjedalen. Där har vi tydligt lyft Gotlands behov av en särskild ö-faktor
utöver de förändringar i kostnadsutjämningen som riksdagen beslutat om. En ö-faktor är viktig
för att ha likvärdiga möjligheter att bedriva en jämlik vård som övriga landet.
Riksdagsledamöterna från ön har lagt motioner om detta. Nästa steg är ett seminarium i
riksdagen där sjukvårdsminister Lena Hallengren medverkar.
Viktigt är också att samtliga partier driver på i frågan och påverkar sina riksdagsledamöter och
regeringsföreträdare.

Eva Nypelius
Regionstyrelsens ordförande

Visby 2019-12-13

Landsbygdssäkring av beslut
Interpellation ställd till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande
Andreas Unger (M)

Alliansen riktade i sin internbudget för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ett hårt slag
mot den gotländska landsbygden. När KA3 avvecklades i Fårösund var det en gemensam
insats från samtliga partier i dåvarande fullmäktige att bygga upp en folkhögskola i Fårösund.
För att säkra arbetstillfällen, öka befolkningen och bredda utbudet.
Folkhögskolan bidrar med utveckling i två av våra serviceorter, Hemse och Fårösund. Med
inflyttning av elever och personal, arrangemang och ökad lokal handel genererar
folkhögskolan i allra högsta grad positiv utveckling av den gotländska landsbygden.
Regionfullmäktige fattade 2014 beslut om att samtliga beslut som fattas ska
landsbygdssäkras. Med landsbygdssäkring menas att innan beslut fattas ska Region Gotland
ta fram hur beslutet kan påverka landsbygden, positivt eller negativt. När jag läser kallelse
och protokoll hittar jag inte i underlaget att sådan analys är gjord. Jag vill med anledning av
detta ställa tre frågor till gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande Andreas
Unger (M):

1. Hur arbetar GVN för att fullfölja regionfullmäktiges beslut?
2. Vilken metod har GVN använt för att säkerställa landsbygdssäkringen i beslutet om
internbudget 2020
3. Vad blev utfallet av landsbygdssäkringen av beslutet om internbudget 2020 i GVN

Filip Reinhag (S) 2019-12-13

Interpellationssvar
2020-02-17

Interpellationssvar angående landsbygdssäkring av beslut

Svar på interpellation från Filip Reinhag angående landsbygdssäkring av beslut.
Fråga: Hur arbetar GVN för att fullfölja regionfullmäktiges beslut?
Mitt svar:
Det har inte tagits fram någon tydlig modell eller checklista inom Region Gotland kring hur
landsbygdssäkringen ska tillämpas. Det som finns att tillgå är fullmäktiges beslut från 2014 som
säger ”att innan beslut fattas ska Region Gotland ta fram hur beslutet kan påverka landsbygden,
positivt eller negativt.”. När tjänsteskrivelser eller konsekvensanalyser tas fram inför beslut så är
det bland annat landsbygdsperspektivet som finns i åtanke, bland övriga perspektiv.
Fråga: Vilken metod har GVN använt för att säkerställa landsbygdssäkringen i beslutet om internbudget 2020
Mitt svar:
Inför beslutet fick nämndens politiker ta del av en konsekvensanalys från rektorn på Gotlands
folkhögskola. I konsekvensanalysen beskrevs tre scenarier gällande besparingarna. Utifrån
underlaget går det att dra slutsatser att dessa besparingar kommer att drabba orterna i fråga
gällande arbetstillfällen, minskat elevunderlag, utflyttning, boendemöjligheter, restaurang,
förlorade intäkter till omkringliggande verksamhet. Utifrån scenario A som innebär att den totala
minskningen på 3,5 miljoner, vilket är ca. 7% av Folkhögskolans totala budget, fördelas på båda
orterna blir konsekvenserna mindre kännbara eftersom stor del av verksamheten finns kvar såväl
i Fårösund som Hemse. Skulle all verksamhet upphöra i Fårösund eller Hemse som är beskrivet i
scenario B respektive C så skulle konsekvenserna av beslutet bli betydligt mer omfattande för
berörd ort.
Då GVN fattade beslut om internbudget 2020 (GVN § 113, 2019-11-20) togs beslutet med
följande motivering: ”Internbudget år 2020 godkänns med tilläggen att kustateljén i Fårösund
samt att folkskolan i Fårösund och Hemse ska finnas kvar”.
Fråga: Vad blev utfallet av landsbygdssäkringen av beslutet om internbudget 2020 i GVN
Mitt svar:
Se ovan. Utifrån konsekvensanalysen ett negativt utfall för Fårösund och Hemse. Samtidigt så har
GVN genom sitt förtydligande i beslutet bestämt att båda skolorna ska vara kvar, vilket får anses
vara positivt även om utbildningar dessvärre kommer att läggas ner.
Tack för uppmärksammandet av området.

Andreas Unger
Ordförande för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Interpellation
till gymnasie- och
vuxenutbildningens ordförande
Andreas Unger om
Region Gotlands
arbetsmarknadsåtgärder.

2019-12-16

Arbetsförmedlingens insatser på Gotland har minskat under året på grund av
minskad budget till deras verksamhet. För framtiden är både uppdrag och omfattning
oklart. Detta berör givetvis gotlänningarna och regionens verksamhet på olika sätt.
En verksamhet som upphört under året (sommar 2019) är UngKOMP som riktade
sej till unga upp till 24 år i behov av stöd för att få arbete eller börja studera.
UngKOMP hade en bred kompetens för att möta unga med både mindre och mer
omfattande behov av stöd. En verksamhet som kunde möta unga utifrån deras
behov och förutsättningar. Att verksamheten upphört och inte ersatts av något
motsvarande har minskat möjligheterna att få stöd framför allt för de som är över 20
år och inte omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret, dvs Ungdomskrafts
verksamhet. Flera av de verksamheter som möter dessa unga är bekymrade och har
uttryckt oro över detta. En oro som jag delar, det är viktigt för unga människor att få
ett arbete eller komma i studier som leder till jobb.
Fråga: Planeras några åtgärder med förstärkt stöd för unga vuxna i
behov av det?

För gotlänningarna är det bra när myndigheter som Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan kan arbeta i samverkan med Region Gotland i insatser till de som
behöver samordnat stöd. En samverkan som kan ske genom Samordningsförbundet
– Finsam eller mellan Region Gotland och Arbetsförmedlingen i olika insatser, tex
UngKOMP. En viktig ram för samverkan mellan Region Gotland och
Arbetsförmedlingen har varit ett avtal mellan parterna. Avtalet har haft sin bakgrund
i det nationella uppdraget Delegationen för Unga till arbete – DUA (senare
Delegationen för Unga och Nyanlända till arbete). Det nuvarande avtalet har gått ut
och vad jag förstår har arbetet med ett nytt avtal påbörjats.
Fråga: Vad anser du vara viktigt i det nya avtalet?

Vänsterpartiet

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

Ett konkret och bra exempel på samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Region
Gotland är verksamheten VuxKomp. På regionens hemsida beskrivs verksamheten
så här:
Vägen ur ekonomiskt bistånd - Vuxkomp
Region Gotland och Arbetsförmedlingen arbetar tillsammans för att personer som
beviljats ekonomiskt bistånd snabbare ska nå egen försörjning.
VuxKomps verksamhet syftar till att stärka, motivera och vägleda människor till arbete
eller studier. Vägen till egen försörjning kan vara olika lång och bestå av olika steg. Du
ansvarar själv för hur vägen dit kommer att se ut.
Tillsammans skapar vi en handlingsplan där det framgår vad personen behöver göra för
att öka dina möjligheter till arbete eller studier. Planen kan innehålla studie- och
yrkesvägledning, stöd i jobbsökande, praktik, miniföreläsningar, studiebesök hos
arbetsgivare, arbetsträning, friskvård m.m.
Frågor:
Hur ser framtidsplanerna ut för VuxKomp?
Under 2019 har verksamheten riktat sej till de som gör en nyansökan
om försörjningsstöd, finns det planer på att utveckla verksamheten och
erbjuda insatser också till dem som haft försörjningsstöd en längre tid?

Brittis Benzler
Vänsterpartiet

Interpellationssvar
2020-02-17

Interpellationssvar angående Region Gotlands arbetsmarknadsåtgärder

Svar på interpellation från Brittis Benzler om Region Gotlands arbetsmarknadsåtgärder.
Fråga: Planeras några åtgärder med förstärkt stöd för unga vuxna i behov av det? (målgruppen gällande
UngKomps verksamhet)
Mitt svar:
Det är riktigt att Ungkomp har upphört men målgruppen är numera inkluderad i Vuxkomp, där
Ungdomscoachen som tidigare arbetade inom Ungkomp är involverad. Arbetet fortsätter.
Fråga: Vad anser du vara viktigt i det nya avtalet? (DUA - Delegationen för Unga och Nyanlända till arbete).
Mitt svar:
Det kommer skrivas fram en ny överenskommelse med Arbetsförmedlingen inom ramen för
DUA, en anställd på förvaltningen har fått ett särskilt uppdrag att göra det. Verksamheten har
även ansökt om statsbidrag för utarbetande av en lokal överenskommelse om samverkan. Avtalen
tas som sagt fram i detta nu men som tidigare DUA avtal är det viktigt att avtalen fokuserar på att
tydliggöra samverkan på strategisk nivå, samverkan för kontinuitet och samverkan i ett brett
perspektiv.
Fråga: Hur ser framtidsplanerna ut för VuxKomp?
Mitt svar:
Utvecklingsarbetet med VuxKomp har fortsatt och idag är verksamheten i full gång och goda
resultat kan uppvisas. Målgruppen har vidgats från att tidigare ha varit de som är 25 år och äldre,
till att nu även omfatta individer från 18 år och uppåt. Det finns behov av en utökning av
Vuxkomp-verksamheten. Detta då fler personer från målgruppen som står långt ifrån
arbetsmarknaden beräknas kunna delta i Vuxkomp. Även fler från målgruppen etablering
förväntas delta framöver. Dialoger förs nu kring finansiering av fortsatt verksamhet.
Fråga: Under 2019 har verksamheten riktat sig till de som gör en nyansökan om försörjningsstöd, finns det
planer på att utveckla verksamheten och erbjuda insatser också till dem som haft försörjningsstöd en längre tid?
Eftersom det förs dialoger kring finansieringen av befintlig verksamhet så är det svårt i detta nu
att besvara frågor om utveckling av verksamheten – även om det finns en (regional) förväntning
på att verksamheten ska kunna utökas.

Övergripande svar:
Vi ämnar även anmäla utbildnings- och arbetslivsförvaltningen till ett utvecklingsprogram inom
SKR med syfte att utveckla ett förebyggande arbete och ge fler unga möjlighet att bli behöriga till
gymnasiet och fullfölja sin utbildning där. Utvecklingsprogrammet heter fullföljd utbildning "Förutsättningarna för att en elev ska slutföra gymnasiet grundläggs i grundskolan. Forskning
visar på vikten av tidiga insatser och ett främjande och förebyggande arbete för att stödja elever
att fullfölja sina studier i såväl grund- som gymnasieskola. Med tydliga rutiner och systematisk
analys av elevers resultat, närvaro och välbefinnande kan signaler fångas upp i tid och adekvata
åtgärder sättas in. Effekterna blir fler behöriga elever till gymnasieskolan, ökad genomströmning
på gymnasieskolan och minskade kostnader på lång sikt."
Tack för uppmärksammandet av området.

Andreas Unger
Ordförande för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Interpellation
till gymnasie- och
vuxenutbildningens ordförande
Andreas Unger om
besparingarna på den
gotländska vuxenutbildningen

2019-12-16

På gymnasie– och vuxenutbildningsnämndens senaste sammanträde den 20
november, fattade en oenig nämnd, beslut om direkta besparingar under år 2020, på
totalt fem miljoner kronor för nämndens ansvarsområden. Folkhögskolan får en
direkt besparing på 3,5 miljoner kronor och vuxenutbildningen ska spara 1 miljon.
Därutöver ska Ungdomsenheten och Arbetsmarknadsenheten spara en halv miljon.
Som vi alla förstår handlar inte detta enbart om kronor och ören. Det påverkar
människor när exempelvis utbildningar som Ella Music och Livskraft läggs ner. Det
spelar roll, för det gotländska samhället. Den minskning av möjligheter som
besparingarna faktiskt innebär, kommer också betyda ett utökat ansvar och
arbetsbörda för öns socialförvaltning.
Besparingsbesluten var som sagt inga enhälliga beslut i GVN. Jag vill nu därför ställa
följande frågor till nämndens ordförande (tillika ordförande för Gotlands
folkhögskola):
- Vilket ansvar har du som GVN:s ordförande för de konsekvenser som
besparingarna inom folkhögskolan och vuxenutbildningen för med sig?
- På vilket sätt har GVN samrått med Socialnämnden kring konsekvenserna av
nedläggningen av exempelvis linjen Livskraft på folkhögskolan i Hemse?
- Minskad folkhögskoleverksamhet bör kunna leda till minskade statsbidrag. Hur
har detta undersökts och vad visar resultatet?
Victoria Öjefors-Quinn
Vänsterpartiet

Vänsterpartiet

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

Interpellationssvar
2020-02-17

Interpellationssvar angående besparingarna på den gotländska
vuxenutbildningen

Svar på interpellation från Victoria Öjefors-Quinn angående besparingarna på den gotländska
vuxenutbildningen.
Fråga: Vilket ansvar har du som GVN:s ordförande för de konsekvenser som besparingarna inom
folkhögskolan och vuxenutbildningen för med sig?
Mitt svar:
En nämnd har sitt uppdrag från fullmäktige. Uppdraget är att förvalta och genomföra det som
fullmäktige definierat för nämnden, bland annat mål och beslut. Med uppdraget följer nämndens
verksamhetsansvar. Ledamöterna i nämnden har också ett enskilt ansvar – att delta i arbetet, följa
mål, beslut och föreskrifter och att inte agera utanför uppdragets förutsättningar och ramar. Som
ordförande har man ett övergripande ansvar men det är viktigt att understryka att ordföranden
inte har ett större mandat att besluta eller agera i nämndens namn. Ordförande har därför inget
särskilt ansvar för de beslut som nämnden fattar utan det är ett gemensamt nämndansvar. Det
som särskilt åligger ordförande står i Region Gotlands allmänna reglemente (8 §).
Fråga: På vilket sätt har GVN samrått med Socialnämnden kring konsekvenserna av nedläggningen av
exempelvis linjen Livskraft på folkhögskolan i Hemse?
Mitt svar: Det har ej skett någon konsekvensanalys gällande Livskraft mellan dessa två nämnder,
men fortsatt dialog kommer ske.

Fråga: Minskad folkhögskoleverksamhet bör kunna leda till minskade statsbidrag. Hur har detta undersökts
och vad visar resultatet?
Mitt svar:
Gotlands folkhögskola har i sin konsekvensanalys beskrivit effekten av minskad
folkhögskoleverksamhet. De tre scenarierna är beskrivna utifrån 2019 års kostnadsbild och visar
på nettobesparingar vid en neddragning/nedläggning av verksamhet eller utbildningar. Mer
produktion (utbildningar) har bedrivits än vad som har genererat statsbidrag och därför har det
funnits ett utrymme att minska volymen utan att det påverkar det statliga stödet.
Folkbildningsrådet ”Statsbidrag till folkhögskolor, villkor och fördelning” är en källa för
information. Där står att antalet genomförda deltagarveckor är grunden för statsbidragets storlek
och att det är Folkbildningsrådet som fastställer taket för antalet bidragsberättigade
deltagarveckor.

Interpellationssvar
2020-02-17

Vidare står att:” Utöver statsbidrag från Folkbildningsrådet utgår också medfinansiering till
verksamheten i form av bidrag från det egna landstinget/regionen samt mobilitetsersättning. Det
är varje landsting och region som var för sig beslutar om bidragen, som därför kan variera, men
Sveriges Kommuner och Landstings rekommendation är 25% av deltagarveckans värde.
Folkhögskolorna måste själva ansöka om såväl bidrag som mobilitetsersättning från respektive
landsting och region”.
Tack för uppmärksammandet av området.

Andreas Unger
Ordförande för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Marknadsför kollektivtrafiken
Vi politiker och medarbetare på Region Gotland ansvarar för en fantastisk produkt kollektivtrafiken. Den gör det möjligt för flera av oss att tillsammans ta oss runt på Gotland,
till och från Visby eller mellan olika platser på hela ön. Tyvärr finns inte möjligheten för alla,
men flera av oss kan åka till jobbet, till affären, till gymmet eller till kompisar och naturen
med buss. Vi kan också med ettans buss ta oss till Regionfullmäktiges sammanträden på
Visborg.
Vi vet att vi på Gotland är sämst i landet på att åka kollektivtrafik. Gotland är Sveriges
biltätaste län, och vanan att resa med bil är djupt rotad hos oss gotlänningar. Tyvärr har vi en
kollektivtrafik som idag ligger i bottenskiktet i landet, och det måste vi politiker se till att
ändra på. Det handlar om klimat och det handlar om välfärd. Det är vårt ansvar att på lång
sikt arbeta för en kollektivtrafik som är tillgänglig för fler. Det finns dock åtgärder vi kan
göra redan idag.
Fler bussar och tätare turer är ett viktigt steg på vägen, men det svåraste återstår beteendeförändring. Där kan vi, genom att aktivt lyfta fram kollektivtrafiken som ett
alternativ, påbörja en förbättring redan nu.
Vi vet ju hur det fungerar med marknadsföring. Vi matas ständigt och jämt med en produkt
ett företag vill att vi köper. Låt oss göra likadant när det gäller att lyfta fram kollektivtrafiken
på Gotland. Genom att komplettera våra kallelser och inbjudningar med tydlig information
om hur besökare kan ta sig till mötet med kollektivtrafiken gör vi den resan till norm för hur
vi transporterar oss.
Vi yrkar därför att:
-

Alla våra interna och externa kallelser och event kompletteras med information om
hur man tar sig till mötesplatsen med buss, samt med en länk till kollektivtrafikens
hemsida och kollektivtrafik-appen Ridango.

-

Start- och sluttider för möten, seminarier och evenemang anpassas efter
kollektivtrafikens ankomst- och avgångstider.

20200130
Gerd Holmgren m.fl Feministiskt initiativ Gotland

–
Politiskt inflytande och
politiskt ansvar för
upphandling.
Motion

17 februari 2020

På senare år har några stora upphandlingar beslutats av tjänstemän och inte
av Regionstyrelsen. Vi tänker till exempel på beställningscentral för
färdtjänst/sjukresor och bussupphandlingen. Det är helt i linje med
delegationsordning men ett avsteg från en äldre överenskommelse att stora
eller politiskt viktiga upphandlingar ska hanteras av, eller ske i nära dialog
med Regionstyrelsen. Som goda exempel ser vi livsmedelsupphandlingar
som genomförts i nära dialog med RS-AU och Rs så att politikerna haft
möjlighet att påverka.
Vi anser att det är politikerna som ska besluta om stora eller politiskt viktiga
upphandlingar. De krav som ställs påverkar ju så väl tjänsten eller varan
som samhället. Det är därför viktigt att politikerna får möjlighet att göra de
olika avvägningar som kan finnas om allt från miljö och sociala krav till
”paketering” och anbudstid. Det är bara då som politiker kan ta ansvar fullt
ut för upphandlingarna.
Precis som vid byggnationer kan det ibland vara lämpligt med politiska
referensgrupper vid vissa upphandlingar, till exempel om flera nämnder
berörs. Det är då viktigt att dessa får möjlighet att följa arbetet med
upphandlingen hela vägen, och även ge synpunkter inför fastställande av
beslutsunderlaget. Det är också möjligt att låta flera nämnder/styrelsen ta
beslut om ett anbudsunderlag.
Att politikerna får större insyn i och tar ett tydligare ansvar för
upphandlingar är inget nytt för Region Gotland, så arbetar flera av
nämnderna.

Vänsterpartiet yrkar därför:

•
•
•

- att rutiner tas fram för användandet av referensgrupper vid
upphandling.
- att nämnderna ser över sina rutiner så att politiker ges möjlighet till
inflytande och ansvarstagande.
- regler och delegationsordning ändras så att Regionstyrelsen
hanterar stora eller politiskt viktiga upphandlingar.

Peter Barnard (V)

Brittis Benzler (V)

Thomas Gustafson (V)

Annamaria Bauer (V)

Per Edman (V)

Victoria Öjefors Quinn (V)

Jörgen Benzler (V)

Interpellation
till ordförande i GVN, Andreas
Unger om utbildningen
Livskraft på folkhögskolan.

Sjonhem 20200212
I en snabb process före jul beslutade Gymnasie- och Vuxenutbildningsnämnden,
som också är styrelse för folkhögskolan om ett sparkrav som enligt uppgift innebär
att utbildningen Livskraft på skolan i Hemse läggs ner.
Livskraft var från början ett ESF-projekt finansierat av EU med syfte att öka möjligheten
för personer att återgå till arbetsmarknaden efter lång tid utanför. Resultatet av projektet
var så gott att kursen permanentades 2014. De goda resultaten har fortsatt. Från
höstterminen 2016 övergick kursen till att vara en tvåterminers sammanhållen kurs.
Samarbetspartners har varit och är Af, Stöd- och försörjningsenheten,
Sjukvården/Psykiatrin samt arbetsplatser som tagit emot våra deltagare för
praktik/arbetsträning.
Livskraft bygger på
-att utmana och stärka deltagares självkänsla/självförtroende
-att öppna för nya bilder av sig själv
-att bryta negativ självbild
-att stötta deltagare, vid behov, i kontakt med myndigheter, vård m.m.
Detta sker genom att kursen arbetar med att kreativitet/spontanitet/trygghet. Öva sig att
uttrycka sig, samtal i grupp och enskilt. Livskraft stöttar individer i deras planering för
framtiden. Livskraft är en stark kraft när det gäller att få personer att skapa nya vägar och
att gå vidare, stärkta och med livslust.
De som sökt sej till Livskraft har en blandad bakgrund. Allt från unga personer som kört
fast och behöver gå vidare i sitt liv, till vuxna med ett yrkesliv där man oftast ”gått in i
väggen”. En del har avbrutit sin sjukskrivning för att gå Livskraft. Flera deltagare har
psykiatriska/neuropsykiatriska diagnoser. Majoriteten av deltagarna är kvinnor.
Resultaten är väldigt goda där deltagare går vidare till arbete, studier eller annan
verksamhet för att komma vidare i livet. Det innebär att Livskraft är en
samhällsekonomisk investering.

Min bild är att det var en väldigt snabb beslutsprocess med bristfälliga underlag. Jag
vill därför ställa några frågor om beredningen av ärendet och framtiden för de
människor som till hösten inte kommer att kunna söka Livskraft.

Vänsterpartiet

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

Mina frågor:
1. - Vilka insatser planeras av GVN för målgruppen om Livskraft läggs ner?
2. - Planeras insatser för målgruppen från andra nämnder om Livskraft läggs
ner?
3. - Att lägga ner Livskraft innebär en risk för ökade kostnader för
försörjningsstöd. Planerar GVN att flytta över medel till SON för detta?
4. Hur har frågan behandlats i den samrådsgrupp som finns med föreningar för
personer med funktionsnedsättning.
Brittis Benzler
Vänsterpartiet

Interpellation ställd till Regionstyrelsens ordförande Eva
Nypelius gällande välfärdsmiljonerna och framtiden för
Gotlands Folkhögskola

Vi var många som besökte Restaurang Utsikten i Fårösund 29/1-20 för att höra samtalet om
nedskärningarna i Gotlands Folkhögskola. För alla oss som var där blev det tydligt vilka
konsekvenser nedskärningarna får och hur illa förankrat beslutet är hos skolledning, elever,
lärare och civilsamhället Fårösund.
Om Ella Music Education läggs ner försvinner den fristad utbildningen inneburit för kvinnor
och transpersoner som vill jobba med musik. Många års arbete för en mer jämställd och
inkluderande bransch går om intet.
Om SFI flyttar från Fårösund till Visby slås flera familjers liv i spillror när den långa pendlingen
gör det omöjligt för föräldrar med hem och barn i Fårösund att fortsätta sin utbildning. Med
akut bostadsbrist i Visby finns inga andra alternativ än att avsluta sin utbildning eller lämna
Gotland.
Om Livskraft lägger ner i Hemse försvinner möjligheten för utbildningens elever att hitta nya
vägar och inspiration att komma framåt i livet.
Om Folkhögskolan töms på elever blir kvarvarande utbildningar mindre attraktiva och
utbildningarna riskerar att förlora engagerade lärare och andra medarbetare. Framtidstron och
viljan att investera i Fårösund och Hemse minskar i samma takt.
Sedan Alliansen på Gotland först drev igenom nedskärningarna har partier i Riksdagen drivit
igenom förslag som genererar tiotals miljoner i tillskott till Region Gotlands budget. Trots detta
finns inga klara besked om hur dessa miljoner ska användas. Vi i F! Gotland befarar att
pengarna läggs på hög istället för att exempelvis rädda Gotlands Folkhögskola. Vi ställer därför
följande frågor till Regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius:

-

Hur kommer Alliansen garantera att tillskottet till Region Gotlands budget stärker
välfärden för gotlänningarna?

-

Nu när vi känner till konsekvenserna av nedskärningarna i Folkhögskolan, kommer
Alliansen skjuta till de 3,5 miljoner som behövs för att rädda Gotlands Folkhögskola?

Gerd Holmgren, Feministiskt initiativ Gotland

2020-02-17

INTERPELLATION
Interpellation till Socialnämndens ordförande Rolf Öström (M)
Konsekvensbeskrivningar av sparbetingen på regionens särskilda boenden.
Alliansen fick med stöd av SD majoritet för sin budget i fullmäktige. Det innebär att
socialnämnden måste skära bort 13 miljon kronor under 2020 ur sin budget. I nämnden har
denna besparing beslutats utan konsekvensbeskrivning och klargörande hur dessa 13 miljoner
ska skäras bort ur nämndens kostnader. Någorlunda klart är att 2-3 miljoner skärs på stödet till
de sociala företagen. Och mycket summariskt och utan konsekvensbeskrivningar anges att 10
miljoner kronor ska skäras på de av regionen drivna särskilda boendena.
Trots många frågor i nämnden har varken alliansen eller förvaltningen kunnat ange hur dessa
10 miljoner kronor ska skäras bort från de särskilda boende, som till största delen bebos av
gotlänningar över 80 år.
Jag vill därför ställa följande frågor till Socialnämndens ordförande Rolf Öström (M) om
konsekvenserna av nedskärningarna på 10 miljoner kronor på regionens särskilda boenden.
1. Varför har varken alliansen eller förvaltningen lämnat tydliga
konsekvensbeskrivningar av hur en minskning av 10 miljoner slår mot de äldre och
personalen på de regiondrivna särskilda boendena? Gäller inte beredningstvånget i
Socialnämnden längre?
2. Kan socialnämndens ordförande idag redogöra för hur nedskärningarna kommer att
påverka de äldres vardag på de regiondrivna särskilda boendena? Kommer det att
skäras ner på matkostnaderna? Dras fritidsaktiviteter in? Blir det mindre tid för social
samvaro som motverkar ensamheten hos de äldre?
3. Hur kommer besparingarna att slå mot personalen? Innebär 10 miljoner kronor minus
att minst 20 stycken i personalen kommer att successivt tas bort under året? Är det
permanent vikariestopp under 2020?
Håkan Ericsson (S)
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INTERPELLATION
Interpellation till regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C)
Riktlinjer för de ekonomiska nedskärningar regionen.
Den borgerliga alliansen har med stöd av SD beslutat att minska regionens kostnader med
cirka 60 miljoner kronor varje år de kommande 3 åren. Nedskärningsarbetet är i full gång i
nämnderna och bilden visar en kortsiktig spretighet och brister i både demokratisk hantering
och beredning av konsekvenser.
Jag vill därför ställa följande frågor till regionstyrelsens ordförande, som har det yttersta
tillsynsansvaret för nämndernas agerande särskilt i ekonomiska frågor.
1. Finns några riktlinjer för hur nedskärningarna ska genomföras vad gäller
beredningstvång och konsekvensanalyser? Liksom den demokratiska hanteringen och
möjlighet för alla politiskt valda i nämnderna att få underlag som visar på
konsekvenser och andra möjligheter till nedskärningar ekonomiskt?
2. Får en nämnd besluta om besparingar, som ger ökade kostnader i en annan nämnd?
Får en nämnd besluta om nedskärningar som innebär ökade kostnader för övriga delar
av regionens verksamhet. Exempelvis saknas analys av vilka ökade kostnader
regionens måltidskostnader kan få av en konkurrensutsättning av öns särskilda
boenden. Och hur kommer höjda kostnader för färdtjänsten för individerna, att slå på
ökade kostnader för försörjningsstöd.
3. Ska de ekonomiska nedskärningarna prövas mot regionens riktlinjer om
barnperspektiv, landsbygdssäkring och skydd för funktionsnedsatta? Ska de
ekonomiska nedskärningarna prövas mot det regionala utvecklingsansvaret, som
regionen har? Får nedskärningar på Folkhögskolan i Fårösund och Hemse äventyra
den regionala utvecklingen på hela ön och på sikt öka regionens kostnader totalt?

Håkan Ericsson (S)
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INTERPELLATION
Interpellation till regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C)
Nämndernas ansvar att samråda med Pensionärsrådet.
Pensionärsrådet är ett samrådsorgan, som enligt regionstyrelsen reglemente ska användas för
att samråda om väsentliga frågor för de äldre på Gotland. Rådet består av företrädare för de
stora rikstäckande pensionärsorganisationerna och har av regionstyrelsen antagna riktlinjer för
sitt arbete. Tidigare har pensionärsorganisationerna riktat stark kritik mot rådets verksamhet
då det bara handlat om information om redan fattade beslut. Inte mycket till samråd. Detta
skulle förhoppningsvis ändras genom de nya riktlinjerna. Dessa visar tydligt att det inte bara
handlar om information, utan även samråd om förändringar som berör pensionärerna. Se
valda delar av riktlinjerna:
”Pensionärsrådet ska vara ett organ för samråd och ömsesidig information mellan Region
Gotland och företrädare för pensionärsorganisationer av riksomfattande karaktär, med
verksamhet på Gotland.
Rådet syftar till att skapa bättre förutsättningar för pensionärsorganisationerna och deras
medlemmar att medverka och ha inflytande genom dialog mellan organisationerna och
Region Gotland.
Region Gotland ska informera pensionärsrådet om planer för förändringar av regionens
verksamheter som berör pensionärerna.
Pensionärernas representanter kan i rådet informera om utvecklingsbehov och ge förslag till
lämpliga förändringar av Region Gotlands verksamheter som berör äldres möjligheter till en
god livskvalitet.
Pensionärsrådet kan vara ett remissorgan i frågor av principiell och övergripande karaktär.”
Då alla pensionärsorganisationerna i pensionärsrådet uttryckt starkt missnöje med samrådet
om den planerade konkurrensutsättningen av 6 av öns 10 särskilda boendena vill jag ställa
följande frågor till regionstyrelsens ordförande.
1. Har du som regionstyrelsen ordförande klargjort för alla nämndordförande att de
måste samråda med Pensionärsrådet före beslut om stora förändringar som berör de
äldre på Gotland? Tycker inte du att konkurrensutsättning av 6 av öns 10 särskilda

boende är en fråga av principiell och övergripande karaktär för äldre på Gotland, som
kräver samråd i pensionärsrådet före beslut?
2. Borde inte Pensionärsrådet vara ett remissorgan i denna principiella och övergripande
fråga då det berör 75 procent av öns äldre, som idag bor på offentligt drivna säbon,
men kan hamna på privat drivna säbon, av besparingsskäl?
3. Tycker du det är viktigare att fatta snabba beslut av ekonomisk och praktisk art, som
drabbar vård, omsorg och livsmöjligheter än att först samråda med Pensionärsrådet
och Tillgänglighetsrådet. Är samråd, bara information om redan fattade beslut, den
policy som det nya ledarskapet i region Gotland står för?

Håkan Ericsson (S)
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INTERPELLATION
Interpellation till regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius
Gotland har, som alla andra regioner, det regionala utvecklingsuppdraget. Genom uppdraget
ska Region Gotland skapa förutsättningar för en utveckling som leder till hållbar tillväxt.
Uppdraget utgår från de lokala och regionala förutsättningarna. Det regionala
utvecklingsuppdraget är kopplat till länets geografi - samtliga invånare, ideell sektor,
kommuner, statliga myndigheter universitet/högskola och näringsliv som alla kan bidra till
länets utveckling. Samverkan, dialog och helhet präglar uppdraget. Hela Gotland ska ges
förutsättningar.
I både den regionala utvecklingsstrategi vi har, i den vi arbetar med nu samt i styrkort vi haft
och har lyfts vikten av befolkningsökning. Region Gotland arbetar med frågan till exempel
genom framtagande av programmet Bo, leva och verka på Gotland som syftar till att
undersöka vad som får folk att välja och flytta till Gotland samt bli kvar. Med den
demografiska utmaning vi står inför med fler barn och äldre och i relation till det få i arbetsför
ålder är målet nu inriktat på fler i arbetsför ålder. Övergripande mål för arbetet är att vi ska bli
fler i arbetsför ålder.
Som regionalt utvecklingsansvarig har Region Gotland också ett tydligt ansvar för hela
Gotlands utveckling. Att få fler att välja att bo, leva och verka utanför Visby är avgörande för
det. Serviceutbudsstrategin är en del i hur Region Gotland tar det ansvaret. Under förra
mandatperioden togs förstudien Utveckling på norra Gotland fram för att visa och ge riktning
i arbetet för utvecklingen där. Där lyfts viktiga perspektiv fram för att möta de utmaningar
som finns. Region Gotlands roll som aktör i det arbetet är avgörande.
Besluten fattade inom Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kring besparingar för
Gotlands folkhögskola väcker frågor kopplade till det regionala utvecklingsansvaret. Vid
möte i Fårösund anordnat av lokala aktörer fanns inte regionstyrelsens ordförande med.
Många frågor blev därför obesvarade och de svar som gavs där blev mer utifrån nämndens
mer strikta ekonomiska ansvar.
Vid mötet kom en del fram som är viktigt och som har direkt med det regionala
utvecklingsansvaret att göra.
1. Beslutet tycks inte hänga ihop med och ta avstamp i tidigare beslut vi tagit för att
stärka och säkra utveckling i Fårösund. Det finns få saker politiken kan fatta beslut om

som ger direkt effekt i en bygd. Att inrätta en folkhögskola är dock ett sådant. Det var
därför vi gjorde det i samband med nedmonteringen av försvaret. Det var den insats
och det handlag vi gjorde då med bygden. Nu har vi program Norra Gotland,
Serviceutbudsstrategi, vår Regionala utvecklingsstrategi och inte minst ett än mer
tydligt regionalt utvecklingsuppdrag. I alla dessa delar lyfts tillgången till arbete i
offentlig verksamhet och offentlig service upp som viktiga delar för möjligheten att bo
och leva över hela ön. Beslutet sviker bygden.
Frågor:
—> Hur diskuterades effekterna för landsbygderna och orterna Hemse och Fårösund inför
beslut i regionledningen?
—> Hur har hänsyn tagits till förstudien Utveckling norra Gotland som Region Gotland tagit
fram och beslutat om år 2018? Hur jobbar regionledningen nu utifrån förstudien?
—> Lyfte man landsbygdssäkring som princip inför beslut?
—> Har Regionstyrelsens ordförande tagit sitt helhetsansvar och ställer sig Eva Nypelius då
bakom beslut som slår mot landsbygdens utveckling och tillväxt?
—> Är det andra insatser regionledningen tänker är mer verksamma för utvecklingen i
Fårösund? Hur kommer det iså fall att beslutas om dessa?
—> Har dialog förts i samhället med tex lokalt näringsliv före beslutet?
2. Beslutet leder till att direkt blir färre människor som flyttar till och bor i Fårösund.
Färre människor i arbetsför ålder. Det som är vårt enskilt viktigaste mål i regionala
utvecklingsstrategier. Utöver denna direkta effekt riskerar attraktiviteten på skolan att
minska. Det krävs en kritisk massa av studerande för att någon ska fatta beslutet att
flytta till den norra delen av Gotland. Konkurrensen är hård. Andra författarskapet och
filmutbildningar kräver en mindre flytt än ut i Östersjön. Risken är alltså att beslutet
leder till minskad attraktivitet och därmed ännu färre som faktiskt flyttar till Fårösund.
Frågor:
—> Hur tänker regionledningen att risken ser ut för Fårösund med avseende på
befolkningsutveckling?
—> Är befolkningstillväxt viktig också för landsbygden? För Fårösund? Finns andra insatser i
så fall för att verka för ökad inflyttning på orten?
3. Vi måste lyckas med integration. I Fårösund bor flera familjer där föräldrarna går i SFI
på Gotlands Folkhögskola. Vid mötet gavs berättelser från dessa. Flera av dem är
ensamstående föräldrar med många barn. Barnen har ofta lämnat svåra omständigheter
och har särskilda behov som kräver att föräldrarna finns förhållandevis nära dem i
vardagen. Pendling till Visby är inte att alternativ. Nu riskerar dessa att bli sittande
hemma istället för att få delta i undervisning och socialt sammanhang. Det missgynnar
integrationen och återigen skulle ett regionalpolitiskt ansvar behövas. Här riskerar vi
att inte bidra till att den som kan studera och arbeta gör det. Vi bromsar utveckling och
integration i och med beslutet. Drygt 40% av barnen i förskolan är barn till föräldrar
som flytt hit. 20% av barnen i skolan. Dessa barn är viktiga för verksamheterna. Om
förutsättningar inte finns för familjerna att stanna i Fårösund kommer flytt till andra
delar av landet vara alternativ (givet den bostadsbrist vi har i Visby). Här riskerar vi
att mista viktiga framtida medarbetare och gotlänningar samt underlag för förskola och
skola. Här saknas också den regionalpolitiska analysen.

Frågor:
—> Vilken analys gjordes i regionledningen kring negativ påverkan på
integrationsprocessen?
—> Vilka andra insatser planeras för individer som inte kommer kunna pendla till SFI i
Visby?
—> Minskat elevunderlag i förskolan och skolan är en risk om familjer flyttar. Hur ser
Regionstyrelsens ordförande på det? Diskuterades det före beslut?
4. När attraktiviteten (riskerar) gå ner i och med att profilutbildningar som ELLA läggs
ner och det blir färre studerande på skolan riskeras i förlängningen också
filmutbildningarna. Region Gotland har under lång tid investerat i film. Just
investering i film är också en verksamhet som direkt gynnar utveckling och tillväxt
lokalt. Vår filmsatsningen finns till stor del i Fårösund och på norra Gotland. Om vi
inte lyckas fylla filmutbildningarna kommer den satsningen på film i sin helhet att
riskeras.
Frågor:
—> Hur ser Regionstyrelsens ordförande på filmsatsningen långsiktigt?
—> Om elevunderlaget minskar och kostnaden per elev för att driva och hålla igång
Kustateljen ökar - hur tänker Regionstyrelsens ordförande då kring Kustateljen?
5. Kompetensförsörjning är en av Region Gotlands tuffaste utmaningar. Både i offentlig
sektor och i näringslivet är svårigheten att hitta rätt kompetens ett faktum. Det blir ur
det perspektivet viktigt med utbildning, bildning och lärande genom hela livet.
Utbildningar som Livskraft är viktig för den som av olika skäl hamnat långt ifrån
utbildning och jobb. Här plockar vi bort en viktig del av en sådan väg där jobb och
egen försörjning är målet. En stor vinst för både individ och samhälle. Beslutet
drabbar också utbildnings- och bildningsutbudet i stort på kort sikt och i ännu högre
grad på längre sikt. Vid mötet i Fårösund beskrevs tydligt hur attraktiviteten på
skolorna (enheterna) kommer minska. Samtidigt sparas på resurser för att
marknadsföra skolan och utbildningarna. Folkan konkurrerar med andra skolor i hela
landet. Här ser skolledningen och nuvarande studerande stor risk för framtiden. Färre
sökande år för år riskerar långsiktigt skolorna.
Frågor:
—> Hur ser Regionstyrelsens ordförande på att utbildningsutbudet minskar?
—> Planeras för andra insatser som ersätter de vägar till jobb och sysselsättning som nu
försvinner?
—> Hur ser Regionstyrelsens ordförande och styret på Gotlands folkhögskola i sin helhet?
Hur ser man på skolformen? Fyller den en funktion för Gotland? Nu kommer fasta kostnader
att landa på färre elever och kostnaden per elev går upp. Hur planerar regionledningen att ta
sig an det framåt?
—> Hur bedömer Regionstyrelsens ordförande risken för framtiden i relation till nationell
konkurrens och minskad attraktivitet?
6. Långsiktiga planeringsförutsättningar är avgörande både för Region Gotlands egna
verksamheter och för gotlänningar, samhälle och näringsliv. Besparingar i år innebär
år ett av tre. Vid mötet framgick av ordförande i GVN att andra delar av dess
ansvarsområden inte kan spara mer. Det är skälet till att 70% av nämndens besparingar

lagts på folkan. Den som överväger flytt till, driver företag eller planerar att investera i
Fårösund och Hemse borde vara värd att få förstå något om framtiden.
Frågor:
—> När kommer gotlänningar, bygder och samhällen, medarbetare och näringsliv få besked
om framtidens besparingar och hur dessa kommer drabba?
—> Hur kommer besparingar kommande år att drabba Gotlands Folkhögskola?
—> Hur kommer besparingar kommande år att drabba landsbygden?

Meit Fohlin (S)

Interpellation till
regionstyrelsens ordförande
om Gotlandshems huvudkontor

Visby 2020-02-05

I ägardirektivet till Gotlandshem står det att större investeringar ska tas upp i
regionfullmäktige så att fullmäktige får tillfälle att ta ställning till dem. I samma
direktiv ger fullmäktige Gotlandshem i uppdrag att bygga 500 lägenheter som
kommer att kosta ca 1 miljard enligt uppgifter från bolaget. Eftersom den
investeringen görs på direktiv från fullmäktige får man väl anse att fullmäktige
haft tillfälle att ta ställning i frågan. Däremot blir jag lite fundersam när jag läser i
tidningen om en annan investering som planeras, ett nytt huvudkontor för 180
miljoner. 180 miljoner, motsvarande nästan en femtedel av de lägenheter vi
förväntar oss att de ska bygga, måste väl anses vara en större investering så min
fråga är:

När kommer fullmäktige att få tillfälle att ta ställning till Gotlandshems
investering i nytt huvudkontor?
Peter Barnard
Vänsterpartiet

Vänsterpartiet

v.gotland@gmail.com
gotland.vansterpartiet.se
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INTERPELLATION
Till Tekniska Nämndens ordförande Karl-Johan Boberg
Upphandling beställningscentral
Regionstyrelseförvaltningen har upphandlat beställningscentral för färdtjänst, sjukresor,
förvaltningsresor och skolresor med taxi för tiden 2020 10-01 - 2024-09-30. Anbudstiden gick
ut 30 september 2019.
Upphandlingen har skett utan kännedom av Tekniska Nämnden. Inte heller
funktionshinderrörelsen och pensionärsorganisationer kände till eller har blivit involverade
inför upphandlingen.
I en tidigare interpellation till regionstyrelsen ordförande svarar hon på alla mina frågor att det
är upp till den förvaltning och nämnd som ansvarar för verksamheten som upphandlats, att
informera den politiska organisationen. Det är även samma förvaltning och nämnd som har
ansvar för att samråd sker med berörda grupper och i det här fallet funktionhinderrörelsen och
pensionärsorganisationer.
Mina frågor till Karl-Johan Boberg
Kände du som ordförande i tekniska nämnden till att en upphandling av beställningscentral
pågick ?
Varför har inte någon politisk nämnd informerats och involverats i en så viktig upphandling ?
Varför har inte funktionshinderrörelsen och pensionärsorganisationer informerats och getts
möjligheter att framföra synpunkter på upphandlingsunderlaget ?
Har alla synpunkter och förslag som framkommit under de senaste åren mot
beställningscentralen beaktats i den nya upphandlingen ?
Tommy Gardell (S)

Revisionsskrivelse

Regionens revisorer

Datum 2020-01-14

Regionstyrelsen

Granskning av förtroendekänsliga och ledningsnära
poster
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland har PwC
genomfört en granskning av förtroendekänsliga och ledningsnära poster.
Efter genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att Regionstyrelsens interna kontroll avseende hantering av förtroendekänsliga och ledningsnära poster inte i alla delar är tillräcklig.
Denna bedömning baseras i huvudsak på följande granskningsiakttagelser:
•

Verifiering av förtroendekänsliga och ledningsnära poster visar att syfte
finns angivet för 57 av 64 granskade fakturor. Vidare saknas deltagarförteckning och/eller uppgifter om deltagare för 26 fakturor, varav 7
saknar uppgifter om externa deltagares tillhörighet.

•

Felaktigt momsavdrag har gjorts för två fakturor. För 7 fakturor kan
bedömning av moms inte göras eftersom uppgifter om deltagare saknas.

•

Kontering bedöms korrekt för 57 fakturor. Sju fakturor bedöms felkonterade, bl.a. har personalrepresentation konterats som extern representation.

•

Av 64 granskade fakturor har 60 stycken fakturor attesterats av behörig
attestant i enlighet med aktuell attestförteckning. För fyra fakturor noteras att beslutsattestant själv deltagit eller konsumerat varan/tjänsten.
20 stycken fakturor kan ej bedömas med avseende på detta eftersom
uppgifter om deltagare saknas.

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

Org nr 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Regionens revisorer

Resultat av genomförd granskning framgår i sin helhet i bifogad rapport.
Mot bakgrund av granskningsresultatet rekommenderar vi Regionstyrelsen att:
•

Införa en rutin som säkerställer att erforderliga underlag bifogas, alternativt framgår av verifikat eller permanent anteckning i ekonomisystem, för kostnadskonton som kräver detta i enlighet med regionens
riktlinjer och som kan bedömas innehålla förtroendeskadliga transaktioner. (Rekommendation kvarstår från 2016)

•

Säkerställa att beslutsattestant inte attesterar egna fakturor, dvs. där
attestanten själv deltagit eller konsumerat varan/tjänsten.

Revisionen överlämnar revisionsrapporten till kommunstyrelsen för yttrande.
Revisionen önskar svar på vilka åtgärder som kommer vidtas med anledning av
granskningens resultat. Svar önskas senast den 30 april 2020.
Svaret skickas till registrator i Region Gotland på adress registratorrs@gotland.se
med kopia
till sakkunnigt biträde carin.hultgren@pwc.com
För
Region Gotlands
revisorer,
För Region Gotlands revisorer,

Mats Ågren
Ordförande

Granskning av
förtroendekänsliga
och ledningsnära
poster

Region Gotland
Januari 2020
Carin Hultgren
Jenny Nyholm
Jennifer Höök

Sammanfattande
bedömning och
rekommendationer

Sammanfattande bedömning och
rekommendationer

Sammanfattande bedömning
Efter genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att
Regionstyrelsens och nämndernas interna kontroll avseende hantering
av förtroendekänsliga och ledningsnära poster inte i alla delar är
tillräcklig. Bedömningen baseras på de brister som noterats i
genomförd granskningsinsats:

Vi har gjort ett urval av ett antal poster som avser kostnader bokförda
på konton som kan innehålla förtroendekänsliga och ledningsnära
transaktioner, såsom resor, personalrepresentation, extern
representation och konsulttjänster. Kontroll har skett av att fakturorna
uppfyller kravet på en fullständig verifikation avseende angivande av
syfte och deltagare, kontering i enlighet med kontoplan samt att korrekt
momsavdrag gjorts. Vidare har kontroll gjorts av behörig
beslutsattestant, samt att attestant inte själv deltagit. Verifieringen
omfattar 64 stickprov och granskat belopp uppgår till totalt 3 820 679
kr. Andelen granskade fakturor uppgår till 4,9%.
Verifieringen av förtroendekänsliga och ledningsnära poster visar att
syfte efterlevs i stor utsträckning. Syfte framgår av 57 av 64 granskade
fakturor. Däremot saknas deltagarförteckning och/eller uppgifter om
externa deltagare i flertal fall. Totalt saknas detta för 26 av 64
granskade fakturor. Vidare noteras 7 av 64 fakturor bedöms som
felkonterade, där bland annat konsulttjänster är bokförda som
resekostnader och interna möten är bokförda som extern
representation.

PwC

Korrekt momsavdrag har gjorts för 23 av 32 fakturor (personal- och
extern representation). 2 fakturor bedöms felaktiga och för 7 fakturor
kan bedömning av momsavdrag inte göras eftersom information om
deltagare saknas.
60 av 64 fakturor har attesterats av behörig beslutsattestant i enlighet
med senaste attestlista. För de fakturor som attestants deltagande kan
bedömas, 24 av 48 fakturor (exkl. konsulttjänster), noteras 4 fakturor
där attestant själv deltagit eller konsumerat varan/tjänsten. För 20
fakturor kan bedömning av attestants deltagande inte bedömas
eftersom uppgifter om deltagare saknas.

Rekommendation
Efter genomförd granskning bedöms lämnad rekommendation från
granskningen 2016 samt uppföljningen 2017 som ej åtgärdad.

●

●

Regionstyrelsen bör införa en rutin som säkerställer att
erforderliga underlag bifogas, alternativt framgår av verifikat
eller permanent anteckning i ekonomisystem, för
kostnadskonton som kräver detta i enlighet med regionens
riktlinjer och som kan bedömas innehålla förtroendeskadliga
transaktioner. (Rek kvarstår)
Säkerställa att beslutsattestant inte attesterar egna fakturor,
dvs. där attestanten själv deltagit eller konsumerat
varan/tjänsten.
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Syfte, metod och
avgränsning

Syfte, metod och avgränsning
Syfte

Granskningen syftar till att bedöma om den interna kontrollen avseende förtroendekänsliga och
ledningsnära poster är tillräcklig.

Revisionsfråga och
kontrollmål

Följande revisionsfråga har formulerats för att besvaras i denna granskning:
• Är den interna kontrollen tillräcklig avseende hantering av förtroendekänsliga poster?

Bakgrund till och
beskrivning av
granskningsområdet

Granskningen syftar till att fånga upp avvikelser/poster som kan ha ekonomisk eller förtroendekänslig
betydelse. Vid tidigare års granskningar har avvikelser noterats avseende angivande av syfte och
deltagare. Rekommendationer har lämnats i syfte att stärka den interna kontrollen.

Metod och
avgränsning

Granskningen omfattar regionstyrelsen och samtliga nämnder. Granskningen sker genom dokumentstudier
av tillämpliga styrdokument och rutinbeskrivningar samt genom stickprovskontroller av förtroendekänsliga
och ledningsnära poster. Urval sker i första hand av transaktioner som attesterats av anställda i
ledningsnära position. Kontroll sker av angivande av syfte och deltagare, kontering, momsavdrag samt
attest.

Insamlat material

Inom ramen för granskningen har vi inhämtat följande styrdokument:
• Regionstyrelsens reglemente
• Riktlinjer för representation, uppvaktning och minnesgåvor samt regler för flaggning (senast reviderad
2016-12-19, § 238)
• Riktlinjer för attest inklusive tillämpningsanvisningar
• Aktuella attestförteckningar för samtliga nämnder

PwC
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Förtroendekänsliga
och ledningsnära
poster

Rutiner och hantering av förtroendekänsliga poster

Regionen har riktlinjer inklusive bilaga för representation, uppvaktning
och minnesgåvor som gäller för samtliga anställda och förtroendevalda i
regionen. Av reglementet framgår allmänna regler såsom vem i regionen
som får representera, vad representation kan omfatta, förhållningsregler
för extern och intern representation samt minnesgåvor och uppvaktning.
Av tillhörande bilaga framgår kontoförteckning för olika former av extern
och intern representationen och informationskrav på faktura/verifikat.
•

•

För representationsfakturor ska alltid samband med
verksamheten styrkas genom att syftet med representationen
anges på fakturan/notan eller som en permanent anteckning i
ekonomisystemet vid elektroniska fakturor.
Det bör framgå datum för händelse och beslutsattest i enlighet
med attestreglemente.

I regionens kontoplan anges på vilka konton som kontering ska
kompletteras med så kallad permanent anteckning.
Utöver nämnda styrdokument finns en framtagen checklista för
redovisning av kostnader och moms för intern och extern
representation. Checklistan innehåller konkreta exempel på
begränsningar i momsavdrag som följer Skatteverkets allmänna råd om
avdrag.
Av regionens riktlinjer för attest anges att huvudregeln är att ingen
person ensam ska hantera en transaktion från början till slut. Totalt finns
fyra olika attestnivåer; beställningsattest, granskningsattest,
beslutsattest och behörighetsattest. Beslutsattest ska inte utföras av
den som konsumerat eller använt varan/tjänsten.
Samtliga styrdokument finns tillgängliga på intranätet.

•

Vidare ska det finnas uppgift om deltagare.

•

Vid extern representation ska det framgå till vilken organisation
eller företag som deltagaren tillhör.

PwC
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Regionens kostnader för
resor, representation och
konsulttjänster

Redovisade kostnader förtroendekänsliga och
ledningsnära poster
Utfört arbete: Vi har inhämtat transaktionsfiler för ett antal kostnadskonton som vi bedömer kan innehålla förtroendekänsliga och
ledningsnära transaktioner. I nedanstående tabell redovisas kostnader för resor, extern- och intern representation (personalrepresentation) samt
konsulttjänster. Kostnaderna för respektive år avser endast perioden januari – november, detta för att få ett jämförbart resultat över tid.
Av tabellen framgår att kostnader bokförda på konton som vi klassar som förtroendekänsliga och ledningsnära har ökat med ungefär 13,6 mnkr
sedan år 2017. Det är framförallt kostnader avseende konsulttjänster som ökat betydligt. Gällande konsulttjänster är det konto för läkar- och
vårdkonsulter (kto 745400) samt övriga konsulter (kto 745900) som utgör ca 61% av den totala posten. Vidare kan vi även utläsa att kostnader för
resor har ökat. Kontot övriga konsulter omfattar bl.a. arkitekter och tekniska konsulter.

Kostnadskonto
705x, Resekostnader
710x, Extern representation
711x, Intern representation
745x, Konsulttjänster
TOTALT
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jan – nov 2017 (kr)

jan – nov 2018 (kr)

jan – nov 2019 (kr)

19 467 384

22 397 576

22 779 010

856 986

849 960

1 106 340

2 376 841

2 889 348

3 004 490

41 560 742

41 843 605

50 934 419

64 261 953

67 980 489

77 824 259
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Antal bokförda transaktioner av förtroendekänsliga
och ledningsnära poster
Utfört arbete: Vi har inhämtat transaktionsfiler för ett antal kostnadskonton som vi bedömer kan innehålla förtroendekänsliga och
ledningsnära transaktioner. I nedanstående tabell redovisas kostnader för resor, extern- och intern representation (personalrepresentation) samt
konsulttjänster. Kostnaderna för respektive år avser endast perioden januari – november, detta för att få ett jämförbart resultat över tid.
Av tabellen framgår att antalet bokförda poster på förtroendekänsliga konton har ökat sedan 2017, men minskat sedan 2018. Framförallt har
antalet bokförda transaktioner som avser resor ökat sedan 2017 och minskat sedan 2018.

jan – nov 2017 (st)

jan – nov 2018 (st)

jan – nov 2019 (st)

8 970

10 964

9 850

508

507

534

711x, Intern representation

2 977

3 322

2 993

745x, Konsulttjänster

3 822

3 651

3 669

16 277

18 444

17 046

Kostnadskonto
705x, Resekostnader
710x, Extern representation

TOTALT

PwC
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Verifiering av
förtroendekänsliga och
ledningsnära poster

Resekostnader
Utfört arbete: Totalt har 16 fakturor granskats avseende resekostnader till ett värde om 635 848 kr. Enligt regionens regler ska transaktioner
på dessa konton kompletteras permanent anteckning i ekonomisystemet.
De konton som granskas i stickprovet är 705110, 705120, 705130, 705210, 705220, 705310, 705320, 705400.

Uppfyllt

Ej uppfyllt

Delvis/Går ej att bedöma

Syfte framgår av underlag

14

2

0

Deltagare framgår av underlag
(både antal och namn)

15

0

1

Korrekt kontering

13

2

1

Behörig beslutsattestant

16

0

0

Beslutsattestants deltagande

12

3

1

Resekostnader

Kommentar

För två stickprov framgår inte syfte. För ett stickprov framgår antal deltagare, men namn på
deltagare saknas, därav bedömningen delvis. Samtliga stickprov har attesterats av behörig
attestant, dock har attestant själv deltagit i tre fall och i ett fall kan en bedömning av
beslutsattestants deltagande inte göras då namn på deltagare saknas.
Tre stickprov bedöms felaktigt konterade. Ett stickprov avser inhyrd personal om 47,5 h och ett
stickprov avser inhyrd personal om 26 h. Båda stickproven är bokförda på konto 705120
(övriga tjänsteresor, inrikes). Vi bedömer att båda transaktionerna avser konsulttjänst och ska
bokföras på konto 745x. Vidare avser ett stickprov logi och är bokförd på konto 705130 (resor
vikarier, inrikes) som är ett resekostnadskonto. Vi bedömer dock att transaktionen bör
bokföras på konto 705220 (hotell och logi, övriga resor), därav bedömningen delvis.

PwC

12

Extern representation
Utfört arbete: Totalt har 16 fakturor granskats till ett värde om 317 351 kr. Enligt regionens regler ska syfte och deltagare inklusive
organisation/företag framgå av verifikat eller permanent anteckning i ekonomisystemet. Avdragsrätten för moms är begränsad till 300 kr + moms
per person vid lunch, middag och supé, avdrag får göras med 36 kr/person. Samma momsavlyft medges även för frukost och andra
måltidsutgifter där avdrag får göras med 36 kr/person. För kringkostnader som exempelvis lokalhyra, utgifter för musikunderhållning eller
uppträdanden m.m. är avdragsrätten för moms begränsad till 180 kr + moms, avdrag får göras med 45 kr/person.
De konton som granskats i stickprovet är 710100, 710109, 710200 och 710400.

Extern representation

Uppfyllt

Ej uppfyllt

Delvis/Går ej att bedöma

Syfte framgår av underlag

13

3

0

11

4

1

9

7

0

Korrekt kontering

12

4

0

Korrekt momsavdrag

12

2

2

Behörig beslutsattestant

14

2

0

10

1

5

Deltagare framgår av underlag
(både antal och namn)
Deltagares tillhörighet anges

Beslutsattestants deltagande
Kommentar

För tre stickprov bedöms syfte inte framgå. Deltagarförteckning saknas för fyra stickprov. För ett
stickprov framgår antalet deltagare, men namn på deltagare saknas, därav bedömningen delvis.
Uppgifter om tillhörighet för deltagare saknas för sju stickprov. Samtliga transaktioner där
deltagartillhörighet saknas avser fika i samband med APT alternativt gåva.
Fyra stickprov bedöms felaktigt konterade, då stickproven avser fika i samband med APT alternativt
Kickoff där inga externa parter deltagit. Felaktigt momsavdrag har gjorts på två stickprov, vidare kunde
bedömning av momsavdrag inte göras på två stickprov då antalet deltagare saknas. För två stickprov
har attest utförts av attestant som saknat behörighet att attestera transaktionen. I ett fall har attestant
själv deltagit och attesterat, för fem stickprov kan en bedömning av attestants deltagande inte göras då
namn på deltagare inte framgår.
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Personalrepresentation
Utfört arbete: Totalt har 16 fakturor granskats avseende intern representation till ett värde om 80 698 kr. Enligt regionens regler ska syfte
och deltagare framgå av verifikat eller permanent anteckning i ekonomisystem. Avdragsrätten för moms är begränsad till 300 kr + moms per
person vid lunch, middag och supé, avdrag får göras med 36 kr/person. Samma momsavlyft medges även för frukost och andra måltidsutgifter
där avdrag får göras med 36 kr/person. För kringkostnader som exempelvis lokalhyra, utgifter för musikunderhållning eller uppträdanden m.m. är
avdragsrätten för moms begränsad till 180 kr + moms, avdrag får göras med 45 kr/person.
De konton som granskas i stickprovet är 711100, 711210, 711220, 711290, 711300 och 711400.

Intern representation

Uppfyllt

Ej uppfyllt

Delvis/Går ej att bedöma

Syfte framgår av underlag

12

4

0

Deltagare framgår av underlag
(både antal och namn)

2

10

4

Korrekt kontering

15

0

1

Korrekt momsavdrag/hantering

11

0

5

Behörig beslutsattestant

16

0

0

Beslutsattestants deltagande
Kommentar

2

0

14

För fyra stickprov framgår inte syfte. Uppgifter om deltagare (både antal och namn) saknas för
tio stickprov. För fyra stickprov framgår antalet deltagare, däremot saknas namn på deltagare,
därav bedömningen delvis.
En faktura avser en föreläsning om medicinska och hälsoutvecklande tjänster, därav bedöms
korrekt kontering vara delvis uppfylld. 11 stickprov bedöms korrekt hanterade avseende
momsen utifrån fakturans karaktär och/eller uppgifter om antal deltagare. För fem stickprov
kan bedömning om korrekt momsavdrag inte göras då antalet deltagare inte framgår. Samtliga
stickprov har attesterats av behörig attestant, dock kan bedömning om attestants deltagande
inte göras i 14 fall då namn på deltagare inte framgår.
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Konsulttjänster inkl. resor och logi
Utfört arbete: Totalt har 16 fakturor avseende konsulttjänster granskats till ett värde om 2 643 204 kr.
De konton som granskas i stickprovet är 745110, 745120, 745130, 745140, 745200, 745300, 745400, 745500, 745900, 745910, 745920, 745930,
745940, 745950.

Uppfyllt

Ej uppfyllt

Delvis

Syfte – typ av konsulttjänst som
avses framgår

16

0

0

Korrekt kontering

16

0

0

Korrekt beslutsattestant

14

2

0

Konsulttjänster

Kommentar

Samtliga stickprov avser konsulttjänster och bedöms korrekt konterade. Noteras dock att
för ett stickprov avsåg fakturan konsulttjänster som var utförda 2018.
För fem stickprov framgick det inte tydligt om fakturan avsåg utfört arbete i regionen.
14 stickprov har attesterats av behörig attestant. Två stickprov har attesterats av annan
person än vad som anges på senaste attestlistan.

PwC
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2020-01-14
Jenny Nyholm

Carin Hultgren

Projektledare

Uppdragsledare

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av
projektplan. 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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Revisionsskrivelse

Regionens revisorer

2019-12-11

Datum 2019-12-13

Socialnämnden
Regionstyrelsen

Myndighetsutövning avseende institutionsvård av barnoch unga inom individ- och familjeomsorgen
På uppdrag av oss, de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland, har PwC,
genomfört en granskning avseende säkerställande av handläggningstider inom
individ- och familjeomsorgens barn- och ungdomsvård samt avtalstrohet i
samband med användande av institutionsvård.
Efter genomförd granskning görs bedömningen att socialnämnden inte har
säkerställt en god ändamålsenlighet i handläggningen av utredningar med avseende på följsamhet till utredningstider. Vi bedömer att socialnämnden delvis
har säkerställt en tillräcklig intern kontroll vad gäller avtalstroheten i samband
med placeringar av barn och unga på institution.
Den sammanfattade bedömningen grundar sig på de individuella bedömningarna för de upprättade kontrollmålen i granskningen, som redovisas nedan.
Vi förtroendevalda revisor ser särskilt allvarligt på att endast ett kontrollmål av
åtta uppfylls och att ett kontrollmål inte varit möjligt att följa upp.
Kontrollmål

Kommentar

Kontrollmål 1
Har skyddsbedömning genomförts i samband med att
anmälan/ansökan inkommit
till socialtjänsten rörande barn
handlagts i enlighet med
lagstiftningens krav?

Delvis uppfyllt
Det finns brister på området. I genomförd aktgranskning noteras att det i vissa fall saknas spårbarhet kring huruvida skyddsbedömning genomförts.
Därutöver sker dokumentationen av genomförda
skyddsbedömningar på olika sätt.

Postadress SE-621 81 Visby
Telefon +46 (0)498 26 90 00 vx1

Org nr 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Mf Gotland
Region
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Kontrollmål 2
Har utredning inletts skyndsamt i de fall utredning ska
inledas?

Ej bedömt
Verksamheten har ej kunnat leverera efterfrågad
statistik som påvisar hur lång tid det gått mellan
aktualisering och inledd utredning.

Kontrollmål 3
Har utredningen genomförts
skyndsamt, max 4 månader?

Ej uppfyllt
Det finns brister vad gäller verksamhetens förmåga
att bedriva utredningar skyndsamt och att efterleva
lagstiftarens krav. Nämnden bör säkerställa att det
vidtas ändamålsenliga åtgärder för att komma tillrätta
med utredningstiderna. Att ha ett arbetssätt där det
finns ett fungerande flöde och fokus på att såväl ta
emot som avsluta ärenden gynnar såväl medarbetare
som medborgare. Därför ser vi det som positivt att
verksamheten ser över organisation och metoder.

Kontrollmål 4
Stämmer statistiken i systemet
avseende antalet aktuella
ärenden överens med det
faktiska antalet aktuella ärenden?

Uppfyllt
Verksamhetens uppfattning är att statistiken i huvudsak är korrekt och överensstämmande med det faktiska antalet aktuella ärenden. Det finns en särskild
utmaning i det faktum att det finns socialsekreterare
som är inne tillfälligt och jobbar, där ärenden kan ha
avslutats i praktiken men inte i verksamhetssystemet.
Dessa ärenden syns då inte heller på någon av de
befintliga socialsekreterarnas listor. Ett arbete behöver därför fortgå för att säkerställa att statistiken är
korrekt.

Kontrollmål 5
Finns beslut avseende förlängning av utredningstid i de
fall då denna överstiger 4
månader?

Ej uppfyllt
En majoritet av utredningarna med utredningstid
över fyra månader saknar beslut om förlängning av
utredningstid. Enligt verksamheten föreligger för
övriga ärenden i huvudsak inga särskilda skäl för
förlängning. Mot bakgrund av detta är det väsentligt
att nämnden vidtar ändamålsenliga åtgärder för att
säkerställa att det finns förutsättningar för att avsluta
utredningar inom lagstadgad tid.

Kontrollmål 6
Råder det god avtalstrohet i
samband med placering av
barn och unga?

Ej uppfyllt
Det finns brister i avtalstroheten vid placering av
barn och unga. Det framkommer i aktgranskningen
att flertalet av placeringarna sker utanför ramavtal.
Vi ser positivt på att rutindokument för upphandling
har tagits fram under 2019 och bedömer det väsentligt att socialnämnden säkerställer att dessa implementeras i verksamheten.

Kontrollmål 7
Sker någon egenkontroll
avseende rättssäkerheten med
avseende på ovanstående
områden?

Delvis uppfyllt
Det finns inom nämnden och verksamheten en
medvetenhet avseende såväl bristerna i överskridna
utredningstider som problematiken kring avtalstrohet. Viss uppföljning sker i form av månatlig genomgång av samtliga placeringsärenden, både av förste
socialsekreterare och av enhetschef.
I verksamhetsberättelsen för 2018 framgår att ande-
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Kontrollmål 8
Sker någon systematisk uppföljning och återkoppling av
handläggningstider samt avtalstrohet (institutionsplaceringar) till socialnämnden?

len utredningar som överskrider 120 dagar ökar. I
övrigt sker inte någon systematisk egenkontroll på
aggregerad nivå avseende huruvida skyddsbedömningar genomförts, om utredning har inletts skyndsamt eller om beslut om förlängning av utredningstid
fattas i de fall som det finns skäl till detta.
Nämnden erhåller löpande rapportering avseende
frågor kopplade till placerade barn och unga. Viss
rapportering gällande utredningstider sker.
Nämnden har inför 2019 fångat upp problematiken
kring avtal samt trohet till ramavtal och skapat förutsättningar för strukturerad uppföljning och kontroll
genom internkontrollplan och mätbart mål.

Revisionen överlämnar revisionsrapporten till socialnämnden för yttrande och
till regionstyrelsen för kännedom. Revisionen önskar svar på vilka åtgärder som
kommer vidtas med anledning av granskningens resultat. Svar önskas senast
den 10 mars 2020.
Svaret skickas till registrator i Region Gotland på adress registratorrs@gotland.se med kopia till sakkunnigt biträde carin.hultgren@pwc.com
För Region Gotlands revisorer,

Mats Ågren
Ordförande
Ordförande

Granskning av myndighetsutövning (handläggning och
uppföljning) av
institutionsvård av barn och
unga inom IFO
Region Gotland

pwc
Revisionsrapport
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Sammanfattning och revisionell
bedömning
Region Gotlands förtroendevalda revisorer har i sin risk- och väsentlighetsanalys beslutat att genomföra en granskning avseende säkerställande av handläggningstider inom individ- och familjeomsorgens barn- och ungdomsvård samt avtalstrohet i samband med användande av institutionsvård.
Efter genomförd granskning är vår sammanfattade bedömning att socialnämnden inte har
säkerställt en god ändamålsenlighet i handläggningen av utredningar med avseende på
följsamhet till utredningstider. Vi bedömer att socialnämnden delvis har säkerställt en tillräcklig intern kontroll vad gäller avtalstroheten i samband med placeringar av barn och
unga på institution.
Den sammanfattade bedömningen grundar sig på de individuella bedömningarna för de upprättade
kontrollmålen i granskningen.
Kontrollmål

Kommentar

Kontrollmål 1
Har skyddsbedömning
genomförts i samband
med att anmälan/ansökan
inkommit till socialtjänsten
rörande barn handlagts i
enlighet med lagstiftningens krav?

Delvis uppfyllt

Kontrollmål 2
Har utredning inletts
skyndsamt i de fall utredning ska inledas?

Kontrollmål 3
Har utredningen genomförts skyndsamt, max 4
månader?
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Det finns brister på området. 1 genomförd aktgranskning noteras att det i vissa fall saknas
spårbarhet kring huruvida skyddsbedömning genomförts. Därutöver sker dokumentationen av
genomförda skyddsbedömningar på olika sätt.

Ej bedömt
Verksamheten har ej kunnat leverera efterfrågad
statistik som påvisar hur lång tid det gått mellan
aktualisering och inledd utredning.

Ej uppfyllt
Det finns brister vad gäller verksamhetens förmåga att bedriva utredningar skyndsamt och att
efterleva lagstiftarens krav. Nämnden bör säkerställa att det vidtas ändamålsenliga åtgärder för
att komma tillrätta med utredningstiderna. Att ha
ett arbetssätt där det finns ett fungerande flöde
och fokus på att såväl ta emot som avsluta ärenden gynnar såväl medarbetare som medborgare.
Därför ser vi det som positivt att verksamheten
ser över organisation och metoder.
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Kontrollmål 4
Stämmer statistiken i systemet avseende antalet
aktuella ärenden överens
med det faktiska antalet
aktuella ärenden?

Kontrollmål 5
Finns beslut avseende
förlängning av utredningstid i de fall då denna överstiger 4 månader?

Uppfyllt
Verksamhetens uppfattning är att statistiken i
huvudsak är korrekt och överensstämmande med
det faktiska antalet aktuella ärenden. Det finns en
särskild utmaning i det faktum att det finns socialsekreterare som är inne tillfälligt och jobbar, där
ärenden kan ha avslutats i praktiken men inte i
verksamhetssystemet. Dessa ärenden syns då
inte heller på någon av de befintliga socialsekreterarnas listor. Ett arbete behöver därför fortgå för
att säkerställa att statistiken är korrekt.

•

En majoritet av utredningarna med utredningstid
över fyra månader saknar beslut om förlängning
av utredningstid. Enligt verksamheten föreligger
för övriga ärenden i huvudsak inga särskilda skäl
för förlängning. Mot bakgrund av detta är det
väsentligt att nämnden vidtar ändamålsenliga
åtgärder för att säkerställa att det finns förutsättningar för att avsluta utredningar inom lagstadgad
tid.
Ej uppfyllt
Det finns brister i avtalstroheten vid placering av
barn och unga. Det framkommer i aktgranskningen att flertalet av placeringarna sker utanför ramavtal.
Vi ser positivt på att rutindokument för upphandling har tagits fram under 2019 och bedömer det
väsentligt att socialnämnden säkerställer att
dessa implementeras i verksamheten.

Kontrollmål 7
Sker någon egenkontroll
avseende rättssäkerheten
med avseende på
ovanstående områden?

Delvis uppfyllt
Det finns inom nämnden och verksamheten en
medvetenhet avseende såväl bristerna i överskridna utredningstider som problematiken kring
avtalstrohet. Viss uppföljning sker i form av månatlig genomgång av samtliga placeringsärenden,
både av förste socialsekreterare och av enhetschef.
I verksamhetsberättelsen för 2018 framgår att
andelen utredningar som överskrider 120 dagar
ökar. I övrigt sker inte någon systematisk egenkontroll på aggregerad nivå avseende huruvida
skyddsbedömningar genomförts, om utredning
har inletts skyndsamt eller om beslut om förlängning av utredningstid fattas i de fall som det finns
skäl till detta.
Nämnden erhåller löpande rapportering avseende
frågor kopplade till placerade barn och unga. Viss
rapportering gällande utredningstider sker.
Nämnden har inför 2019 fångat upp problematiken kring avtal samt trohet till ramavtal och skapat förutsättningar för strukturerad uppföljning och
kontroll genom intern kontrollplan och mätbart
mål.

_IL
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Ej uppfyllt

Kontrollmål 6
Råder det god avtalstrohet i samband med placering av barn och unga?

Kontrollmål 8
Sker någon systematisk
uppföljning och återkoppling av handläggningstider
samt avtalstrohet (institutionsplaceringar) till socialnämnden?

0

3

Rekommendationei
Mot bakgrund av granskningsresultaten rekommenderar vi socialnämnden:

pwc

•

Att överväga att utarbeta rutiner för skyddsbedömningsförfarandet, i syfte att säkerställa att
detta sker på ett likvärdigt sätt och i enlighet med lagens krav.

•

Att säkerställa att tillräckliga underlag erhålls för att kunna fatta beslut om åtgärder för att
komma tillrätta med identifierade problem.

•

Att säkerställa att de brister som råder avseende avtalstroheten analyseras och att det vidtas åtgärder avseende trohet mot ramavtal.
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1.
1.1.

Inledning
Bakgrund

Det är utifrån rättssäkerhetssynpunkt viktigt att myndigheter handlägger ärenden så snabbt och
enkelt som möjligt. Med bakgrund av detta finns det bestämmelser i förvaltningslagen avseende
handläggning. Särskilda tydliggöranden avseende handläggningstider kopplat till behovet av ingripande för ett barns skydd eller stöd finns i Socialtjänstlagens 11 kap.
Beslut om placering i hem för vård och boende (HVB) fattas av socialnämnden i respektive kommun. Placeringen kan ske med stöd av socialtjänstlagen (SoL) eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Vid vård med stöd av LVU är det förvaltningsrätten som prövar
frågan om vård. Socialnämnden har ansvaret för att den enskilde får det stöd och hjälp som behövs under tiden i vård.
Placering på institution är en insats som kräver kvalificerat åtagande och innebär höga kostnader
för kommunen. Lagen om offentlig upphandling (LOU) ställer krav på att kommunen upphandlar
institutionsplatser, om det inte råder särskilda förhållanden.
Mot bakgrund av ovan och utifrån genomförd riskanalys har revisorerna beslutat att genomföra en
granskning avseende säkerställande av handläggningstider inom Individ- och familjeomsorgens
(IFO) barn och ungdomsvård samt avtalstrohet i samband med användande av institutionsvård.
PwC har fått uppdraget att genomföra granskningen.

1.2.

Syfte och revisionsfrågor

Granskningen syftar till att besvara följande revisionsfrågor:
•

Har socialnämnden säkerställt en god ändamålsenlighet i handläggningen av utredningar
med avseende på följsamhet till utredningstider?

•

Har socialnämnden säkerställt en tillräcklig intern kontroll vad det gäller avtalstroheten i
samband med placeringar av barn och unga på institution?

1.3.

Revisionskriterier

Granskningen genomförs med utgångspunkt i följande revisionskriterier:
•

Socialtjänstlag (2001:453) (SoL)

•

Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

•

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU)

1.a.

Kontrollmål

Revisionsfrågorna besvaras utifrån nedanstående kontrollmål:
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•

Har skyddsbedömning genomförts i samband med att anmälan/ansökan inkommit till socialtjänsten rörande barn handlagts i enlighet med lagstiftningens krav?

•

Har utredning inletts skyndsamt i de fall utredning ska inledas?

•

Har utredningen genomförts skyndsamt, max 4 månader?

•

Stämmer statistiken i systemet avseende antalet aktuella ärenden överens med det faktiska antalet aktuella ärenden?

•

Finns beslut avseende förlängning av utredningstid i de fall då denna överstiger 4 månader?
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•

Råder det god avtalstrohet i samband med placering av barn och unga?

•

Sker någon egenkontroll avseende rättssäkerheten med avseende på ovanstående områden?

•

Sker någon systematisk uppföljning och återkoppling av handläggningstider samt avtalstrohet (institutionsplaceringar) till socialnämnden?

1.5.

Avgränsning

Granskningen avgränsas till att omfatta handläggning av barn och ungdomsärenden inom
socialnämndens ansvarsområde. Granskningen omfattar inte rättssäkerheten i andra avseenden
än handläggningstider. Granskningen har i huvudsak fokus på kontroller av kvantitativ data och
statistik vilket innebär ett klargörande av hur det ser ut, men inte till fullo varför det ser ut så.

Revisionen utförs till stor del genom kontroller av socialtjänstens ärenden genom aktgranskning.
Samtliga ärenden där placeringsbeslut tagits det senaste året, under perioden 2018-10-01 till
2019-09-30, ingår i urvalet för granskning kring om utredning inletts skyndsamt. Samtliga inledda
utredningar under året omfattas i det statistiska underlaget i granskningen med avseende på utredningstid, max fyra månader samt om det finns beslut om förlängning av utredningar som pågår
längre än så.
Granskning med avseende på gjorda skyddsbedömningar samt avtalstrohet har genomförts för de
15 senaste placeringsbesluten, räknat från 2019-09-30 och bakåt.
Intervjuer har genomförts med enhetschefer inom individ- och familjeomsorgen, barn och unga.
Intervjuade har getts möjlighet att faktagranska rapporten innan färdigställande.
Baserat på resultat graderas respektive kontrollmål med en status enligt följande modell:
Kontrollmålet är ej uppfyllt.
0
Kontrollmålet är delvis uppfyllt.

0
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Kontrollmålet är uppfyllt.
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2.

Iakttagelser och
bedömningar
Skyddsbedömning

Har skyddsbedömning genomförts i samband med att anmälan/ansökan inkommit till
socialtjänsten rörande barn handlagts i enlighet med lagstiftningens krav?
När en anmälan enligt 11 kap 1 § socialtjänstlagen rör barn eller unga ska socialnämnden genast
göra en bedömning av om barnet eller den unge är i behov av omedelbart skydd. En sådan bedömning ska dokumenteras. Vi har granskat de 15 senaste ärendena där placeringsbeslut fattats
under det senaste året, under perioden 2018-10-01 till 2019-09-30. I granskningen har vi kontrollerat huruvida det finns en dokumenterad bedömning avseende omedelbart skydd.
2.1.1.

Iakttagelser

I granskningen framkommer att verksamheten inte har några dokumenterade lokala rutiner kring
skyddsbedömningar. Här hänvisas till att förfarandet med skyddsbedömningar är lagstadgat. Enligt
uppgift har en processledare påbörjat ett arbete med att revidera processer och upprätta rutiner för
barn- och ungdomsvården, där sådana saknas.
Vid genomförd aktgranskning kan vi konstatera att urvalet av akter i huvudsak var barn och unga
som omplacerades från en placering till en annan. Det innebär att dessa barn redan var i socialtjänstens omsorg och skydd när de aktualiserades för en ny placering eller utredning. Det faktum
att vi enbart hittade tydliga skyddsbedömningar i enstaka ärenden är troligtvis en konsekvens av
detta.
Vi har, inom granskningen, haft ett urval på 15 placeringsbeslut. Av dessa 15 beslut var totalt tolv
stycken unika placeringar på olika HVB. De andra tre placeringsbesluten avsåg en och samma
individ och samma HVB men besluten i systemet var tagna av olika delegater och kom således
med i vårt urval. Exempelvis har beslut fattats av socialnämndens ordförande om omedelbart omhändertagande och sedan har socialnämnden fattat beslut om att ansöka till förvaltningsrätten om
vård enligt LVUl. Det gäller då samma placering och individ men är beslut grundade på olika paragrafer och olika delegationer. I sex av dessa tolv ärenden fanns tydliga inkomna orosanmälningar.
I fyra av fallen görs tydligt dokumenterade skyddsbedömningar men i de två andra fallen görs ingen tydlig skyddsbedömning. I de två ärenden där dokumenterad skyddsbedömning saknas finns
noteringar i de löpande aktanteckningarna som indikerar att hänsyn tagits till den enskildes
skyddsbehov.
I ett av de fyra ärenden där dokumenterad skyddsbedömning finns har den upprättats först efter 30
dagar från att den första anmälan inkommer. I ärendet inkommer två orosanmälningar och skyddsbedömning görs först efter den andra anmälan. Ytterligare anmälningar görs under utredningstiden
och då kan vi se att flera skyddsbedömningar görs under utredninsgtiden.
I de fall det fanns tydliga skyddsbedömningar var dessa antingen dokumenterade i den så kallade
förhandsbedömningen eller i egen aktanteckning. Förhandsbedömningen är en mall i BBIC2, standardiserad i verksamhetssystemet, för att hantera ärenden som inkommer genom anmälan eller
ansökan. I förhandsbedömningarna finns en särskild rubrik för dokumentation av att skyddsbeLag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
Barns behov i centrum; en struktur för handläggning, genomförande och uppföljning av myndighetsutövningen inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård
1

2
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dömning genomförts. I de fall skyddsbedömningen istället var dokumenterad i en egen aktanteckning hade detta gjorts genom att aktanteckning döpts till "skyddsbedömning" för att tydliggöra innehållet.
2. 1,2.

Bedömninc;

Vi bedömer kontrollmålet som delvis uppfyllt.
Vi bedömer att det finns brister på området, då vii vår aktgranskning noterar att det i vissa fall
saknas spårbarhet kring huruvida skyddsbedömning genomförts. Därutöver konstaterar vi att
dokumentationen av genomförda skyddsbedömningar sker på olika sätt. Mot bakgrund av detta
rekommenderar vi socialnämnden att överväga att utarbeta rutiner för skyddsbedömningsförfarandet, i syfte att säkerställa att detta sker på ett likvärdigt sätt och i enlighet med lagens krav.

2.2.

Inledd utredning

Har utredning inletts skyndsamt i de fall utredning ska inledas?
Socialnämnden ska utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom ansökan, anmälan eller på
annat sätt har kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden
(11 kap. 1 § SoL). Beslut om att inleda eller inte inleda utredning ska, om det inte finns synnerliga
skäl, fattas inom 14 dagar efter det att anmälan inkommit.
2. 2. 1.

Iakttagelser

Vi har i granskningen tittat närmare på antalet anmälningar och ansökningar som inkommit till socialtjänsten samt inom vilken tidsfrist beslut fattats om att inleda utredning i de fall det behövs. Vi
har vi efterfrågat statistik som påvisar hur lång tid det gått mellan aktualisering och inledd utredning
avseende samtliga inkomna anmälningar och ansökningar under perioden 2018-10-01 till 2019-0930.
Ett utdrag ur verksamhetssystemets statistik avseende samtliga aktualiseringar och inledda utredningar samt beslut om HVB-placeringar under perioden 2018-10-01 till 2019-09-30 hos barn- och
familjeenheten har sammanställts och gåtts igenom. Totalt inkom 2 351 aktualiseringar under perioden 2018-10-01 till 2019-09-30 (12 månader). Av dessa hade majoriteten, 99%, aktualiseringsorsaken anmälan medan ansökningar stod för endast 1 %. Eventuella övriga aktualiseringsorsaker
såsom yttrande och ungdomstjänst är exkluderade.
Kvinna

Man

Totalsumma

Anmälan barn 0 - 12 år

614

736

1 350

Anmälan ungdom 13 - 17 år

395

403

798

Anmälan ungdom 18 - 20 år

27

69

96

Anmälan ungdom 18 -20 år
(Barn- och unga)

5

7

12

Anmälan ungdom 18 - 20 år
(VUXNA)

12

50

62

1 053

1 265

2 318

Aktualiseringar

Totalsumma anmälan
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Ansökan vård och beh 0-12 år

7

14

21

Ansökan vård och beh 13-17
år

4

5

9

Ansökan vård och beh 18-20
år (VUXNA)

2

1

3

13

20

33

1 066

1 285

2 351

Totalsumma ansökan
Totalsumma anmälan & ansökningar

Av det totala antalet inkomna ärenden inleddes utredning i 598 av dessa, det vill säga i 25 % av
alla aktualiseringar.
Verksamheten har inte kunnat leverera efterfrågad statistik avseende tidsperiod mellan aktualisering och inledd utredning. Nedan följer en sammanfattning av vad vi noterat i vår aktgranskning
avseende de ärenden där placeringsbeslut fattats under perioden 2018-10-01 till 2019-09-30, för
att ge en bild av vad vi kunnat se med avseende på huruvida utredning i dessa fall inletts inom 14
dagar.
Som nämnts i föregående avsnitt kan vi konstatera att urvalet av ärenden i huvudsak var barn och
unga som omplacerades från en placering till en annan. Det innebär att dessa barn redan var i
socialtjänstens omsorg och skydd när en ny orosanmälan eller andra uppgifter föranledde en ny
utredning. Det faktum att vi enbart i enstaka ärenden kunde finna en tydlig så kallad förhandsbedömning är troligtvis en konsekvens av detta. I de flesta av dessa ärenden fanns inte heller någon
tydlig startpunkt i form av exempelvis inkommen orosanmälan. Utredningen inleds i flertalet fall
utifrån ett resonemang kring om det nuvarande HVB-hemmet kan tillgodose den unges behov. Mot
bakgrund av detta har det varit svårt för oss att i flera fall avgöra start- och slutdatum för förhandsbedömningen. Vi har därför utgått från de ärenden där vi tydligt kunnat urskilja en aktualiseringsorsak och där det gått att urskilja ett datum för aktualisering. Vi fick då ett urval av totalt sju ärenden.
Sex av dessa har förhandsbedömts inom lagstadgad tid, dvs. 14 dagar. Tre av ärendena avslutas
redan första dagen då utredning inleds direkt. I det resterande fallet tar det 30 dagar innan beslut
om att inleda utredning fattas. I det ärendet inkommer flera orosanmälningar och vi har utgått ifrån
den första anmälan då förhandsbedömning öppnas till det datum då beslut om att inleda utredning
fattas. Vi har i den digitala journalen inte kunnat hitta någon dokumentation om särskilda skäl som
kan motivera att förhandsbedömningen tagit längre tid än 14 dagar.
2.2.2.

Bedömning

Vi kan ej bedöma kontrollmålet.
Verksamheten har ej kunnat leverera efterfrågad statistik som påvisar hur lång tid det gått mellan
aktualisering och inledd utredning.
I det urval som omfattades av vår aktgranskning noterar vi att sex av sju utredningar inletts inom
den lagstadgade tidsgränsen. Vårt urval har dock bestått enbart av ärenden där placeringsbeslut
fattats under det senaste året och vi kan därför inte dra några generella slutsatser om hur enheten
hanterar förhandsbedömningar i stort. Tydligt är att den standardiserade mallen för förhandsbedömning inte alltid används när anmälan inkommit, i de fall anmälan avsåg redan pågående ärenden/placeringar.
Vi ser det som väsentligt att socialnämnden säkerställer att verksamheten har arbetssätt som innebär att förhandsbedömningar genomförs på ett ändamålsenligt och systematiskt sätt och att
förutsättningar finns för att göra detta inom den lagstiftade tidsgränsen.
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2.3.

Skyndsam utredning och trovärdigheten i statistiken

L

Har utredningen genomförts skyndsamt, max 4 månader?

Stämmer statistiken i systemet avseende antalet aktuella ärenden överens med det
faktiska antalet aktuella ärenden?
Enligt 11 kap. 2 § socialtjänstlagen ska utredningen bedrivas skyndsamt och vara slutförd senast
inom fyra månader. Finns det särskilda skäl får socialnämnden besluta att förlänga utredningen för
viss tid.
Vi har utifrån verksamhetsdata granskat samtliga inledda utredningar under perioden 2018-10-01
till 2019-09-30 avseende utredningstid. Den lagstadgade gränsen om fyra månader skulle rent
teoretiskt kunna innebära ett maximalt intervall för utredningen på 120-123 dagar. Vi har därför
antagit att 4 månader är max 123 dagar.
Vi har också valt att i det här kapitlet redovisa gjorda iakttagelser avseende trovärdigheten i aktuell
statistik. Vi hanterar således två kontrollmål i ett och samma kapitel.
Iakttagelse!
Under perioden 2018-10-01 till 2019-09-30 inleddes totalt 598 utredningar avseende anmälan eller
ansökan (exklusive ensamkommande barn). Av dessa 598 inledda utredningarna har 375 utredningar avslutats3 under den granskade perioden. Granskningen av utredningstid fokuserar främst
på de 375 utredningar som avslutats under året. Av dessa avslutades 64 %, eller 241 stycken,
utredningar inom 123 dagar. Detta innebär att cirka var tredje utredning överskred utredningstiden.
Av de 215 inledda utredningarna som 2019-09-30 ännu inte avslutats i systemet har 111 pågått
längre än 123 dagar. Således har hälften av de pågående utredningarna överskridit utredningstiden.

Med "avslutats" avses i detta fall att utredningen stängts i journalsystemet. Detta datum kan skilja
sig åt från datum för beslut om att avsluta utredningen.

3
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Utredningar fördelade per vilken månad de avslutas

23

1 mån

2 mån

• 3 mån

2 4 mån

• 5 mån

• 6 mån

• >6 mån

Diagrammet visar alla avslutade utredningar under granskningsperioden fördelade på antal månaders utredningstid. I diagrammet syns både antal utredningar per antal månaders utredningstid samt andel i procent av totalt 375 utredningar per
antal månaders utredningstid.

Vid intervjuer framkommer att det finns en kännedom om verksamhetens utmaningar kring att hålla
utredningstiderna. Detta förklaras främst bero på resursbrist vad gäller personal samt ett högt inflöde av ärenden. För att hantera resursbristen har socionomkonsulter anlitats under flera år. Under det senaste året har fem konsulter anlitats.
Ett problem till följd av resursbrist är att vissa utredningar inte kan fördelas ut till socialsekreterare i
god tid. När ärendet väl fördelas kan en betydande del av utredningstiden redan ha gått. Vid intervjuer ges uttryck för att det vid ett tillfälle under 2019 funnits upp emot 90 ärenden som inte kunnat
fördelas ut till socialsekreterare. För att komma till rätta med detta har en resursgrupp tillsatts, där
bland annat personal från andra enheter ingått, för att hjälpa till i utredningsarbetet och möjliggöra
fördelning av utredningar. Socialsekreterare uppmanas även att skriva in i den digitala journalen
när de får ärendet fördelat till sig, för att det ska vara spårbart hur utredningstiden disponerats.
Utredningarna prioriteras så att de som rör våld hanteras i första hand. Vidare uppges att verksamheten har Lex Sarah-anmält sig själv mot bakgrund av att man inte kunnat hålla lagstadgade
utredningstider.
Nedan redovisas en bild över när i tid utredningarna avslutas. Diagrammet visar en relativt linjär
utveckling av antalet avslutade utredningar mellan dag ett till dag 115. Efter dag 115, dvs, när det
återstår en vecka av utredningstiden, ser vi att det blir allt vanligare att utredningar avslutas. Kurvan påvisar en märkbar stegring mellan dag 115 och dag 126 även därefter ser vi att det är en
relativt hög frekvens av avslut av ärenden.
Av de granskade utredningarna, totalt 375, var det cirka 11 % som pågick 180 dagar eller mer,
således i ca sex månader. Vi kan konstatera att 44 av de 241 utredningar som avslutats inom 123
dagar avslutades den sista veckan. Det innebär att cirka en femtedel av de utredningar som har
avslutats i tid har blivit avslutade de sju sista dagarna.
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Andel avslutade utredningar per dag
100%

Max lagstadgad utredningstid
123 dagar. 64 °k är avslutade
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Andel avslutade per dag
Diagrammet visar andelen avslutade utredningar per dag. Den lagstadgade utredningstiden på 123 dagar är
markerad.
Vid granskningstillfället genomgår verksamheten en viss omorganisation som bland annat innebär
att man går från en enhetschef till två, för att stärka förutsättningarna för ett närmare ledarskap.
Vidare framkommer att det finns planer på att implementera arbetssättet Signs of Safety, vilket
man bland annat hoppas ska kunna bidra till kortare utredningstider. Signs of Safety innebär i korthet en perspektivförskjutning där man i högre utsträckning satsar på barnets familj och nätverk för
att identifiera och stärka positiva faktorer istället för att omhänderta och placera barnet utanför sin
familj.
Intervjuade berättar att förste socialsekreterare har månatliga genomgångar med respektive socialsekreterare för att gå igenom aktuella ärenden. Syftet med genomgångarna är att ha kontroll
över vilka ärenden som är igång, vilka som behöver avslutas inom en snar framtid eller om en
utredning behöver förlängas och vilka skäl för detta som i sådana fall föreligger. Genom mötet får
socialsekreteraren vägledning i prioriteringar och det skapas en samordnad bild av situationen i
arbetsgruppen. Genomgångarna görs också för att säkerställa att det är rätt ärenden som finns på
socialsekreterarens lista och att statistiken därmed ska vara korrekt. Vidare uppges att det även
sker regelbundna behandlingskonferenser där mer komplexa ärenden tas upp för diskussion och
vidare planering.
Vid intervjuer uttrycks att antalet aktualiseringar kan variera över året och att antalet anmälningar
vanligen tenderar att stiga i takt med att sommaren närmar sig. I kombination med semestertider
framhålls detta medföra ytterligare utmaningar för verksamheten att klara av lagstadgade tidsgränser. Intervjuade ger uttryck för svårigheter att rekrytera socialsekreterare. Vid granskningstillfället
finns vakanta tjänster, varför socionomkonsulter hyrts in för att verksamheten ska klara sitt upp-
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drag. Det finns en plan om att omvandla två av dessa konsulttjänster till visstidsanställningar, för
att på så sätt säkra bemanningen och minska konsultkostnaderna.
Vad gäller tillförlitligheten i statistiken framhålls vid intervjuer att det inte framkommit några uppgifter som tyder på att denna skulle vara bristande. Det framhålls dock finnas risker i och med att
inhyrda konsulter vanligen handlägger ärenden under en kortare period och verksamheten har i
vissa fall noterat exempelvis dubbla beslut i samma ärende. En förklaring som framhålls är att
konsulterna inte alltid är fullt lika insatta i rutiner etc. som ordinarie handläggare. Konsulter erbjuds
samma ärendegenomgångar med förste socialsekreterare som ordinarie socialsekreterare har,
men uppges i lägre utsträckning delta.
(1,5 ,77

T

Vi bedömer kontrollmålet om huruvida utredningar genomförs skyndsamt som ej uppfyllt.
Vår bedömning är att det finns brister vad gäller verksamhetens förmåga att bedriva utredningar
skyndsamt och att efterleva lagstiftarens krav. Nämnden bör säkerställa att det vidtas ändamålsenliga åtgärder för att komma tillrätta med utredningstiderna. Att generellt ha långa utredningstider
innebär i praktiken att socialsekreterarna har ett större antal utredningar igång per socialsekreterare. Detta ökar vanligtvis upplevelsen av arbetsbelastning och stress. Att ha ett arbetssätt där det
finns ett fungerande flöde och fokus på att såväl ta emot som avsluta ärenden gynnar såväl medarbetare som medborgare. Därför ser vi det som positivt att verksamheten ser över organisation
och metoder.
Vi bedömer kontrollmålet om huruvida statistiken i systemet avseende antalet aktuella ärenden
stämmer överens med det faktiska antalet aktuella ärenden som uppfyllt.
Verksamhetens uppfattning är att statistiken i huvudsak är korrekt och överensstämmande med
det faktiska antalet aktuella ärenden. Det finns en särskild utmaning i det faktum att det finns socialsekreterare som är inne tillfälligt och jobbar, där ärenden kan ha avslutats i praktiken men inte i
verksamhetssystemet. Dessa ärenden syns då inte heller på någon av de befintliga socialsekreterarnas listor. Vår bedömning är därför att ett arbete behöver fortgå för att säkerställa att statistiken
är korrekt.

2.4.

Beslut avseende förlängning av utredningstid

Finns beslut avseende förlängning av utredningstid i de fall då denna överstiger 4 månader?
Nämnden kan i undantagsfall besluta om att förlänga utredningen en viss tid om det finns särskilda
skäl (11 kap. 2 § andra stycket SoL). Nämnden får dock inte besluta att förlänga tiden "tills vidare",
utan måste fatta beslut om att förlänga för en viss bestämd tid.

I vår aktgranskning framkom att totalt 134 utredningar, av de avslutade utredningarna inom vår
granskningsperiod, hade en utredningstid över 123 dagar. Detta innebär att över en tredjedel, 36
% av det totala antalet avslutade utredningar överskred den lagstadgade utredningstiden. Av de
utredningar som var pågående vid granskningstillfället, hade (som tidigare nämnts) 111 överskridit
utredningstiden. Totalt blir detta 245 överskridna utredningar mot det totala antalet på 598 utredningar, vilket motsvarar att 41 % av alla utredningar som inletts inom vår granskningsperiod har en
längre utredningstid än den lagstadgade. Det fanns 19 beslut om förlängning av utredningstiden,
inom vår granskningsperiod, kopplat till de utredningar vi granskade. Vi kan således konstatera att
beslut om förlängning har fattats i 8 % av de totalt överskridna utredningarna.
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Vid en förlängning av utredning har förste socialsekreterare delegation på att förlänga utredningen
de tre första månaderna efter den lagstadgade utredningstiden på fyra månader, därefter måste
socialnämndens individutskott fatta beslut om förlängning. För att beslut om förlängning ska bli
aktuellt måste det finnas särskilda skäl. I granskningen framkommer att det således finns utredningar där utredningstiden är överskriden av orsaker som inte ryms inom särskilda skäl. Intervjuade framhåller att det i dessa fall inte går att göra annat än fortsätta bedriva utredningsarbetet och
avsluta dessa utredningar så snart det är möjligt.
2.4.2.

Bedörnnine

Vi bedömer kontrollmålet som ej uppfyllt.
Granskningen visar att en majoritet av utredningarna med utredningstid över fyra månader saknar
beslut om förlängning av utredningstid. Enligt verksamheten föreligger för övriga ärenden i huvudsak inga särskilda skäl för förlängning. Mot bakgrund av detta bedömer vi det väsentligt att nämnden vidtar ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att det finns förutsättningar för att avsluta
utredningar inom lagstadgad tid.

2.5.

God avtalstrohet i samband med placering

Råder det god avtalstrohet i samband med placering av barn och unga?
Kommunen är enligt Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) skyldig att upphandla varor
och tjänster.
Med ramavtal avses enligt LOU ett avtal mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en
eller flera leverantörer i syfte att fastställa villkoren för senare tilldelning av kontrakt under en given
tidsperiod. I det här avsnittet har vi granskat huruvida de placeringar som är gjorda är i enlighet
med gällande ramavtal samt att de villkor avseende pris som är avtalat sedan varit gällande vid
placering.
Vi har närmare kontrollerat de 15 senaste placeringsbesluten, räknat från 2019-09-30 och bakåt,
för att se om de avtal som är upprättade kring den enskilda placeringen är i linje med gällande
ramavtal.
2.5.1.

iakttagelse/

Region Gotland använder sig av ramavtal för HVB som upphandlats via SKL Konnmentus4 Inköpscentral. Alla HVB inom ramavtal finns på SKL:s hemsida i en sökbar excellista. Vissa HVB förekommer flera gånger i listan då de erbjuder platser inom olika åldersgrupper och till olika priser.
Totalt finns 294 HVB-leverantörer runt om i landet med i listan. På hemsidan framgår att Region
Gotland finns med bland de avropsberättigade vilket ger kommunen rätt att använda sig av de
upphandlade HVB-hemmen.
Under det senaste året har totalt 25 HVB-placeringar genomförts inom barn — och familjeenheten,
Region Gotland. Majoriteten av placeringarna, 22 st, har gjorts med stöd av LVU medan placeringar med stöd av SoL var 3 st.
I dokument som vi inom ramen för granskningen tagit del av framgår att placeringar i första hand
ska göras inom ramavtal. I vissa undantagsfall kan det finnas skäl att frångå ramavtalen men då
måste det ske på ett strukturerat och dokumenterat sätt. Vid intervjuer uppges att det i vissa fall
4 SKL Kommentus ägs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt en majoritet av Sveriges
kommuner
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finna skäl till placering utanför ramavtal, exempelvis vid mer komplexa och/eller akuta ärenden.
Vidare framhålls att betydelsen av att barnet/den unge placeras i ett HVB (utanför ramavtal) på
Gotland, i närheten av sitt nätverk, ibland bedöms väga tyngre än kravet att hålla sig inom ramavtal. Det framhålls således i första hand vara barnets behov som styr, men även tillgången till plats
på lämpligt HVB.
Vi har tagit del av två rutindokument som rör direktupphandling: Köp av extem placering IFO (daterat 2019-10-14) samt Direktupphandling och ramavtal (daterat 2019-06-27). I rutinerna framgår
bland annat vilka kontroller som ska genomföras innan placering sker. Kontrollerna innefattar bland
annat att säkerställa att aktuellt HVB har tillstånd att bedriva verksamhet. Vidare ska referenser
inhämtas. Vid akuta placeringar, där tidsaspekten inte rimligen tillåter att samtliga kontroller i enlighet med rutinerna sker, ska motivering upprättas kring varför det uppstått synnerlig brådska. Detta
ska dokumenteras i direktupphandlingsunderlaget.
Vi har närmare kontrollerat de 15 senaste placeringsbesluten för att se om de individavtal som är
upprättade kring den enskilda placeringen är i linje med gällande ramavtal. Som tidigare nämnts
avsåg tolv av dessa unika placeringar på olika HVB. De övriga tre avsåg placeringsbeslut tagna av
olika delegater. Vi kan konstatera att två av de tolv placeringsbesluten som ingick i granskningen
avser placering på SiS5, vilket innebär att ramavtal ej finns upprättat eftersom dessa placeringar
sker utifrån givna förutsättningar6. Fyra av de övriga tio avtalen är tecknade inom ramen för befintligt ramavtal och resterande sex placeringar är gjorda utanför ramavtal, således var 50% av de
granskade placeringarna gjorda utanför ramavtal. De sex placeringsbesluten som var gjorda utanför ramavtal står för nästan 25 % av alla placeringsbeslut under perioden 2018-10-01 till 2019-0930.
I samtliga granskade ärenden utom ett kunde vii den digitala journalen finna upprättade individavtal. I individavtalen som tecknas avseende den enskilda placeringen framgår bland annat kostnad/dygn. I de avtal som var tecknade i enlighet med ramavtal fann vi att dessa kostnader var i
linje med vad som framgår av ramavtalen. Priserna varierade mellan 1 950 kr/dygn upp till 6 595
kr/dygn.

Statens institutionsstyrelse
Socialstyrelsen, Barn och unga i familjehem och HVB — handbok om socialnämndens ansvar och
uppgifter, 2013, s. 170

5

6
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•

Avtalstrohet

Utanför ramavtal

SiS-placering

• Inom ramavtal

Diagrammet visar andelen av vårt urval av placeringsbeslut som hade placeringsavtal inom ramavtal, utanför ramavtal samt
SiS-placering där ramavtal ej upprättas.

Orsaken till direktupphandling ska dokumenteras i direktupphandlingsunderlaget. Vi har ej granskat dessa underlag. Däremot har vi, inom ramen för aktgranskningen, noterat huruvida en motivering finns dokumenterad i verksamhetssystemet. I tre av de sex placeringarna som var utanför
ramavtal fann vi motivering till att frångå ramavtal, således i hälften av fallen. Det är möjligt att
motivering finns i direktupphandlingsunderlaget, som ovan nämnts ej har granskats vidare. I de fall
motivering fanns i den digitala journalen noterade vi att det främst handlat om att det varit frågan
om en akut placering utifrån den unges behov av skydd och säkerhet och/eller att de HVB inom
ramavtal som funnits att tillgå ej matchat den unges behov.
2.5.2.

Beclörnniw'

Vi bedömer kontrollmålet som ej uppfyllt.
Vår bedömning är att det finns brister i avtalstroheten vid placering av barn och unga. Det framkommer i aktgranskningen att flertalet av placeringarna sker utanför upphandlade ramavtal.
Nämnden bör säkerställa att de brister som råder avseende avtalstroheten analyseras och att det
vidtas åtgärder avseende trohet till gjorda upphandlingar.
Vi ser positivt på att rutindokument för upphandling har tagits fram under 2019 och bedömer det
väsentligt att socialnämnden säkerställer att dessa implementeras i verksamheten.
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2.6.

Systematisk uppföljning och egenkontroll samt rapportering till
nämnden
fl

[

Sker någon egenkontroll avseende rättssäkerheten med avseende på ovanstående
områden?

T
i

Sker någon systematisk uppföljning och återkoppling av handläggningstider samt
avtalstrohet (institutionsplaceringar) till socialnämnden?

I Region Gotlands riktlinjer för intern kontroll (antagna av regionstyrelsen 2013-08-29) framgår att
nämnderna har det yttersta ansvaret för att en god intern kontroll skapas och att uppföljning sker
inom respektive verksamhetsområde. Detta innefattar bland annat att varje år anta en särskild plan
för uppföljning av den interna kontrollen, med utgångspunkt i genomförd risk- och väsentlighetsanalys.
1.

Iakttagelser

Socialnämnden har ett kvalitetsledningssystem som, i enlighet med gällande föreskrifter7 utgör
ledningens verktyg för att leda, planera, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Vi har inom ramen för granskningen tagit del av nämndens kvalitetsberättelse för år 2018. Vi
noterar i protokoll från nämndens sammanträde 2019-03-21 att nämnden beslutat om kvalitetsplan
för 2019, vilken bygger på sammanställning och analys av 2018 års resultat. I både dokumentation
och vid intervju framkommer att det regelbundet sker så kallade kvalitetsråd som är ett särskilt
forum för det systematiska kvalitetsarbetet. Vi har även tagit del av barn- och familjeenhetens kvalitetsgarantier. I detta dokument framgår bland annat hur man går tillväga för att lämna synpunkter
om garantierna inte uppfylls.
Vid intervjuer uttrycks att det, gällande utredningstider, främst är de regelbundna genomgångarna
mellan förste socialsekreterare och respektive handläggare som fungerar som egenkontroll. Där
följs varje ärende upp med avseende på utredningstid, prioriteringar och vidare arbete.
Vi noterar att statistik avseende exempelvis antalet aktualiseringar, utredningar samt
barn/ungdomar i HVB presenteras i nämndens verksamhetsberättelse för 2018, där även motsvarande uppgifter för åren 2015-2017 framgår. I verksamhetsberättelsen framgår även att andelen
utredningar som överskrider 120 dagar ökat, till följd av vakanta tjänster och trots förstärkning i
form av socionomkonsulter. Utöver ovanstående framhålls i granskningen att det inte genomförs
några systematiska kontroller eller uppföljningar gällande utredningstider eller skyddsbedömningar.
Som tidigare nämnts har verksamheten dock gjort Lex Sarah-anmälan utifrån problematiken med
utredningstider som överskridit de lagstadgade tidsgränserna.
Bland socialnämndens mål för år 2019 återfinns bland annat Placeringar av barn och unga skall i
möjligaste mån ske med upphandlad leverantör som en aktivitet. Till denna aktivitet finns det mätbara målet 80% av antalet placeringar sker hos upphandlad leverantör. I delårsrapporten för 2019
framgår att riktlinjen är att alltid utgå från att placeringsalternativet ska vara upphandlat. Det görs
dock ingen bedömning av uppfyllelsen per delår eller prognos för helåret. Motsvarande mätbara
mål fanns inte med bland nämndens mål för 2018.
Socialnämnden noterade i uppföljningen av internkontrollplanen för år 2018 brister bland annat vad
gäller avtal vid varje placering och att avtalet kan kopplas till leverantörsfakturan. Området Upphandling: upphandlingsförfarande, avtal och pris återfinns således även i internkontrollplanen för år
2019. Internkontrollen på området genomförs en gång under året.

7
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Vid intervju framgår att en av enhetscheferna månatligen går igenom enhetens samtliga HVBplaceringar och bland annat jämför kostnad mot budget. Enhetschefen har avstämning med förste
socialsekreterare samt den placerande socialsekreteraren för att diskutera planering framåt för
varje placering. Diskussion förs då kring om placeringen kan övergå till annan insats samt om det
är möjligt med omförhandling av avtal och pris beroende på i vilken fas som placeringen är.
Intervjuade ger uttryck för att det inom verksamheten finns ett kostnadsperspektiv vid placeringar,
både hos chefer och socialsekreterare. Kostnaderna för placeringar varierar, liksom utfallet. Detta
framhålls vara en av de bidragande faktorerna till att arbetssättet Signs of Safety planeras att implementeras. Det finns en förhoppning om att antalet placeringar ska kunna minska om resurser i
högre grad kan hittas i barnets/den unges nätverk.
Individ- och familjeomsorgen har en egen controller, som bland annat bistår med statistik som
rapporteras till socialnämnden. Vid intervjuer förmedlas en upplevelse av att socialnämnden uppvisar ett intresse för helhetsperspektivet vad gäller ekonomi och kvalitet i placeringsfrågor. Vidare
ges uttryck för nämndens ambition om att i högre grad styra resurser till öppenvård och således
sänka kostnaderna för placeringar.
Vid översiktlig granskning av socialnämndens och socialnämndens arbetsutskotts protokoll från år
2019 kan vi konstatera att rapportering och uppföljning kring placering av barn och unga sker regelbundet. Ej fördelade utredningar rapporteras till socialnämndens arbetsutskott. Det är främst
avdelningschefen som rapporterar till nämnden. Vi noterar att rapporteringen till nämnden främst
sker ur ett ekonomiskt perspektiv, mot bakgrund av att kostnaderna för området ökar och inte är i
balans i förhållande till budget. Det går att utläsa att flertalet åtgärder vidtagits för att förhindra placeringar och således sänka kostnaderna. En rapport innehållandes kunskapsunderlag med identifierade förbättringsområden samt en handlingsplan med planerade åtgärder har tagits fram under
året. I protokoll framgår dock att åtgärderna inte har gett den önskade effekten och följsamheten till
beslutade åtgärder brister.

Vi bedömer kontrollmålen som delvis uppfyllda.
Vår bedömning är att det inom nämnden och verksamheten finns en medvetenhet avseende såväl
bristerna i överskridna utredningstider som problematiken kring avtalstrohet. Viss uppföljning sker i
form av månatlig genomgång av samtliga placeringsärenden, både av förste socialsekreterare och
av enhetschef.
Vi konstaterar att det i verksamhetsberättelsen för 2018 framgår att andelen utredningar som överskrider 120 dagar ökar. I övrigt är vår uppfattning att det på aggregerad nivå inte sker någon systematisk egenkontroll avseende huruvida skyddsbedömningar genomförts, om utredning har inletts
skyndsamt eller om beslut om förlängning av utredningstid fattas i de fall som det finns skäl till
detta.
Nämnden erhåller löpande rapportering avseende frågor kopplade till placerade barn och unga.
Viss rapportering gällande utredningstider sker, bland annat rörande ärenden/utredningar som ej
kunnat fördelas till socialsekreterare. Nämnden har också fått återrapportering avseende genomförd internkontroll avseende år 2018.
Vår uppfattning är att nämnden inför 2019 har fångat upp problematiken kring avtal samt trohet till
ramavtal och skapat förutsättningar för strukturerad uppföljning och kontroll genom internkontrollplan och mätbart mål.
Vi bedömer det väsentligt att nämnden, utifrån rapporterade resultat, vidtar adekvata åtgärder.
Inom ramen för detta bör nämnden säkerställa att de har de underlag som behövs för att kunna
fatta beslut om åtgärder för att komma tillrätta med identifierade problem.
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Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740)
(PwC) på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland enligt de villkor och under
de förutsättningar som framgår av projektplan från den 3 september 2019. 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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